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BÉRLETI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről a 

cégnév: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság  

székhely:  1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. 

adószám:  10941362-2-44 

cégjegyzékszám:  01-10-042582 

rövidített elnevezés: FŐTÁV Zrt. 

mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó),  

 

másrészről a(z) 

cégnév:    

székhely:    

cégjegyzékszám:   

adószám:   

képviseli:    

mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) 

(a Bérbeadó és a Bérlő a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között az 

alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. 

 

PREAMBULUM 

Bérbeadó pályázati eljárást indított „A FŐTÁV Zrt. 1032 Budapest, San Marco u. 55. 

címen található telephelyén lévő 3.475 m2-es használaton kívüli területének 

bérbeadása parkolási szolgáltatás és hozzá kapcsolódó kiegészítő tevékenységek 

ellátása céljára” tárgyában. 

Jelen szerződés a Bérbeadó által közzétett, illetve a Bérlő részére …………..-án/én 

megküldött Ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a Bérlő arra adott …………..-

án/én kelt ajánlata alapján készült. 

A pályázat eredményéről a tájékoztatást Bérbeadó ……………..-án/én küldte meg Bérlőnek. 

A szerződéskötést megelőző pályázati eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, 

mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók 

és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra: 

- a Bérbeadó által kiírt pályázati eljárás Ajánlattételi felhívása és dokumentációja, 

- a Bérlő arra adott nyertes ajánlata. 
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Az említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek csatolásra a szerződés 

szövegéhez, ám a Felek számára ismert azok tartalma. A műszaki leírás, specifikáció jelen 

szerződés 1. sz. melléklete. 

 

1. A szerződés tárgya 

Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig - az általa teljes körűen ismert állapotban - bérbe veszi a 

Bérbeadó kizárólagos tulajdonában álló, természetben a 1032 Budapest, San Marco u. 55. 

szám alatt fellelhető telephely (hrsz.: 17226/4) 3475 m2-es használaton kívüli területét (a 

továbbiakban: „Bérlemény”) parkolási szolgáltatás és hozzá kapcsolódó kiegészítő 

tevékenységek ellátása céljára. A Bérlemény alaprajza jelen Szerződés 2. sz. mellékletét 

képezi.  

A Bérbeadó és a Bérlő megállapodnak abban, szerződés időtartama a Bérlemény 

átadásának (birtokbaadás) időpontjától számított 5 év, mely a bérleti időszak lejártakor 

meghosszabbítható további 1-1 év időtartammal, Felek közös írásos megállapodása 

alapján. A Fél a meghosszabbításra irányuló megkeresését a bérleti időszak lejártát 

megelőző 60. napig köteles megküldeni a másik Félnek, aki 5 munkanapon belül írásban 

köteles azt visszaigazolni. A bérleti szerződés időtartama, a meghosszabbításokkal 

egybeszámítva, nem haladhatja meg a 10 évet. 

A bérleti időszak kezdő időpontja megegyezik a Bérlemény átadásának (birtokbaadás) 

időpontjával. Felek a birtokbaadásról jegyzőkönyvet vesznek fel. 

A Bérbeadó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy tulajdonosa a Bérleménynek, és 

kizárólagosan jogosult a Bérlemény bérbeadására. 

 

2. Kijelentések és szavatosságvállalások 

A Bérlő kijelenti, hogy 

a) az Európai Unió valamely tagállamának, illetve az Európai Gazdasági Térségről 

szóló megállapodásban részes valamely államnak a hatályos szabályai szerint 

alapított és működő társadalmi szervezet, ellene nincs folyamatban és nem 

fenyeget csőd-, végrehajtási, felszámolási, vagy ezek bármelyikével egy tekintet 

alá eső olyan eljárás, amely a jelen megállapodás teljesítését akadályozná, 

b) szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában, 

vagy a Bérbeadó felhívására 3 napon belül átad egy 30 napnál nem régebbi 

nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást egyben, 

c) kötelezettséget vállal arra, hogy az előbbiek szerinti alkalmasságát, illetve 

jogosultságát a jelen szerződés hatálya alatt fenntartja, 

d) képviseletében a jelen szerződést arra jogosult és kellően felhatalmazott 

személy(ek) írja(írják) alá. 

A Bérbeadó a jelen szerződés hatálya alatt bármikor jogosult a jelen pont szerinti feltételek 

fennállását – közvetlenül vagy megbízottjai útján – ellenőrizni, s amennyiben ezen 

ellenőrzés alapján azt állapítja meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem áll fenn, és 

ezen feltételeket vagy azok egy részét nem állítja helyre a Bérlő a Bérbeadó írásbeli 

felszólítását követő 5 (öt) napon belül, úgy a Bérbeadó jogosult választása szerint jelen 
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szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Bérlő ilyen esetben köteles a Bérbeadó kárait és 

költségeit megtéríteni. 

 

3. A Bérbeadó jogai és kötelezettségei 

3.1. A Bérbeadó a Bérleményt a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel és 

időpontban köteles a Bérlőnek átadni. A Bérbeadó szavatol azért, hogy a Bérlemény az 

átadásakor a 4.2. pontban foglaltak alkalmazásával rendeltetésszerű használatra alkalmas, 

és megfelel a szerződés előírásainak. A Bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik 

személynek nincs a Bérleményre vonatkozóan olyan joga, amely a Bérlőt a használatban 

korlátozza vagy megakadályozza.  

3.2. A Bérbeadó köteles arra, hogy az őt terhelő munkákat elvégezze, és a Bérleményt 

fenyegető károk elhárításához szükséges intézkedéseket megtegye. 

3.3. A Felek a szerződés felmondása, megszűnése esetére kizárják a Bérbeadót terhelő 

cserehelyiség biztosítási kötelezettségét. 

3.4. A Bérbeadót zálogjog illeti a bérleti díj, illetve egyéb közüzemi (közszolgáltatási) vagy 

szolgáltatási díj tartozás és költségek erejéig (ideértve a Bérlemény késedelmes 

visszaadásának esetét is) a Bérlőnek a Bérlemény területén levő vagyontárgyain. A 

Bérbeadó mindaddig, amíg zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt 

vagyontárgyak elszállítását. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Bérlő kifogásolja a 

zálogjog fennállását, terjedelmét vagy azt, hogy a Bérbeadó a követelésére teljes fedezetet 

nyújtó vagyontárgyakon felül más vagyontárgyak elszállítását is megakadályozta, a 

Bérbeadó jogosult zálogjogát bármikor, korlátozás nélkül bírósági úton érvényesíteni.  

Ha a Bérlő a zálogjoggal terhelt vagyontárgyat a Bérbeadó engedélye nélkül elszállítja, és 

más megfelelő biztosítékot nem nyújt, a Bérbeadó követelheti a vagyontárgynak a Bérlő 

költségén való visszaszállítását. 

3.5. A Bérbeadó a rendeltetésszerű használatot, valamint a szerződésben foglalt 

kötelezettségek teljesítését - a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül - ellenőrizheti. Az arra 

alkalmas időben a Bérleménybe történő bejutást a Bérlő köteles biztosítani, és az 

ellenőrzést tűrni köteles; ez a rendelkezés megfelelően irányadó a rendkívüli káresemény, 

illetőleg a veszélyhelyzet fennállása miatt a Bérleményen belül szükséges hibaelhárítás 

elvégzésének biztosítása esetén. 

 

4. A Bérlő jogai és kötelezettségei 

4.1. Bérlő jogosult a Bérlemény kizárólagos használatára a bérleti időszak alatt. 

4.2 A Bérlemény rendeltetés- és szerződésszerű használatra alkalmassá tétele és 

folyamatos karbantartása, állapotmegőrzése, továbbá takarítása a Bérlő feladata és 

költsége. 

4.3. A Bérlő köteles a Bérleményt a rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően 

használni. Amennyiben a Bérlő a Bérbeadó felhívása ellenére folytatja a nem 

rendeltetésszerű vagy a szerződésnek egyébként nem megfelelő használatot, a Bérbeadó 

jogosult felmondani a szerződést. 
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4.4.  Ha a Bérleményben, annak berendezéseiben a Bérlő magatartása miatt kár 

keletkezik, a Bérbeadó a Bérlőtől a hiba kijavítását vagy a kár megtérítését követelheti. 

4.5. A Bérlő reklámhordozót kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével 

helyezhet el. 

4.6. A Bérlő a bérleti jogviszony fennállása alatt a Bérleményben csak a jelen 

szerződésben rögzített tevékenységet folytathat, és ettől csak a Bérbeadó előzetes írásbeli 

hozzájárulásával térhet el. 

4.7. A Bérleményt érintő bérleti jog bármely módon történő megosztásához, 

átruházásához, az albérletbe adáshoz, továbbá közműcsatlakozások átépítéséhez, 

mérőórák átírásához és székhelyként vagy telephelyként történő bejegyzéshez a Bérbeadó 

előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.  

4.8. A Bérlő köteles a Bérbeadót értesíteni, ha a Bérleményt károsodás veszélye 

fenyegeti vagy a Bérbeadót terhelő munkálatok elvégzésének szükségessége merül fel. 

4.9.  A Bérlő a keletkezett nem kommunális hulladékainak jogszabályi előírásoknak 

megfelelő gyűjtéséről, elszállíttatásáról gondoskodni köteles, mint a hulladék birtokosa. Az itt 

megjelölt kötelezettség teljesítésére a szerződés 9. pontjának Környezetvédelmi előírásai az 

irányadóak. 

4.10.  Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása és külön megállapodás nélkül a 

bérleményben átalakítást és (a rendszeres és rendeltetésszerű használattal együtt járó 

karbantartási, felújítási munkák kivételével) értéknövelő beruházást nem végezhet. A bérleti 

díj összegébe a Bérlő által a Bérleményen végrehajtott értéknövelő beruházások összege 

legfeljebb 50%-os mértékben számítható be a Feleknek az adott értéknövelő beruházás 

elvégzését megelőzően megkötött, erre vonatkozó írásos megállapodása esetén. 

 

5. Bérleti díj és fizetési feltételek 

5.1. A Felek a bérleti díjat Bérlő nyertes pályázati ajánlatának megfelelően az alábbiak 

szerint határozzák meg: ,- Ft + ÁFA/hó, azaz forint + ÁFA/hó. 

Felek megállapodása alapján a Bérlemény valamennyi költségét, rezsiköltségét, így 

különösen a közüzemi díjakat (áram, víz, csatorna, gáz, hulladékszállítás) a Bérlő viseli és 

fizeti meg.  

Az üzemeltetéshez szükséges közüzemi szolgáltatásokat a Bérlő önállóan veszi igénybe, 

szerződik az illetékes Szolgáltatókkal, szükség esetén Bérbeadó jóváhagyását kéri a közmű 

csatlakozásokhoz szükséges almérők be- illetve kiépítéséhez.  

A bérleti díj összegét számla ellenében, havonta előre, első alkalommal a Bérlemény 

átadását követően 10 munkanapon belül kell a Bérlőnek megfizetnie a Bérbeadó számlán 

megjelölt bankszámlájára való átutalással. A későbbiekben a tárgyhót megelőző hó 30. 

napjáig kell a Bérlőnek a bérleti díjat megfizetnie. 

Bérbeadó jogosult arra, hogy a bérleti díjat 12 havonta a KSH által hivatalosan közzétett 

fogyasztói árindex mértékével, a Bérlő külön beleegyezése és erre vonatkozó külön 

szerződésmódosítás nélkül, a Bérlő előzetes írásbeli értesítésével megemelje. 

5.2. Az ÁFA mértékére és az adómegállapítás módjára az adófizetési kötelezettség 

keletkezésének napján hatályos adójogszabályok az irányadók. 
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5.3. A Bérlő késedelmes fizetése esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155 § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti mértékű 

törvényes késedelmi kamatot köteles a Bérbeadónak megfizetni.  

5.4. A Felek megállapodnak, hogy Bérlő óvadék fizetésére köteles. A birtokbaadást 

megelőzően Bérlő a Bérlemény 3 havi bruttó bérleti díjának megfelelő összegű 

óvadékot köteles megfizetni Bérbeadó részére úgy, hogy az legkésőbb a birtokbaadást 

megelőző munkanapon Bérbeadó számláján jóváírásra kerüljön. Az óvadék beérkezése a 

birtokbaadás, a szerződés hatályba lépésének feltétele, melyet Bérlő köteles hitelt 

érdemlően igazolni. 

Amennyiben az óvadék összegéből bármilyen jogcímen levonás történik a Bérbeadó 

részéről, a Bérlő köteles az óvadék összegét 15 napon belül annak eredeti mértékére 

kiegészíteni. A bérleti díj összegét érintő módosítás esetén az óvadék összegét a módosított 

díj mértékének megfelelő összegre ki kell egészíteni. 

 

6. A bérleti szerződés felmondása, megszűnése 

6.1. Rendes felmondás: A szerződést bármelyik Fél jogosult indoklás nélkül 60 napos 

felmondási idő megtartásával felmondani a másik Félhez intézett egyoldalú írásbeli 

nyilatkozatával.  

6.2. Rendkívüli felmondás: A bérleti díj vagy a Bérlőt terhelő költségek és terhek 

megfizetésének elmulasztása esetén Bérbeadó írásbeli felszólításának eredménytelensége 

esetén a Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

A Bérbeadó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést akkor is, ha a Bérlő olyan, 

szerződésben vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, amely a Bérbeadóra súlyos 

joghátránnyal jár. Ilyennek minősül különösen, de nem kizárólagosan a Bérlemény nem 

rendeltetésszerű használata, vagy jogosulatlan albérletbe, használatba adása, engedély 

nélküli beruházások elvégzése. Bérbeadó ezekkel összefüggésben felmerült kára 

megtérítésére jogosult. 

6.3. A bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérlő köteles a Bérleményt haladéktalanul a 

Bérbeadó birtokába visszaadni, ugyanolyan állapotban, mint amilyen állapotban azt birtokba 

vette. Ennek elmulasztása esetén Bérbeadó jogosult a Bérlő egyidejű értesítése mellett 

birtokba lépni, a Bérlemény szerződésszerű visszaadásáig a bérleti díj kétszeresének 

megfelelő használati díjat felszámítani. 

A Bérlő mindazt, amit a saját költségén a Bérleményben felszerelt, a Bérlemény épségének 

sérelme nélkül leszerelheti. 

Bérlő a Bérleti Szerződés megszűnése esetén köteles gondoskodni arról, hogy mindazok, 

akik az engedélyével vagy a Bérlőre való tekintettel a Bérleményben tartózkodnak, a 

Bérleményt elhagyják, az székhelyként vagy telephelyként törlésre kerüljön. 

6.4.  Felek rögzítik, hogy a bérleti szerződés a Bérlemény tulajdonosának megváltozása 

esetén megszűnik.  

6.5.  Amennyiben a Bérbeadó az elállási vagy felmondási jogát gyakorolja, úgy 

kártalanítási vagy kártérítési kötelezettség nem terheli, illetve a Bérlő erre tekintettel 

semmilyen igénnyel nem élhet a Bérbeadóval szemben. 
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7. Kapcsolattartás 

7.1. A Felek jelen szerződéssel kapcsolatosan egymáshoz intézett értesítései, 

felszólításai stb., jelen szerződés eltérő rendelkezése hiányában vagy ellenkező írásbeli 

közlésig akkor tekinthetők teljesítettnek, amennyiben azt a másik Félnek a jelen 

szerződésben meghatározott értesítési címére az átvételt igazolva személyesen adták át, az 

átadás napján, telefaxon történt megküldés esetén a szabályszerű átvétel igazolásán 

szereplő napon vagy ha tértivevényes ajánlott levélben küldték meg, a tértivevénnyel igazolt 

átvétel napján, a következő címre: 

A Bérbeadó esetében: 

 Név: mindenkori ingatlangazdálkodási osztályvezető, jelenleg Ulmann István 

 Cím: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. 

 Telefon: +36 20 221 4973 

 E-mail: iulmann@fotav.hu 

A Bérlő esetében: 

 Név:  

 Cím:  

 Fax:  

 Telefon:  

 E-mail:  

A kapcsolattartó személyekben vagy elérhetőségükben bekövetkező változásról Felek 

kötelesek a változást követő 5 munkanapon belül egymást írásban tájékoztatni. Felek 

rögzítik, hogy ezen változás nem igényli jelen szerződés módosítását. 

7.2. Amennyiben valamely Fél a neki szabályszerűen megcímzett tértivevényes ajánlott 

levél átvételét megtagadja vagy az „nem kereste”, „ismeretlen”, vagy „elköltözött” jelzéssel 

érkezik vissza a feladóhoz, a küldemény postai úton történt megküldése esetén a feladástól 

számított 5. (ötödik) napon, egyéb esetben az átvétel megtagadásának napján 

kézbesítettnek tekintendő. 

A Felek a telefaxon vagy postai úton megküldött küldeményeket egyidejűleg másolatban a 

másik fél jelen szerződésben meghatározott e-mail címére is kötelesek megküldeni. 

 

8. Biztonságvédelmi előírások 

A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben munkáját a Bérbeadó létesítményeiben, 

munkaterületein végzi, úgy a jogszabályok által kötelezően előírt munka- és tűz-, és 

környezetvédelmi kötelezettségeit betartja, munkavállalóival (alvállalkozóival) és egyéb 

közreműködőivel betartatja.  

A jogszabályokban előírt munka- és tűzvédelmi oktatási kötelezettségeknek megfelelést, 

betartását a Bérbeadó biztonságvédelmi szervezete ellenőrzi. A Bérlő tudomásul veszi, hogy 

a munka-, tűz-, és környezetvédelmi jogszabályokban meghatározott kötelezettségének 
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súlyos és ismételt megszegése a szerződéstől történő elállást, vagy a szerződés azonnali 

hatályú felmondását eredményezheti. 

A Bérlő biztonságvédelmi kötelezettsége különösen:  

a) A Bérlőt titoktartási kötelezettség terheli a megbízás teljesítése során vagy azzal 

kapcsolatosan tudomására jutott minden a Bérbeadót érintő adat-, információ 

megtartásáért,kiemelt figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információ 

szabadságról szóló 2011. évi CXII tv., valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 

2016/679 Rendeletének (GDPR) rendelkezéseinek a betartásáért. 

b) A Bérlő kijelenti és megerősíti, hogy a Bérbeadó által neki átadott bizalmas 

információkat és üzleti titkokat köteles megőrizni, annak nyilvánosságra hozatalára vagy 

harmadik személynek történő átadására a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül 

nem jogosult. Ezen információkat kizárólag jelen szerződés teljesítésére használhatja fel, 

kizárólag a jelen szerződés hatálya alatt. 

Titoktartás feloldása 

A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérbeadó olyan közszolgáltató, amely felett Budapest 

Főváros Önkormányzata közvetetten meghatározó befolyást gyakorol, így az általa kötött 

szerződések, megállapodások vonatkozásában speciális nyilvánosságra-hozatali 

kötelezettség terheli, így a jelen szerződés adatait - ha annak jogszabályi feltételei 

fennállnak - köteles és jogosult nyilvánosságra hozni, vagy azt valamely hatóságnak átadni, 

kiszolgáltatni. 

 

9. Környezetvédelmi előírások 

9.1. A Bérlő köteles a tevékenységére vonatkozó, környezetvédelemmel kapcsolatos 

jogszabályokat, külső előírásokat megismerni és a tevékenysége során maradéktalanul 

betartani. 

Bérlő köteles a tevékenységének környezeti tényezőit előzetesen felmérni, lehetséges 

hatásait kiértékelni és azok minimalizálására intézkedéseket tenni. 

9.2 A Bérlő köteles minden tevékenységére kiemelt figyelmet fordítani, amelyek befolyással 

lehetnek/befolyásolják a Bérbeadó jelentős környezeti tényezőit és azok környezeti hatásait.  

9.3 A tevékenység során keletkezett hulladékokat a jogszabályoknak megfelelő módon kell 

kezelnie a Bérlőnek.  

9.4 Veszélyes hulladék elszállítása csak megfelelő jogosultsággal rendelkező szervezettel 

történhet. A veszélyes hulladék elszállítását, átadását „SZ” kísérőjeggyel köteles a Bérlő 

igazolni, melyet a Bérbeadó környezetvédelmi főmunkatársának elektronikus levél 

formájában meg kell küldenie. 

9.5 A tevékenység során előforduló környezeti káresemények, vészhelyzetek esetén a Bérlő 

köteles a Bérbeadó képviselőjét azonnal értesíteni.  

A Bérbeadó környezetvédelmi ügyekben felhatalmazott képviselője: 

Csapó Zsófia Júlia környezetvédelmi munkatárs, Tel.: 20-221-2583 

Távolléte esetén: Bodzási Péter környezetvédelmi főmunkatárs, Tel.: 20-221- 3046 

9.6 A környezeti káresemény elhárítását az észlelést követően meg kell kezdeni. 
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10. Összeférhetetlenség 

A Bérlő kijelenti, hogy szerződéses feladatai ellátásához a Bérbeadó munkavállalóját 

munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem alkalmazza. A 

Bérlő kijelenti továbbá, hogy a társaság a Bérbeadó munkavállalójának érdekeltségébe nem 

tartozik és nincs olyan vezető tisztségviselője, amely a Bérbeadó munkavállalója. A Bérlő 

köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett alvállalkozók, illetve egyéb közvetlenül 

vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek, illetve mindezek további 

közreműködői is megfeleljenek a fenti rendelkezéseknek. A Bérlő tudomásul veszi, hogy 

ezen rendelkezések megsértése jelen szerződés azonnali hatályú  felmondásával járhat. 

 

11. Korrupcióellenes klauzula 

11.1. A Felek kötelesek működésük során a hatályos jogszabályok szerint eljárni és céljuk, 

hogy a korrupcióellenes, a tisztességes piaci magatartást szabályozó, versenyjogi valamint 

fogyasztóvédelmi szabályoknak, továbbá az üzleti etika általánosan elfogadott szabályainak 

megfeleljenek, a szerződés megkötése és teljesítése során ezeknek megfelelően járjanak el. 

11.2. A Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötését megelőző tárgyalásokat, a 

szerződés feltételeinek kialakítását és a szerződésen alapuló vagy annak teljesítése során 

tanúsított bármely üzleti vagy egyéb magatartást sem közvetlenül, sem közvetetten nem 

befolyásolta és befolyásolja a Felek, a Felek képviselője, megbízottja vagy velük bármilyen 

módon és formában kapcsolatban álló harmadik személyek részére történő értékkel bíró 

dolog átadása vagy átadásának ígérete, valamint bármilyen anyagi vagy személyes előny 

nyújtása vagy annak ígérete.  

11.3. A Bérlő köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett alvállalkozók, 

munkavállalók, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve 

egyéb közvetlenül vagy közvetetten közreműködő természetes vagy jogi személyek 

(„közreműködők”) jelen szerződés teljesítése során tanúsított és általános üzleti 

magatartása megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.  

A Bérlő köteles megfelelően gondoskodni arról, hogy az általa igénybevett közreműködők és 

a közreműködök által igénybevett esetleges további közreműködők a Bérbeadó által 

teljesített szerződéses árból határidőben megkapják a közreműködésük ellenértékét. A Bérlő 

kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a Bérlő által 

igénybevett bármely közreműködő részére, amennyiben ezen minőségét hitelt érdemlően 

igazolja a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos adatokat kiszolgáltassa, különösen a 

Bérbeadó által a Bérlő részére teljesített kifizetések összegét és időpontját.    

A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Bérbeadó választása szerint 

jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni. 

 

 

12. Egyéb rendelkezések 

12.1. A Bérlő és a Bérbeadó nem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért 

azon esetekben, amikor olyan, bármely Fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható 
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körülmény (vis maior) merül fel, amely megakadályozza a szerződés teljesítését. Ilyen 

körülmény különösen: háborús cselekmény, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, 

súlyos energiaellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi 

törvény (2011. évi CXIII. törvény), rendőrségi törvény (1994. évi XXXIV. törvény) alapján 

feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés. 

12.2. A jelen szerződéssel a Felek között azonos tárgyban történt bármilyen esetleges 

korábbi, a jelen szerződéssel ellentétes kommunikáció, egyetértés, megegyezés vagy 

szerződés hatályát veszti. 

12.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és a lakások és 

helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései irányadóak. 

12.4. A Felek kötelesek megkísérelni, hogy esetleges vitáikat békésen, bírósági vagy más 

hatósági út mellőzésével rendezzék. Ennek érdekében – amennyiben azt az eset összes 

körülményei egyébként nem zárják ki, vagy az egyébként a Felektől nem várható el – 

értesítik a másik Felet a szerződés teljesítésével kapcsolatos kifogásaikról, megjelölve 

annak ténybeli és jogi alapját és egyben egyeztetést kezdeményeznek, megjelölve annak 

javasolt időpontját. Az egyeztető tárgyalásokat a Felek által közösen megállapított 

időpontban, azonban legfeljebb 7 (hét) munkanapon belül meg kell kezdeni. Az egyeztetést 

kezdeményező Fél abban az esetben jogosult a jogvita rendezése érdekében a további 

lépéseket megtenni, amennyiben az egyeztető tárgyaláson a másik Fél nem vesz részt vagy 

nem kíván részt venni, illetve amennyiben a tárgyalások 3 (három) munkanapon belül nem 

vezetnek eredményre. 

12.5. Jelen szerződés kizárólag a Felek közös megegyezése alapján, írásban 

módosítható, kivéve, ha jelen szerződés ettől eltérően rendelkezik. 

12.6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a bérleti szerződésben megállapított 

határozott idő eltelte után a Bérlő a Bérleményt tovább használja, és ez ellen a Bérbeadó 

nem tiltakozik, ez nem eredményezi a szerződés határozatlan időtartamúvá való 

átalakulását. 

12.7. A Felek kijelentik, hogy a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás az 

elévülést megszakítja. 

 

Jelen szerződés 3 (három) eredeti példányban készült, melyből 2 (kettő) a Bérbeadót és 1 

(egy) példány a Bérlőt illeti meg. 

Jelen szerződés mindkét Fél általi aláírást követően a későbbi aláírás időpontjában jön létre 

érvényesen és lép hatályba.  

A Felek a jelen szerződést kölcsönös átolvasás és értelmezés után akaratukkal mindenben 

megegyezőnek jelentik ki, és az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá. 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Műszaki leírás, specifikáció 

2. sz. melléklet: Bérlemény alaprajza 
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FŐTÁV Zrt. 
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1. sz. melléklet  

Műszaki leírás, specifikáció 

 

Elvárt minőségi színvonal 

 

A FŐTÁV Zrt. 1032 Budapest, San Marco u. 55. címen található telephelyén lévő 3.475 m2-

es használaton kívüli területének bérbeadása parkolási szolgáltatás és hozzá kapcsolódó 

kiegészítő tevékenységek ellátása céljára, a Bérbeadó által előzetesen meghatározott 

műszaki feltételek teljesülése mellett valósulhat meg. 

 

- A bérelt terület bekerítése a Bérlő saját forrásából megfelelő állékonyságú, áttört 

kerítés min. 1,80 m magassággal, áthatolás biztos kialakítással, FŐTÁV műtárgy 

gépjárművel történő megközelítését biztosító, zárható gépjármű kapuval, továbbá 

1 db személyforgalmú kapu kialakítása az irodaépület felé, zárható kialakítással. 

- terület tereprendezése, karbantartása, tisztántartása (különösen: murvázott 

parkoló terület folyamatos felületkezelése, gyomirtás, fizikai és egyéb – olaj, 

üveg, hűtőfolyadék - szennyeződések szakszerű eltávolítása, befogadóhoz 

történő szállítása) 

- biztonságvédelmi előírásoknak való megfelelés (különösen – méretezés alapján 

tűzoltó készülékek kihelyezése, kiürítési feltételek dokumentált biztosítása, 

elhelyezési/parkolási terv készítése stb.) 

- a szolgáltatás elvégzéséhez előírt műszaki és higiéniás ideiglenes létesítmények 

működtetéséhez szükséges közműcsatlakozások kiépítése a Bérbeadó által 

meghatározott csatlakozási pontokról, vagy közvetlenül a kiépített városi 

hálózatról. 

- környezetet nem zavaró térvilágítás kialakítása 

Szabályozottság: 

A Bérlő köteles valamennyi a tevékenységére és a szolgáltatására vonatkozó hatályos 

jogszabályokat és előírásokat betartani, illetve a működése feltételeit ezek szerint 

megteremteni és fenntartani. 

Az alkalmazottaknak rendelkezniük kell az általuk végzett tevékenységhez szükséges 

egészségügyi alkalmasságot igazoló okirattal. 

Igazoltság: 

A Bérlő köteles a tevékenységéhez és a szolgáltatásához szükséges valamennyi engedélyt 

beszerezni a szerződés aláírásától számított egy hónapon belül, majd azokat bemutatni a 

Bérbeadónak. 
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Kötelezettségek: 

- A bérbevett terület parkoló üzemeltetés céljára való alkalmassá tétele és 

folyamatos karbantartása, továbbá takarítása a Bérlő feladata. 

- Betartja a Bérbeadó – a FŐTÁV Zrt. – belső szabályzatait és előírásait, különös 

tekintettel a vonatkozó tűz-, munka-, környezet- és vagyonvédelmi, továbbá 

rendészeti szabályokat.  

A Bérlő saját döntésén alapuló lehetőségei: 

A Bérlő jogosult saját költségén a bérelt terület és annak berendezéseit, tárgyi felszerelését 

részben vagy egészben felújítani, illetve cserélni a Bérbeadóval történt előzetes egyeztetés 

és előzetes írásbeli hozzájárulása, a felek írásos megállapodása alapján. Azonban az 

eredeti állapotokat köteles visszaállítani a szerződés bármilyen okból történő megszűnése 

esetén – kivéve, ha erről a Felek másként állapodnak meg. 

 

Telephely leírása: 

FŐTÁV Zrt. 1032 Budapest, San Marco u. 55. cím alatti telephelye (a csatolt helyszínrajz 

szerint) 

A telephelyen található irodaház és a közvetlenül előtte lévő parkoló rész a FŐKÉTÜSZ Kft. 

részére bérbe adott terület, kivéve az épület belső felében található, a FŐTÁV Zrt. által 

jelenleg Irattárként használt helyiségeket. A felsorolt területeken kívül a vállalat szintén saját 

használatra fenntart még egy jelenleg üresen álló területet. A bérbe adandó terület ezen 

rész és a Föld utcai telekhatár által határolt rész közötti, jelenleg használaton kívüli 

nagyjából 3.475 m2-es terület, ide nem értve a FŐTÁV Zrt felszíni aknáját és a hozzá 

tartozó csővezetéket. 
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2. sz. melléklet 

 


