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A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

A Hajléktalanokért Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, mint 

lebonyolító szervezet, nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban: 

 

A Hajléktalanokért Közalapítvány által meghívásos, tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

során beszerzésre kerülő személygépjárművek használati és üzembentartói szerződés 

keretében történő használatba adása utcai szociális munkát végző szolgálatok számára.  

A személygépjárművek használati és üzembentartói szerződés keretében történő használatba 

adásának feltétele sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása. 

 

A pályázati felhívás címe: Személygépjármű használatba és üzemben 

tartásra adása utcai szociális munkát végző 

szolgálatok számára. 

A pályázati felhívás kódja: 2013 – SZGK 

A pályázati felhívás közzétételének 

dátuma:  

2013. március 25. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. április 15. 

 

1. A pályázat alapjául szolgáló jogcím: 

A Hajléktalanokért Közalapítvány a pályáztatási eljárásban az Emberi Erőforrások 

Minisztériumával kötött 21060-4/2012/SZOCSZOLG számú támogatási szerződésnek 

megfelelően vesz részt, és az 54/2011. (IX. 1.) NEFMI rendelet, az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) vonatkozó szabályai szerint 

jár el. 

 

2. A pályázat célja: 

Személygépjármű használatba és üzemben tartásra adása utcai szociális munkát végző 

szolgálatok számára. 

 

3. A pályázók köre: 

Pályázatot nyújthat be az a szervezet, amely 

 a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött, érvényes finanszírozási 

szerződéssel rendelkezik utcai szociális munka végzésére (a továbbiakban: 

NRSZH-szerződés), 

 nem rendelkezik önálló, az utcai szociális munkát végző szolgálat számára 

folyamatosan rendelkezésre álló személygépjárművel, vagy az utcai szociális 

munkát végző szolgálat rendelkezésére álló gépjármű gyártási ideje óta több mint 

6 év eltelt, 

és vállalja, hogy nyertes pályázat esetén: 

 eleget tesz a használati és üzembentartói szerződésben előírt kötelezettségeknek, 

 a forgalomban tartás, használat és üzemben tartás mindennemű költségét fedezi, 
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 biztosítja, hogy a pályázaton használatra és üzemben tartásra elnyert gépjárművet 

szolgálati, valamint készenléti idejében kizárólagosan az utcai szociális 

munkát végző szolgálat használja. 

 

Egy szervezet több pályázatot is benyújthat, amennyiben több, NRSZH-szerződéssel 

finanszírozott utcai szociális szolgálatot működtet. Egy pályázatban egy személygépjármű 

használati és üzembentartói jogát lehet igényelni. 

 

4. A támogatás tartalma és módja: 

A Hajléktalanokért Közalapítvány közbeszerzési eljárás keretében szerez be utcai szolgálatok 

működését segítő gépjárműveket, bruttó 30 millió forint összegben. A gépjárművek típusa az 

eredményes közbeszerzési eljárás során dől el. A beszerzendő gépjárművek várható 

darabszáma: 9 db, melyből 3 db négykerék meghajtású, 6 db kétkerék meghajtású. 

A közbeszerzési eljárással beszerzendő gépjárművek főbb műszaki jellemzői a pályázati 

felhívás 2. sz. mellékletében találhatók. 

A jelen pályázati felhívás eredményeképp támogatott szervezetek a személygépjárművek 

használati és üzemben tartási jogát nyerik el, melyre a Hajléktalanokért Közalapítvánnyal 

szerződést kötnek. A használati és üzembentartói szerződésben rögzített jog a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött, érvényes finanszírozási szerződés hatályáig tart, 

és - további szerződéses finanszírozás esetén - módosítással hosszabbítható.  

 

5. A pályázat benyújtásának módja, határideje:   

A pályázatot  

2013. április 15-ig 

kell benyújtani. 

A pályázatokat postai és elektronikus formában egyaránt a következő módon kell benyújtani: 

 A PÁLYÁZATI ADATLAPOT és a PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ 

ÖSSZES MELLÉKLETET 1 db eredeti és 1 db  másolati – az eredetivel 

mindenben megegyező – példányban (azaz összesen 2 példányban), tértivevényes 

postai küldeményként kell benyújtani a következő címre:  

Hajléktalanokért Közalapítvány, 1380 Budapest, Pf. 1155.  

 A borítékon kérjük, jelöljék a pályázati felhívás kódját : 2013 – SZGK 

 A pályázati adatlapot és az elektronikusan csatolható mellékleteket a 

jelzett határidőig elektronikus úton, e-mailen (az adatlapot elsősorban *docx, *doc, 

*odt fájlformátumban, a papír alapú mellékleteteket – amennyiben mód van rá - 

szkennelt *pdf fájlformátumban) is el kell juttatni a következő címre: 

palyazat@hajlektalanokert.hu 

Az e-mail tárgyában kérjük, jelöljék a pályázati felhívás kódját: 2013 – 

SZGK 

 

 

mailto:palyazat@hajlektalanokert.hu
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Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy az ügyintézés gyorsítása érdekében a 

pályázatokkal kapcsolatos hivatalos értesítések (tisztázó kérdések a támogatási döntésről 

szóló értesítések, használati és üzembentartói szerződés) kizárólag elektronikus formában 

kerülnek megküldésre a pályázati adatlapon megadott e-mail címre. Ezért kérjük a 

pályázókat, hogy olyan e-mail címet adjanak meg az adatlapon, melyet napi 

rendszerességgel figyelnek. 

A benyújtás időpontja a postára adás időpontját jelenti. A postára adás időpontját a postai 

dátumbélyegző igazolja. A határidő után postára adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.  

A pályázat eredeti és másolati példányának formailag és tartalmilag mindenben 

megegyezőnek kell lennie, a két példányt egyenként összefűzve (összekapcsolva), egy postai 

küldeményként kell megküldeni. Az eredeti példányt a pályázó hivatalos képviselőjének 

aláírásával, bélyegzőjével kell hitelesíteni, és nagy „E” betűvel jelölni. 

A pályázati adatlapot és mellékleteit elektronikusan kell kitölteni, Times New Roman 

betűtípussal, 12 pontos betűmérettel, szimpla sorközzel. Az adatlap formátumát 

megváltoztatni nem lehet. A pályázat csak a www.hajlektalanokert.hu honlapon, a felhívás 

mellékleteként közreadott adatlapon adható be. 

A postán és az elektronikusan beérkezett pályázati adatlap tartalmi eltérése esetén a papír 

alapú, eredeti példányban foglaltak tekintendők az érvényes pályázati programnak. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a beadást követően a pályázat hiánypótlására nincs 

lehetőség!  

Pályázati regisztrációs díj nincs. 

 

6. A pályázati dokumentáció, hozzáférésének helye, módja: 

A pályázati felhívás, a pályázati adatlap és mellékletei, valamint a használati és üzembentartói 

szerződés mintája együtt képezik a pályázati dokumentációt, és tartalmazzák a pályázáshoz 

szükséges összes feltételt. 

A teljes dokumentáció letölthető a Hajléktalanokért Közalapítvány honlapjáról: 

www.hajlektalanokert.hu 

 

7. A pályázat elbírálásának módja, eljárási rendje, határideje: 

A Közalapítvány a beérkezett pályázatok elbírálását a pártatlanság, az esélyegyenlőség, és a 

szakmai nyilvánosság követelményeit betartva bonyolítja. A pályázati feltételek teljesítése 

nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt támogatás igénybevételére. 

A pályázatok szakmai értékelését, külön felkérésre, szakértői csoport végzi.  

A pályázati programok támogatására  Értékelő Bizottság tesz javaslatot. Az Értékelő 

Bizottság tagja nem lehet olyan személy, aki a közpénzekből nyújtott támogatások 

átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény alapján pályázatot benyújtó szervezet 

döntéshozó tagja, vagy a szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. Az Értékelő 

Bizottság a támogatásra javasolt szervezetek támogatási sorrendjére is javaslatot tesz. A 

támogatott szervezetek száma a közbeszerzési eljárás eredményétől függ. A támogatás 

odaítéléséről az Emberi Erőforrások Minisztériuma ágazati pályázati tervében meghatározott 

döntéshozó dönt.  

http://www.hajlektalanokert.hu/
http://www.hajlektalanokert.hu/
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A bírálat és a támogatások megítélése a közalapítvány Támogatási Szabályzata, valamint az 

Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött 21060-4/2012/SZOCSZOLG számú támogatási 

szerződés alapján zajlik. 

 

8. A bírálat és a támogatások megítélésének folyamata: 

 A pályázatok beadását követő 15 napon belül a Közalapítványi Iroda előkészíti a 

pályázatokat az Értékelő Bizottság részére. 

 A Bizottság támogatási javaslatát 8 napon belül felterjeszti az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma ágazati pályázati tervében meghatározott döntéshozónak. 

 A döntéshozó a Bizottság javaslatának benyújtásától számított 30 napon belül dönt a 

támogatásokról. 

 A döntést követő 15 napon belül a közalapítvány írásban értesíti a pályázókat a 

pályázatok elbírálásának eredményéről, elutasítás esetén a döntés indoklásával. 

Támogatás esetén, a támogatásról szóló értesítés tartalmazza az üzemben tartói 

szerződést is, melynek megkötésére az abban rögzített módon kerül sor. 

 

A használati és üzemben tartói jogot elnyert szervezetek listája a Hajléktalanokért 

Közalapítvány www.hajlektalanokert.hu honlapján közzétételre kerül a támogatási döntés 

meghozatalát követő 30 napon belül.  

A támogatott program következő adatai nyilvánosságra hozhatók: 

 a támogatott szervezet neve, 

 a támogatás célja, 

 a megvalósítás helye, 

 az üzemben tatásra adott személygépjármű darabszáma és típusa. 

 

9. Az elbírálás szempontjai: 

A bírálat jelen felhívás tartalmi és formai követelményeinek való megfelelés vizsgálatával 

történik. 

Formai követelmények:  

 a pályázat határidőre történő benyújtása, 

 a pályázati adatlap használata és hiánytalan kitöltése, 

 a kötelezően megjelölt mellékletek benyújtása, 

 előírt példányszám és elektronikus példány megküldése. 

Tartalmi követelmények: 

 a szakmai program feleljen meg a pályázatban megjelölt program célkitűzéseinek és a 

felhívás feltételeinek, 

 a pályázati program indokoltsága, szakmai tartalma kellőképpen kidolgozott és 

részletezett legyen, összhangban álljon a szakmai jogszabályok követelményeivel és az 

ellátottak igényeivel. 

A bírálat szakmai szempontjai: 

 a pályázó utcai szociális szolgálatai számára folyamatosan rendelkezésre álló, önálló 

személygépjárművek száma, gyártási éve, futott kilométerek száma, 
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 az utcai szociális szolgálatok gépjármű használatának indokoltsága (az ellátási terület 

távolsága a szolgálat székhelyétől, a bejárandó terület nagysága, szállítási szükségletek, 

ellátottak száma, nyújtott szolgáltatások), 

 az utcai szociális szolgálat krízisautó szolgáltatásban, speciális utcai szolgálatban is 

részt vesz-e. 

 

10. A pályázatok érvénytelenek, azaz nem fogadhatók be a következő okokból: 

 a pályázó nem a pályázati felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe 

tartozik, 

 a pályázat a felhívásban megjelölt határidőn túli postára adása, 

 nem a megfelelő pályázati adatlap használata, 

 nem az előírt példányszám benyújtása, 

 a pályázó szervezetnek a pályázat beadásának időpontjában lejárt esedékességű, meg 

nem fizetett köztartozása van,  

 a pályázót a kuratórium kizárta a pályázók köréből. 

 

11. A pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatók a következő okokból: 

 a pályázati program nem felel meg a pályázati felhívásban felsorolt feltételeknek. 

 

12. A használatba és üzemben tartásba vétel feltételei: 

A támogatás célirányos felhasználása érdekében a Közalapítvány használati és üzembentartói 

szerződést köt a kedvezményezett pályázóval. A személygépjármű igénybevételének feltétele 

a pályázati felhívás mellékletét képező használati és üzembentartói szerződés tartalmának 

elfogadása, mely a program végrehajtására, valamint a beszámolási és tájékoztatási 

kötelezettségre és annak ellenőrzésére vonatkozó információkat is tartalmazza. A 

Közalapítvány a program megvalósítását a szerződésben rögzített módon ellenőrzi. 

 

13. A pályázathoz csatolandó kötelező mellékletek: 

1. sz. melléklet: Nyilatkozat 

2. sz. melléklet: Alapító Okirat vagy azzal egyenértékű okirat másolata 

3. sz. melléklet: Nem önkormányzati fenntartású intézmények esetén bírósági 

cégkivonat másolata 

4. sz. melléklet: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött, érvényes 

szerződés másolata utcai szociális munka finanszírozására 

5. sz. melléklet: Az utcai szociális szolgálat 2012. évi munkájáról a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz benyújtott szakmai beszámoló 

másolata („Elszámolás utcai szociális munka szolgálat működési 

támogatásának felhasználásáról” c. dokumentum „B. SZAKMAI 

BESZÁMOLÓ” része) 

6. sz. melléklet: Nyilatkozat arról, hogy a pályázó utcai szociális munkát végző 

szervezete nem rendelkezik személygépjárművel, vagy az utcai 

szociális munkát végző szervezet rendelkezésére álló gépjárműről 
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14. Pályázati tanácsadás:  

A pályázati felhívásról információ valamint pályázati tanácsadás munkaidőben kérhető a 

Hajléktalanokért Közalapítvány munkatársaitól: 

Maróthy Márta 1/261-77-04, 30/316-50-63 

kozalapitvany@hajlektalanokert.hu 

 

15. Jogorvoslati lehetőségek 

A pályázati eljárással és a támogatási döntéssel kapcsolatos észrevétel és kifogás 

benyújtásának rendjét az 54/2011. (IX. 1.) NEFMI rendelet 13.-15. § tartalmazza. 

 

16. A pályázati felhívás mellékletei 

1. sz. melléklet: Pályázati adatlap 

2. sz. melléklet: A közbeszerzési eljárással beszerzendő gépjárművek műszaki jellemzői 

3. sz. melléklet: Használati és üzembentartói szerződés mintája 

 

 

2013. március 25. 

        Hajléktalanokért Közalapítvány 

mailto:kozalapitvany@hajlektalanokert.hu
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A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2. SZ. MELLÉKLETE: A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL BESZERZENDŐ 

GÉPJÁRMŰVEK FŐBB MŰSZAKI JELLEMZŐI 

 

 2WD 4WD 

 
1.5L VVT  

GC  
  

1.6L 

VVT 

GLX/GS 

 5MT   5MT 

Ajtók száma  5 

Méretek 

Hosszúság (mm) 4120   4150 

Szélesség (mm) 1730   1755 

Magasság (mm) 1555   1620 

Tengelytávolság (mm) 2500   2500 

Nyomtáv elöl/hátul (mm) 1500/1495   1495/1495 

Legkisebb fordulási sugár (m) 5,3   5,3 

Alvázmagasság (mm) 165   190 

Kapacitás 

Ülések száma (fő) 5 

Csomagtér 
- maximális nagyság 

(liter) 

 

1045 

 
- lehajtott hátsó 

ülésekkel (liter) 

 

625 

 
- felhajtott hátsó 

ülésekkel (liter) 

 

270 

Üzemanyagtartály (liter) 50 

Motor 

Típus M15A   M16A 
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Hengerek száma 4   4 

Szelepek száma 16   16 

Lökettérfogat (ccm) 1490   1586 

Furat x löket (mm) 78,0 x 78,0   78 x 83,0 

Sűrítési arány 10   11 

Maximális teljesítmény (kW/LE/ford.) 82/6000   88/6000 

Maximális nyomaték (Nm/ford.) 145/4400   156/4400 

Befecskendezés Hengerenkénti 

Sebességváltó 

Felépítmény 

Kormánymű Fogasléces 

Fékek - Első 

 

Hűtött tárcsa 

 - Hátsó 

 

Önbeálló 

dobfék 
  Tárcsafék 

Felfüggesztés - Elöl 

 

MacPherson típusú 

 - Hátul 

 

Csatolt lengőkar, torziós híddal 

Abroncsméretek 195/65R15   205/60R16 

Tömeg 

Saját tömeg/teljes felszereltséggel (kg) 1140/1190    1200/1255 

Megengedett össztömeg (kg) 1610    1685 

Teljesítmény 

Maximális sebesség (km/óra) 180    175 

Gyorsulás 100 km/órára (másodperc) 11,0    11,5 

Üzemanyag fogyasztás (EEC net)    

Városban (liter/100 km) 7,8    8,2 



 

9 

Városon kívül (liter/100 km) 5,1    5,5 

Vegyes üzemmódban (liter/100 km) 6,1    6,5 

CO2 kibocsátás (g/km) 139    149 

EU-emissziós norma Euro5    Euro5 
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A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 3. SZ. MELLÉKLETE: HASZNÁLATI ÉS ÜZEMBENTARTÓI SZERZŐDÉS 

MINTÁJA 

SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI ÉS ÜZEMBENTARTÓI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Hajléktalanokért Közalapítvány 

székhely: 1067 Budapest, Szobi u. 3. 

nyilvántartási száma:……… 

adószám: 18018521-1-42 

bankszámlaszám: 11786001-20034340 

képviseli: Varga Péter igazgató 

mint tulajdonos és használatba adó, a továbbiakban Tulajdonos, 

másrészről a 

…………………………………………………. 

székhely: 

cégjegyzék vagy nyilvántartási szám: 

adószám: 

bankszámlaszám: 

képviseli: 

mint használó és üzemben tartó, a továbbiakban Üzemben tartó, 

a továbbiakban Tulajdonos és Üzemben tartó együtt: Szerződő Felek 

között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel. 

Előzmények: 

 (A) Szerződő Felek megállapítják, hogy Tulajdonos az Emberi Erőforrások Minisztériumával 

kötött 21060-4/2012/SZOCSZOLG számú együttműködési megállapodása alapján 

pályázati eljárást folytatott le a tulajdonában álló … darab …. típusú személygépjármű 

használatba és üzemben tartásra adására „Személygépjármű használatba és üzemben 

tartásra adása utcai szociális munkát végző szolgáltatok számára” címmel 2013 – SZGK 

kódszámon (a továbbiakban: Pályázati felhívás).  

 (B) Üzemben tartó érvényes és eredményes pályázatot nyújtott be, és ennek 

eredményeképpen jött létre a Felek között a jelen szerződés. Üzemben tartópályázata (a 

továbbiakban: Pályázat) a jelen szerződés 1. sz. melléklete. 
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1. A szerződés tárgya 

1.1. Szerződő Felek megállapítják, hogy Tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezi az alábbi  

személygépjármű: 

Forgalmi rendszáma: Forgalmi engedély száma: 

Gyártmánya:  Típusa: 

Alvázszáma: Motorszáma:  

Gyártási éve: Lökettérfogata (cm3):  Színe: 

 

1.2. Tulajdonos ingyenesen használatba adja és üzemben tartói jogot enged Üzemben tartó 

részére az 1.1 pontban megjelölt személygépjárművet (a továbbiakban: Személygépjármű), 

valamennyi tartozékával és alkotórészével együtt, jelen szerződés aláírásától 2014. 

december 31-ig tartó határozott időtartamra, és hozzájárul az üzembentartó személyében 

történő változás bejegyzéséhez. Jelen szerződés az aláírásnak napján lép hatályba. 

1.3. Tulajdonos a Személygépjárművet jelen szerződés aláírásával egyidejűleg birtokba adja 

Üzemben tartó részére, a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező átadás-átvételi 

jegyzőkönyv szerint.  A kárveszély a birtokbaadáskor, az Átadás-átvételi jegyzőkönyv 

aláírásának napján száll át Üzemben tartóra. A birtokbaadáskor a kilométer számláló műszer 

által jelzett érték: ……………………………. 

1.4. Tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a 304/2009. (XII. 22.) kormányrendeletben 

foglaltak szerint Személygépjármű üzembentartójának személyében történt változást – 

annak a járműnyilvántartásban történő átvezetése céljából – jelen szerződés aláírásától 

számított 15 napon belül bejelenti, és a változás bejegyzésére irányuló kérelmét jelen 

szerződés egy eredeti példányának csatolásával, benyújtja az illetékes közlekedési igazgatási 

hatósághoz. Tulajdonos kötelezettséget vállal továbbá, hogy a változás járműnyilvántartásba 

bejegyzését követően – Személygépjármű birtokbaadásával egyidejűleg – az Üzembentartó 

adatait tartalmazó forgalmi engedélyt Üzembentartónak átadja.  

Szerződő Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez 

fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség 

késedelmes teljesítésnek jogkövetkezményeit. 

1.5. Üzemben tartó a Személygépjárművet megtekintett állapotban veszi használatba, 

egyben kijelenti, hogy az a jelen szerződésben meghatározott célra és tevékenységre 

alkalmas. 

1.6. Üzemben tartó a Személygépjárművet használhatja: 

a) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött szerződésében rögzített ellátási 
területén utcai szociális munka végzésére, 

b) egyéb forrásokból végzett utcai szociális munka, krízisautó szolgáltatás, speciális utcai 
szolgáltatás ellátási területein utcai szociális munka és krízisautó szolgáltatás végzésére 
és készenlét biztosítására, 

c) utcai szociális munka, krízisautó szolgáltatás, speciális utcai szolgálat működési 
időtartamán kívül szakmai feladatainak ellátására. 
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1.7. Tulajdonos kijelenti, hogy a Személygépjármű a tulajdonát képezi, és kötelezettséget 

vállal arra, hogy azt jelen szerződés időtartama alatt harmadik személy tulajdonába, 

használatába nem adja, valamint semmilyen módon nem terheli meg. Tulajdonos szavatol 

azért, hogy harmadik személynek nincs a Személygépjárműre vonatkozóan olyan joga, amely 

Üzemben tartót a használatban akadályozza vagy korlátozza. 

2. Használati díj, költségek 

2.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Üzemben tartót a Személygépjármű 

használatáért használati díj fizetési kötelezettség nem terheli.  

2.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Üzemben tartót terheli a Személygépjármű forgalomban 

tartásával, üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos valamennyi fizetési 

kötelezettség, így különösen: 

 Üzemben tartó nyilvántartásba bejegyzésével kapcsolatos valamennyi díj, költség, 
illeték 

 üzemeltetési, működési költségek, 

 az 3.6 és 3.7 pontokban részletezett módon a biztosítási költségek (kötelező 
felelősség- és CASCO biztosítás), 

 adók és járulékok, 

 szervizelés, vizsgáztatás költségei, 

 elhasználódásból eredő költségek, 

 javítási költségek, műszaki mentés költségei, 

 szabálysértésekből adódó bírságok, költségek. 

2.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy Üzemben tartónak a Személygépjárművel kapcsolatos 

valamennyi ráfordítást önerőként kell teljesítenie, azok nem keletkeztetnek megtérítési 

igényt Tulajdonos felé. Üzemben tartó a jelen szerződéssel kapcsolatban Tulajdonos felé 

semmilyen költségigényt nem érvényesíthet. 

3. Felek jogai és kötelezettségei 

3.1. Jelen szerződés időtartalma alatt Üzemben tartó üzemben tartási jogai és 

kötelezettségei a Személygépjármű felett kizárólagosak, a Személygépjármű forgalomban 

tartásával, közúton való részvételével kapcsolatos jogokat teljes egészében gyakorolhatja.  

3.2. Üzemben tartó a Személygépjármű használatát Útnyilvántartáson köteles vezetni. 

3.3. Tulajdonos a Személygépjárművet a számviteli törvény alapján üzemeltetésbe átadott 

eszközként tartja nyilván. A Személygépjármű törzskönyvét Tulajdonos őrzi. 

3.4. Üzemben tartó a Személygépjárművet a számviteli törvény alapján idegen eszközként 

tartja nyilván. Üzemben tartó a Személygépjárművet éves leltárában idegen eszközként 

megjeleníti, és az éves leltárról készített bizonylatot évente megküldi a Tulajdonosnak. 

3.5. Üzemben tartó köteles a Személygépjárművet és tartozékait a típusára vonatkozó 

használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal, rendeltetésszerűen használni, 

kezelni, azokra vigyázni, megóvni. 
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3.6. Tulajdonos tulajdonába kerülésekor a Személygépjárműre kötelező felelősségbiztosítást 

és határozott idejű CASCO biztosítást köt. A már kifizetett biztosítási költségek birtokba 

adástól számított időarányos részét Tulajdonos kiszámlázza Üzembentartónak. 

3.7. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Üzemben tartó különösen köteles 

 biztosítani a Személygépjármű fenntartását és javítását célzó állagvédelmét, 
karbantartását, kötelező szervízelését, 

 a birtokba vételtől kezdve Személygépjárműre a kötelező felelősségbiztosítást 
megkötni és folyamatosan fenntartani, 

 felszereltségének megfelelő, teljes körű, valamennyi extrafelszerelésére és tartozékra 
kiterjedő CASCO biztosítást jelen szerződés teljes időtartama alatt megkötni és 
fenntartani, 

 a biztosítási kötvények hiteles másolatait Tulajdonosnak évente megküldeni, 

 valamennyi vonatkozó jogszabályi rendelkezést, hatósági előírást betartani. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Üzemben tartó ezen kötelezettségei megszegéséből, vagy a 

nem rendeltetésszerű használatból eredő valamennyi kárért teljes anyagi felelősséggel 

tartozik.  

3.8. A Személygépjármű használatáról Üzemben tartó éves szakmai beszámolót készít, 

melyet írásban megküld Tulajdonosnak minden évben, legkésőbb a tárgyévet követő január 

31-ig.  

3.9. Tulajdonos jogosult a Személygépjármű használatát időszakonként ellenőrizni. Az 

ellenőrzés kiterjed a szakmai beszámolóban foglaltakra, az útnyilvántartásra, a 

szervizkönyvre, a kötelező felelősségbiztosításra és a CASCO biztosításra, a Személygépjármű 

külső szemrevételezésére, ill. egyéb, az Személygépjármű használatához kapcsolódó 

dokumentációra. 

3.10. Rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat esetén Üzemben tartó köteles a 

keletkezett károkat Tulajdonos részére megtéríteni, és Tulajdonos jogosult jelen szerződés 

azonnali hatályú felmondására.  

3.11. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Személygépjárműhöz kötelezően tartozó, valamint az 

Átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített extra tartozékokon kívül bármilyen egyéb tartozék 

illetve kiegészítő kizárólag Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével szerelhető fel, ugyanígy 

a rendszeres karbantartáson és szükséges szervizelésen, javításon túl átalakítás, felújítás csak 

Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével végezhető. Szerződő Felek rögzítik, hogy Üzemben 

tartó ezek ellenértékére Tulajdonostól nem tarthat igényt, jelen szerződés megszűnésekor 

sem.   

3.12. Üzemben tartó jogosult Tulajdonossal való egyeztetést követően jelen szerződés 

időtartama alatt a Személygépjárművön az általa meghatározott formában feliratot, ábrát 

elhelyezni. Jelen szerződés megszűnésekor Üzemben tartó köteles a feliratokat saját 

költségén eltávolítani. 



 

14 

3.13. Üzemben tartó a Személygépjárművet más használatába, másnak kölcsönbe nem 

adhatja, zálogba nem adhatja és semmilyen módon nem terhelheti meg, szerződésben vagy 

egyébként semmilyen feltétellel le nem kötheti.  

3.14. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Üzemben tartó minden 

Személygépjárművel kapcsolatos rendkívüli eseményről köteles Tulajdonost is 

haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül értesíteni. Esetleges balesetnél Üzemben tartó 

köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázása érdekében mindent megtenni.  

3.15. Üzemben tartó haladéktalanul köteles pótolni bármely, a Személygépjárművel 

kapcsolatos dokumentumot, kulcsot, riasztókapcsolót vagy egyéb tartozékot, amennyiben az 

elveszett, vagy ezek bármelyike eltűnt, használhatatlanná vált vagy megsemmisült. 

3.16. Szerződő Felek jelen szerződés teljes időtartama alatt kötelesek egymással 

együttműködni, egymást minden olyan körülményről, akadályról, értesíteni, amely a jelen 

szerződés teljesítése szempontjából lényeges. Jelen szerződéssel összefüggő minden 

értesítést, egyéb közlést Szerződő Felek írásban, ajánlott-tértivevényes levél formájában 

vagy fax vagy e-mail útján kötelesek egymás felé megtenni, a jelen szerződésben megadott 

címre küldve. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az így másodszor elküldött levél a 

postára adástól számított 5. napon akkor is a címzetthez megérkezettnek tekintendő, ha az 

„ismeretlen”, „elköltözött”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, vagy „nem kereste” jelzéssel 

érkezik vissza a feladóhoz. 

3.17. Szerződő Felek kapcsolattartói jelen szerződés időtartama alatt: 

Tulajdonos részéről: 

Név, telefon, e-mail, postacím: 

Üzemben tartó részéről 

Név, telefon, e-mail, postacím: 

Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden jelen szerződés szempontjából 

releváns adatban bekövetkező változásról 3 munkanapon belül írásban, igazolható módon 

értesítik a másik felet. Amennyiben bármelyik fél elmulasztaná ezt a kötelezettségét, az 

ebből eredő kárfelelősség korlátlanul terheli. 

4. A szerződés hatálya 

4.1. Szerződő Felek jelen szerződést az aláírásától számított határozott időtartamra kötik, 

2014. december 31-ig, amely időpont a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött, 

utcai szociális munka végzésére irányuló érvényes szerződés birtokában, jelen szerződés 

módosításával írásban meghosszabbítható. A meghosszabbítást Üzemben tartó a szerződés 

leljáratát megelőző legalább 30 nappal írásban kezdeményezi Tulajdonosnál.  

4.2. Jelen Szerződést bármelyik fél jogosult a másik félhez címzett egyoldalú nyilatkozattal 

indokolás nélkül felmondani 60 napos felmondási idővel. Amennyiben Használó a 

Használatba adó részéről történő felmondással nem ért egyet, úgy a felmondást követő 8 

napon belül jogosult egy ízben fellebbezést benyújtani Használatba adó Kuratóriumához. A 
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Kuratórium a felmondásról végleges döntést hoz, Használó a Kuratórium döntését köteles 

elfogadni.  

4.3. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult indokolással azonnali hatállyal felmondani, a 

másik fél írásbeli felszólítás ellenére, a tűzött határidőn belül sem orvosolt súlyos 

szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 

 amennyiben Üzemben tartó a Személygépjárművet más használatba adja bármilyen 
rövid időtartama, 

 amennyiben Üzemben tartó a Személygépjárművet zálogba adja, vagy egyéb módon 
megterheli, leköti,  

 amennyiben Üzemben tartó nem gondoskodik a Személygépjármű karbantartásáról, 
kötelező szervizelésről, 

 amennyiben Üzemben tartó nem teszi lehetővé Tulajdonos részére a 
Személygépjármű állapotának vagy üzemeltetésének ellenőrzését, 

 amennyiben Üzemben tartó nem fedezi a Casco biztosítás kötelező önrészét, 

 amennyiben Üzemben tartóval szemben felszámolási, csőd-, végelszámolási, vagy 
végrehajtási eljárás indul 

 amennyiben Használatba adó a Személygépjárművet nem a jelen szerződésben, a 
Pályázatban illetve a Pályázati felhívásban meghatározott célra és tevékenységre, 
vagy nem rendeltetésszerűen használja. 

4.4. Jelen szerződés hatályát veszti továbbá ha  

 Üzemben tartó utcai gondozó szolgálatának támogatására a Nemzeti Rehabilitációs 
és Szociális Hivatallal kötött szerződése bármilyen okból megszűnik, 

 a Személygépjármű megsemmisülése (totálkár, lopás) estén.  

4.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy az ellopott, megsemmisült Személygépjárművet Tulajdonos 

nem pótolja. Totálkár esetén a roncsot Tulajdonos értékesíti, az abból befolyó összeg 

Tulajdonost illeti meg. Lopás, illetve totálkár esetén a bizonyítottan máshonnan meg nem 

térülő közvetlen károkat Üzemben tartó köteles Tulajdonos részére megtéríteni. 

Amennyiben lopás, totálkár vagy más ok miatt a Személygépjármű használhatatlanná válik, a 

kárérték Tulajdonost illeti meg, így amennyiben a biztosító Üzemben tartó részére fizeti meg 

a kártérítés összegét, úgy Üzemben tartó a biztosító által kifizetett összeget annak 

kézhezvételélt követő 15 napon belül köteles átutalni Tulajdonos bankszámlájára. 

4.6. Jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnésekor Üzemben tartó köteles a 

szerződés megszűnését követő 10 napon belül a Személygépjárművet Tulajdonos részére 

eredeti állapotában – nem számítva a rendeltetésszerű használattal együtt járó 

elhasználódást – rendeltetésszerű használatra alkalmasan visszaszolgáltatni.  

4.7. Üzemben tartót jelen szerződés megszűnésekor a rendeltetésszerű használattal 

együttjáró elhasználódás vonatkozásában felújítási kötelezettség nem terheli, azonban 

köteles Tulajdonos részére megtéríteni a tevékenységével összefüggésben a 

Személygépjárműben keletkezett, a rendeltetésszerű használattal együttjáró elhasználódást 

meghaladó károkat.  

 



 

16 

5. Vegyes rendelkezések 

5.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései megfelelően 

irányadóak.   

Felek jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték, azt, mint befolyásmentes akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 

 

 

____________________________________ ___________________________________ 

Hajléktanokért Közalapítvány ……………………………………………… 

Tulajdonos Üzemben tartó 

 

Dátum: 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:  

1. 

Aláírás:   ………………………………………………………………. 

Név:    ………………………………………………………………. 

Személyi ig. sz.:  ………………………………………………………………. 

Lakcím:   ………………………………………………………………. 

 

2. 

Aláírás:   ………………………………………………………………. 

Név:    ………………………………………………………………. 

Személyi ig. sz.:  ………………………………………………………………. 

Lakcím:   ………………………………………………………………. 

 

Mellékletek:   1. Pályázat 

   2. Átadás-átvételi jegyzőkönyv 

   3. Felhatalmazás azonnali beszedési megbízásra 
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SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV 

 

A Hajléktalanokért Közalapítvány tulajdonos a mai napon birtokba adja az alábbiakban megjelölt 

személygépjárművet és dokumentumokat a …………………………………………………. üzemben tartó részére 

a …………………….. azonosítószámú Személygépjármű használati és üzembentartói szerződés alapján. 

Üzemben tartó kijelenti, hogy a Személygépjárművet hiba és sérülésmentes állapotban átvette.  

A birtokbaadás időpontja:   2013.  

A birtokbaadás helye:  

Jelen vannak:      tulajdonos részéről 

       üzemben tartó részéről 

Típus: 

Alvázszám: Motorszám: 

Forgalmi rendszám: Gyártás éve: 

Szín: Belső kárpit színe: 

 

A személygépjármű felszereltsége: 

 

 

A személygépjárművel együtt átadott iratok: 

 

 

Kilométer számláló műszer által jelzett érték: 

 

Megjegyzések: 

 

 

 

Budapest, 2013. ………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………… 

Hajléktalanokért Közalapítvány 

Tulajdonos és átadó 

………………………………………………………………. 

 

Üzemben tartó és átvevő 
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FELHATALMAZÁS  

azonnali beszedési megbízás alkalmazására  

a …………………………..  azonosítószámú szerződéshez 

 

Alulírott 

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

 (székhelye: ……………………………………………………….……., adószáma:…………………………….; 

képviseli: ……………..………………….……………………………………………………………..) 

 

az alábbi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlá(k)ra vonatkozóan ezennel 

felhatalmazom a Hajléktalanokért Közalapítványt, hogy a …………….. azonosítószámú 

„Személygépjármű használati és üzembentartói szerződés” szerinti fizetési kötelezettségeim 

megszegése esetén fennálló követelését 11786001-20034340 számú fizetési számlája javára 

„beszedési megbízás” alkalmazásával érvényesítse.  

A felhatalmazás 2015. február 28 31-ig érvényes, és csak a jogosult Hajléktalanokért 

Közalapítvány írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. 

A fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás sorba állításának időtartama 35. 

 

Pénzintézet : ………………………………………………………………………. 

 

Számlaszám: _  _  _  _  _  _  _  _ - _  _  _  _  _  _  _  _ - _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

Számlaszám: _  _  _  _  _  _  _  _ - _  _  _  _  _  _  _  _ - _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

Kelt: ......................................, 2013. ........................... hó ....... nap 

 

 ............................................................... 

        Fizető fél számlatulajdonos  

Záradék: 

 

Kijelentjük, hogy a felhatalmazó levél aláírása az általunk nyilvántartott formában és módon 

történt, amelyért felelősséget vállalunk. A fenti felhatalmazó levelet, mint a 

kedvezményezett számlavezető pénzintézete, nyilvántartásba vettük. 

Kelt: ......................................, 2013. ........................... hó ....... nap 

 

................................................... 

(pénzintézet) 

 


