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BÉRLETI  SZERZŐDÉS TERVEZETE 
 
 
amely létrejött egyrészről  
 
Név:    ÉSZAKERDŐ Zrt. 
Képviselő:   Zay Adorján  vezérigazgató  
Székhely:   3525 Miskolc, Deák tér 1.  
Cégjegyzékszám: 05-10-000135 
Számlaszám:   10200139-27012190-00000000 
mint bérbeadó  (a továbbiakban: bérbeadó),  
 
másrészről  
 
Név:    ………………………………. 
Képviselő:   ………………………………. 
Székhely:   ………………………………. 
Cégjegyzékszám:  ………………………………. 
Számlaszám:  ………………………………. 
mint bérbe vev ő (a továbbiakban: bérlő) között az alábbi feltételek mellett:  
 
1. A bérbeadó bérbe adja , a bérlő pedig bérbe veszi a bérbeadó tulajdonát képező 

Miskolc 38166 hrsz-ú „Hámori garázs”  néven ismert 2794 m2 alapterületű, Miskolc, 
Losonczy u. 1. sz.  alatt található telephelyét a rajta álló felépítményekkel együtt, 
üresen a bérl ő által ismert és megtekintett állapotban .  

 
2. Felek a bérlemény bérleti díját ………. Ft + ÁFA/hó  azaz ………. forint + ÁFA/hó 

összegben határozzák meg.  
A bérlő a bérleti díjat havonta minden hónap 15. napjáig köteles a bérbeadó számlázása 
szerint átutalni.  

 
3. A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérbeadó a 2. pont szerinti bérleti díjat jogosult évente 

egyszer, a KSH által közzétett, az emelés évét megelőző év, évi hivatalos inflációs 
rátájával egyező mértékben, minden külön értesítés és megállapodás nélkül 
automatikusan megemelni.  

 
4. A bérlő köteles a bérleti díjon felül a bérlemény üzemeltetésével, az ott végzett 

tevékenységgel kapcsolatos közüzemi díjakat, költségeket, adókat a jogviszony 
fennállása alatt viselni és azokat a szolgáltatóknak közvetlenül megfizetni.  

 
5. A bérlő a bérleti jogviszonyból eredő fizetési kötelezettsége és az esetlegesen okozott 

károk megfizetésének biztosítékaként köteles 3 havi bérleti díjnak megfelelő összeget a 
bérbeadónál óvadékként elhelyezni azzal a feltétellel, hogy amennyiben fizetési 
kötelezettségének a bérbeadó felszólítása ellenére sem tesz eleget, úgy a bérbeadó 
jogosult az óvadék összegéből a bérlő hozzájárulása nélkül követelését kielégíteni.  

 
A bérlő ez esetben köteles az óvadék összegét a háromhavi díj összegére, a bérbeadó 
felszólítását követően 8 napon belül kiegészíteni. Ennek elmulasztása esetén a 
bérbeadó jogosult a szerződést felmondani.  

 
A felek megállapodnak abban, hogy az óvadék összegének hozama a bérbeadót illeti 
meg.  
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A bérbeadó óvadék felhasználására irányuló joga nem zárja ki és nem csorbítja a 
bérbeadónak az óvadék összegét meghaladó jogai, követelései érvényesítésének 
lehetőségét és azt, hogy kártérítést követeljen, vagy felmondja a bérleti szerződést.  
Az óvadék összegével a felek a szerződés megszűnésekor elszámolnak.  

 
A bérbeadót az óvadék visszafizetésének kötelezettsége akkor terheli, ha a bérlemény 
az átadásakor rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van és a bérlőnek nincs 
a szerződésből eredő kötelezettsége sem a bérbeadó, sem harmadik személy felé.  

 
6. Amennyiben a bérlő a szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek határidőben nem 

tesz eleget, úgy a bérbeadó jogosult a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamatot 
felszámítani.  

 
7. A felek rögzítik, hogy a bérlemény teljes felújításra szoruló műszaki állapotban van. A 

bérlő a bérlemény műszaki állapotát megismerte és annak ismeretében, a fennálló 
állapotában veszi bérbe.  
A bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a bérlemény műszaki állapotát a 
rendeltetésszerű használatához szükséges mértékben helyreállítja és ennek költségét a 
bérleti díjon felül viseli.  
A helyreállítási munkákat a bérlő köteles előzetesen egyeztetni a bérbeadó műszaki 
osztályával. A helyreállítás előtti és utáni műszaki állapotról a felek írásbeli 
jegyzőkönyvet vesznek fel.  
 
A bérleti jogviszony fennállása alatt a bérlemény állagmegóvása, karbantartása, őrzése 
a bérlő kötelezettsége.   
 
A jelen pont alapján elvégzett munkák ellenértékének megtérítését a bérlő a bérbeadótól 
sem kártérítés, sem jogalap nélküli gazdagodás, sem más jogcímen nem követelheti.  
Az e körben elvégzett munkákkal létrehozott vagyoni érték a bérleti jogviszony bármely 
okból történő megszűnése esetén a bérbeadó tulajdonába kerül.  

 
8. A bérlő a bérleményen átalakítást, felújítást, bővítést kizárólag a bérbeadóval előzetesen 

írásban megkötött külön megállapodás esetében jogosult. A felek e megállapodásban a 
felújítási költségek elszámolásáról is rendelkeznek.  

 
9. A bérleményben a bérlő által végzett tevékenység végzéséhez szükséges engedélyeket 

a bérlő saját költségén köteles beszerezni és felel minden, a tevékenységével okozott 
kárért.  
A bérlemény biztosításáról erre irányuló igény esetén a bérlő köteles gondoskodni. A 
bérlemény hulladékelszállításáról a bérlő gondoskodik, annak díját a szolgáltató felé a 
bérlő közvetlenül fizeti.  

 
10. A bérlemény birtokbaadásáról a bérbeadó műszaki osztálya írásbeli jegyzőkönyv 

egyidejű felvétele mellett gondoskodik.  
 
11. A bérleti jogviszony 2012. ………… napjától kezdődik és határozatlan időre szól.  
 
12. A bérleti jogviszonyt jogosult bármelyik fél írásban indoklási kötelezettség nélkül 

felmondani.  
 

A felmondási idő 90 nap.  
 

Azonnali hatályú felmondás illeti meg a bérbeadót, ha a bérlő a jelen szerződésből eredő 
bármely kötelezettségét megszegi, az ingatlanban kárt okoz, tevékenységével kívülálló 
személyeknek kárt okoz, továbbá a jogszabályokban meghatározott estekben.  

 
A bérbeadó a szerződés cserehelyiség biztosítása nélkül jogosult felmondani.  
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13. A szerződés fennállása alatt a felek kapcsolattartói:  
 

Bérbeadó részéről:  
 
  Név:  

Cím:  
Tel.:  
e-mail: 

 
Bérlő részéről:  

 
Név:  
Cím: 
Tel.: 
e-mail:  

 
14. A bérlő a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben bármely 

jogszabály a szerződés nyilvánosságra hozatalát rendeli el, úgy azt és a bérlő adatait a 
bérbeadó nyilvánosságra hozza.  

 
15. A bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a jogviszony fennállása alatt a bérleményre kivetett 

díjakat, adót, a bérbeadó változatlan formában áthárított szolgáltatásként a bérlő felé a 
vonatkozó előírásoknak megfelelően továbbszámlázza.  

 
16. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a polgári jog bérletre vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak.  
 
17. A bérlő a bérleményt albérletbe, használatba nem adhatja.  
 
A felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.  
 
 
M i s k o l c , 2012. ………………. 
 
 
 
 

………………………………….. 
bérbeadó képviseletében: 

Z a y  Adorján 
vezérigazgató 

……………………………………… 
bérlő képviseletében: 
………………………. 
………………………. 

 
 


