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3. melléklet 

Megrendelő lap 

Megrendelő neve :  

Megrendelő címe:  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó elérhetősége Tel/fax:E-mail: 

A kiállás helye (település, utca, házszám) Kunsziget, Kossuth tér 

A kiállás időpontja (év, hónap, nap, óra, perc):  

A visszaérkezés várható időpontja (év, hónap, 

nap, óra): 

 

Utaslétszám (fő):   

Útvonal:  

Alulírott megrendelem az MWG094 forgalmi rendszámú kisbuszt Kunsziget Község 

Önkormányzatától a fent megadott időpontban és útvonalra. Az igénybevétel célja: 

 

…………………………………………………………………………………………………...  

A megrendelő lap visszaküldésével tudomásul veszem, hogy az út során bármely utas által az 

autóbuszban okozott károkért megrendelőként kártérítési kötelezettséget vállalok. 

 Kunsziget, _____év _____hó _____nap  

 

 

P.H.    …………………………………….  

Aláírás  

Az MWG094 forgalmi rendszámú kisbusz használatát a fenti időpontban, útvonalon és célra az alábbi 

feltételekkel engedélyezem. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Kunsziget, _____év _____hó _____nap  

 

P.H.       …………………………………….  

Aláírás 
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4. melléklet 

Utas lista nyomtatvány  

Honnan: Kunsziget  

Hová:  

 Utaskísérő neve:  

Szül. év:  

Szem. Ig. szám: 

Lakcímet ig. szám:____________________________________________________________ 

Ssz. Utas neve, lakcíme Személy ig. szám Lakcímet igazoló 

ig. szám 

Szül. idő 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     
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5. melléklet 

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről Kunsziget Község Önkormányzata (9184 Kunsziget, József Attila u. 2. 

szám, képviseli: Lendvai Ivánné polgármester) mint használatba adó (a továbbiakban: Használatba 

adó), 

 másrészről  

név:  

 születési hely és idő:  

anyja neve:  

 lakcím:  

 sz. ig. sz.:  

 mint használatba vevő (a továbbiakban: Használatba vevő) – együttesen a továbbiakban: 

 Szerződő Felek között - az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

 1. A Használatba adó használatra átadja, a Használatba vevő pedig ____.év ____hónap ____napjától 

____év ____hónap ____napjáig használatra átveszi a Használatba adó kizárólagos tulajdonát képező / 

üzemeltetésében levő alábbi gépjárművet (továbbiakban gépjármű): 

 Jármű fajtája: Volkswagen  

Gyártmány: 7HC 

 Típus: Kombi  

Forgalmi rendszám: MWG094 

 Alvázszám: WV2ZZZ7HZFH033553 

 Motorszám: CAA308308  

2. A Használatba vevő kijelenti, hogy a gépjármű üzemeltetésére vonatkozó szabályzatot megismerte, 

a rendelkezéseit a gépjármű használata során betartja. 

 3. A Használatba vevő köteles minden bel- és külföldi jogszabályt, hatósági előírást, a közlekedési 

szabályokat (KRESZ) betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik. 

4. A Használatba vevő köteles a gépjárművet és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-

kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából 

származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. 

5. A gépjárművet a Használatba vevő másnak nem adhatja át, nem rendelkezhet vele, a gépjárművet 

kizárólag a megrendelőlapon megjelölt és az engedélyben jóváhagyott célra használhatja. 
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6. A Használatba adó semmilyen módon nem felelős a Használatba vevő és utasai testi épségéért, 

valamint egy esetleges baleset miatt bekövetkezett sérülésekért.  

7. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. A szerződést elolvasás 

és értelmezés után a felek mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.  

Kelt: Kunsziget, _____év _____hó _____nap  

 

 

 

…………………………………………….    …………………………………….  

Használatba adó       Használatba vevő 

 


