
Felelősségvállalási nyilatkozat 

Alulírott átvevő (továbbiakban: felelősségvállaló), illetve bérbeadó vállalja, hogy a lentebb 

meghatározott bérlési időszakban, illetve a szintén lent meghatározott visszahozatali határidőtől való 

eltérés esetén a visszahozatal tényleges időpontjával bezárólag az alábbiakhoz tartja magát: 

1. A felelősségvállaló beleegyezik, hogy személyes adatai ebben a dokumentumban, illetve a 

kiviteli- és visszahozatali időpontokat tartalmazó táblázatban adminisztrációs célból 

rögzítésre kerülnek. 

2. A bérlési időszak ezen nyilatkozat keltezésétől a visszahozatal időpontjáig értendő. 

3. Amennyiben a bérlés ideje alatt (a visszahozatal időpontjával bezárólag) a bérleményben 

(gy.sz.: ……………………………………….), illetve annak tartozékaiban bárminemű fizikai- és/vagy 

szoftveres kár keletkezik, abban az esetben a bérleménynek és/vagy tartozékának a kárból 

következő javítási vagy csereköltségét a felelősségvállaló a visszahozatal időpontjától 

számított 30 napon belül köteles a bérbeadó irányába megtéríteni. 

4. Amennyiben a bérlemény a bérlési időszakban megsemmisül, vagy elvész, az benne 

keletkezett fizikai kárként értelmezendő, és ezen nyilatkozat 3. pontjának hatálya alá esik. 

5. A bérleményben, vagy annak bármely tartozékában a bérlési időszak ideje alatt keletkezett 

bárminemű szoftveres- és/vagy fizikai kár esetén a felelősségvállaló köteles a bérleményt 

tartozékaival együtt a bérbeadónak visszaszolgáltatni, és a keletkezett kárról neki 

beszámolni. Amennyiben a felelősségvállaló nem képes hiánytalanul visszaszolgáltatni a 

bérleményt, vagy valamely tartozékát, abban az esetben a bérlemény elveszettnek minősül, 

és ezen nyilatkozat 4. pontja szerint kell eljárni. Ebben az esetben a kár bejelentésének 

időpontja minősül a visszahozatal időpontjának. 

6. A bérlési időszak ideje alatt a bérleményt szigorúan tilos kivinni a Schönherz Kollégium (1117 
Budapest, Irinyi József u. 42.) területéről, amennyiben azt a bérbeadó külön nem hagyta jóvá. 

7. A lent meghatározott visszahozatali határidőtől való várható eltérés esetén a 

felelősségvállaló köteles a megváltozott határidőt a bérbeadóval egyeztetni, amelynek 

jóváhagyásáról a bérbeadó dönt. A lent meghatározott visszahozatali időponttól való nem 

egyeztetett, illetve nem jóváhagyott eltérés esetén a felelősségvállaló késedelmi díj 

fizetésére kötelezhető, amelynek összegét a késedelem mértékének függvényében a 

bérbeadó határozza meg. 

8. A kivitel, illetve a visszahozatal tényleges időpontjának meghatározásában a bérbeadó 

tulajdonában lévő, kiviteli- és visszahozatali időpontokat tartalmazó táblázat mérvadó, 

amelyen a kivitel és a visszahozatal tényét, és időpontját mindkét fél aláírásával megerősíti. 

A fentebb leírt pontoktól való eltérés esetén a felelősségvállaló eltiltható a további bérléstől, illetve a 

fentebb leírt pontok alapján a bérleményben vagy annak tartozékában keletkezett kár esetén 

kártérítésre kötelezhető a bérbeadó irányába. 
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