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BÉRLETI SZERZŐDÉS 

(a továbbiakban: Szerződés) 

 

amely létrejött egyrészről a 

 

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely:      1113 Budapest, Daróczi út 3. 

cégjegyzékszám:     01-09-324951 

adószám:     23176605-2-43 

képviseli:     Glázer Tamás ügyvezető 

számlavezető pénzintézet megnevezése:  Raiffeisen Bank Zrt. 

bankszámlaszám:     12094002-01272224-00100005 

mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), 

 

másrészről  

 

Név/Cégnév:  

székhely/lakcím:  

cégjegyzékszám:  

adószám/adóazonosító jel:  

képviseli:  

számlavezető pénzintézet megnevezése:  

bankszámlaszám:  

mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) 

 

(a továbbiakban együtt: Felek, külön-külön: Fél) között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel. 

 

I. 

 

PREAMBULUM 

 

A. Felek rögzítik, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő 

minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes 

közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

37/F. §-a alapján 2019. január 1. napjával jogszabály erejénél fogva, jogutódlással a Bérbeadó – a 

Magyar Állam kizárólagos tulajdonában és az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi 

joggyakorlása alatt álló – a Iszkaszentgyörgy belterület 1 helyrajzi számú, műemlék jogi 

jellegű, 8043 Iszkaszentgyörgy, Rákóczi utca 1. szám alatti ingatlanon található Amádé-

Bajzáth-Pappenheim-kastély épületegyüttes (a továbbiakban: Kastély) 1/1 tulajdoni hányadának 

vagyonkezelőjévé vált. A Bérbeadó a Korm. rendelet 34. § (4b) bekezdése alapján a Korm. rendelet 

3. melléklete szerinti ingatlanok, így a Kastély vonatkozásában a Korm. rendelet 34. § (4) bekezdés 

d)-f) és h)-k) pontja szerinti feladatokat közfeladatként látja el. A Kastély épületegyüttesének részét 

képezi a 1186,2 m2 alapterületű „Barokk szárny” és 1700 m2 alapterületű kerthelyisége (a 

továbbiakban együttesen: Bérlemény). A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Kastély műemléki 

védelem alatt áll, melyre tekintettel a Bérlő a jelen Szerződés szerinti tevékenységét a kulturális 

örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) és annak végrehajtására 

kiadott, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Kötv. Vhr.) vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével köteles 

végezni. 
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B. Bérbeadó, mint a Bérlemény vagyonkezelője az állami vagyon hasznosítására a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 

törvény (a továbbiakban: Vtv.), az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján egyfordulós nyilvános pályázatot írt ki 2021. január 

08. napján. A kiírt pályázati eljárás nyertese Bérlő lett. A pályázati eljárás teljes dokumentációja 

különösen – a „Pályázati felhívás”, az „Előlap”, a „Felolvasólap”, az „Ajánlati Nyilatkozat” – jelen 

Szerződés elválaszthatatlan szerves részét képezi, azok jelen Szerződéshez való fizikai csatolása 

nélkül is. 

 

Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésben nem szereplő kérdésekben, illetve a jelen 

Szerződés rendelkezéseinek értelmezése során a jelen pontban hivatkozott dokumentumok tartalmi 

eltérései, esetleges ellentmondásai, illetve hiányosságai esetén a dokumentumokat az alábbi 

prioritási sorrendben kell figyelembe venni: Szerződés, Pályázati Felhívás, Pályázat (különösen: 

Felolvasólap), egyéb dokumentumok. 

 

II. 

 

A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1./ Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a Bérleményt műtárgy és bútor kiállítási, 

valamint tárolási tevékenység folytatása céljából, továbbá kiegészítő jelleggel a kastély 

történetéhez illő kultúra népszerűsítése céljából a jelen Szerződésben meghatározott feltételekkel.  

 

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződéssel érintett, Bérlemény részét képező bérbeadott helyiségek tételes 

meghatározását jelen Szerződés 1. számú mellékletét képező pályázati dokumentáció tartalmazza.  

 

2./ A jelen Szerződés alapján Felek megállapodnak, hogy a Bérleményt előzetesen megismert és 

megtekintett állapotban a jelen Szerződés létrejöttét követő 15 napon belül a Bérlő birtokába adja. A 

Bérlemény Bérlő általi birtokba vételéről a Felek birtokátruházási, illetve állapotfelvételi jegyzőkönyvet 

(a továbbiakban: Jegyzőkönyv) készítenek, mely a jelen Szerződés 2. sz. mellékletét képezi. Felek 

rögzítik, hogy a jelen Szerződés tárgyát képezik a Jegyzőkönyvben szereplő Bérlemény alkotórészét, 

tartozékát képező, Bérbeadó vagyonkezelésében, illetve adott esetben tulajdonában álló berendezési és 

felszerelési tárgyak is. Bérbeadó a jelen pontban meghatározottakon felül egyéb szolgáltatást nem nyújt 

Bérlő számára a jelen Szerződéssel létesített jogviszony alapján. 

 

3./ A Bérlőt és az érdekkörébe tartozó személyeket – a Kastély többi használója jogainak és érdekeinek 

sérelme nélkül – megilleti a közös használatra szolgáló helyiségek és területek rendeltetésszerű 

használatának a joga. A jelen pontban meghatározottakon túl a Bérlő a Bérleményen kívüli egyéb 

területek használatára – ide nem értve a Bérlemény megközelítéséhez és rendeltetésszerű használatához 

szükséges mértékű használatot – nem jogosult. 

 

4./ A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérleményt – különösen, de nem kizárólag – barokk, 

rokokó, empire vagy biedermeier, de mindenképp a Kastély „Barokk szárnyához” illő, korhű stílusának 

megfelelően saját költségén berendezi, a berendezéshez szükséges ingóságokat biztosítja. A 

Bérleményben elhelyezett, Bérlő tulajdonában, vagy bármely jogcímen használatában álló műtárgyak, 

bútorok, egyéb ingóságokban bekövetkezett károkért a Bérbeadó semmilyen jogcímen nem felel, ezen 

ingóságokra vonatkozó biztosítási szerződés megkötése a Bérlő felelőssége. 

 

Tekintettel a Kastély második világháború idején betöltött diplomáciai szerepére és azt követően a 

kastély életét jelentősen meghatározó finn-magyar nemzetközi kapcsolatok egyedülálló jellegére a Bérlő 

kötelezettséget vállal a finn kultúra Bérleményben történő megjelenítésére.  

 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Bérlemény kiállítási, tárolási célból történő használata körében a Bérlő 

köteles rendelkezésre állni – a Kastély történetének és az általa beszerzett kiállítási tárgyak alapos 

ismeretének birtokában – a Kastélyt megtekinteni szándékozó látogatók számára a bérleti jogviszonnyal 
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érintett minden naptári év húsvétját követő első munkanap és szeptember 30. napja közötti időszakban 

a Bérlő által előre meghatározott napokon és időpontokban – azzal, hogy ezen időszakon belül 

valamennyi pénteki, szombati és vasárnapi napokon a Bérlő által garantáltan – a Bérleményben legalább 

napi két alkalommal, magyar nyelvű tárlatvezetés tartására. E napokról és időpontokról a tárgyévre 

vonatkozóan, minden március 1. napjáig előre írásban köteles tájékoztatni a Bérbeadót. A 

tárlatvezetések száma nem lehet kevesebb évi 60 tárlatvezetésnél. A Bérlemény berendezésének, az 

abban elhelyezett és elhelyezésre kerülő műtárgyaknak védelme érdekében a Bérlemény kizárólag 

csoportosan, szervezetten látogatható. 

 

A fentiek szerint szervezett látogatásokon kizárólag az arra feljogosító jegy birtokában van lehetőség, 

mellyel összefüggő jegyértékesítésből származó bevétel a Bérbeadót illeti. A Bérbeadó kötelezettséget 

vállal arra, hogy a jegyek értékesítése céljából biztosít pénztárgépet és annak kezeléséért felelős, 

megfelelő személyzetet. A Bérlő köteles biztosítani a Bérlemény területén a pénztárgép elhelyezését és 

az azt kezelő személyzet Bérlemény területén való tartózkodásának lehetőségét a fentiek szerint 

meghatározott időtartamra, ezen feladat ellátásához szükséges mértékében. 

 

5./ A Bérbeadó fenntartja azt a jogát, hogy a Bérleményben jogosult rendezvények tartására, illetve 

annak alkalomszerű hasznosítására. A Bérbeadó a Bérlőt érintő rendezvény esetén jogosult a rendezvény 

megkezdése előtt legalább 15 nappal értesíteni a Bérlőt arról, hogy a rendezvény ideje alatt köteles zárva 

tartani. Bérbeadó egy hónapon belül legfeljebb 14 napra jogosult Bérlő zárva tartását előírni.  

 

A Bérlő köteles tűrni a Kastély épületének átfogó felújításával, helyreállításával, átalakításával, 

bővítésével és korszerűsítésével kapcsolatos, valamint – amennyiben nem, vagy nem megfelelően tesz 

eleget a jelen Szerződés V.5. pontjában foglalt kötelezettségét – a jókarbantartási, továbbá a Bérbeadót 

terhelő egyéb munkák elvégzését. 

 

Amennyiben Bérlő egy rendezvény idejére, vagy a fentiek szerinti olyan építési munkálatok 

időtartamára, amelyek Bérlő rendeltetésszerű használatát akadályozzák, nem nyit ki, úgy Bérlő a bérleti 

díj időarányos részével egyező összegű kompenzációra tarthat igényt. A kompenzációt az adott hónapot 

követő hónapban esedékes bérleti díjba számítják be a Felek. 

 

4./ Szerződő Felek rögzítik, hogy a Bérlemény, az annak történetéhez illő kultúra népszerűsítése céljából 

történő kiegészítő jellegű használatára, illetve hasznosítására Bérlőnek az alábbiak szerint van 

lehetősége. A Bérlő a használat tervezett megkezdése előtt legalább 15 nappal a Bérbeadóhoz írásban 

köteles a használat pontos időtartamának, jellegének a meghatározásával a használatot előzetes 

engedélyezés céljából bejelenteni. A fent meghatározott célból Bérlő kizárólag a Bérbeadó esetenként 

megadott előzetes írásbeli hozzájárulása alapján jogosult a Bérleményt használni. A Bérbeadó indokolás 

nélkül jogosult a kérelmet elutasítani. A kérelem elfogadása esetén Bérlő az Alap Bérleti díjon felül 

Többlet Bérleti díj fizetésére köteles a jelen Szerződés III.1. pontjában meghatározottak szerint. 

 

5./ Felek a jelen Szerződést a jelen Szerződés hatályba lépésének napjától – az Nvtv. 11. § (10) 

bekezdése alapján – 5 évig tartó határozott időtartamra kötik, mely időtartam a Felek írásbeli 

megállapodása alapján egy alkalommal további, legfeljebb 5 évre meghosszabbítható. 

 

III. 

 

A BÉRLETI DÍJ 

 

1./ Felek megállapodnak, hogy Bérlő a Bérlemény kiállítási és tárolási tevékenység céljából történő 

használatáért havonta nettó .....-Ft + ÁFA (azaz nettó ...... forint + általános forgalmi adó) összegű alap 

bérleti díj (a továbbiakban: Alap Bérleti díj) megfizetésére köteles. 

 

Felek megállapodnak továbbá, hogy Bérlő a Bérlemény történetéhez illő kultúra népszerűsítése céljából 

történő kiegészítő jellegű használat ellenértékeként az Alap Bérleti díjon felül az alábbiak szerint többlet 



4 

bérleti díjat (a továbbiakban: Többlet Bérleti Díj) köteles Bérbeadó részére az Alap Bérleti Díjjal együtt 

megfizetni. 

 

Ceremónia beltéren/ 

alkalom 

Ceremónia 

kültéren/ alkalom 

Egyéb események 

beltéren/ alkalom 

Egyéb események 

kültéren/ alkalom 

Fotózás/ 

alkalom 

50 főig 
50 fő 

felett 
50 főig 

50 fő 

felett 
50 főig 

50 fő 

felett 
50 főig 

50 fő 

felett nettó ..... 

Ft + 

ÁFA 
nettó ..... 

Ft + 

ÁFA 

nettó ..... 

Ft + 

ÁFA 

nettó ..... 

Ft + 

ÁFA 

nettó ..... 

Ft + 

ÁFA 

nettó ..... 

Ft + 

ÁFA 

nettó ..... 

Ft + 

ÁFA 

nettó ..... 

Ft + 

ÁFA 

nettó ..... 

Ft + 

ÁFA 

 

Az Alap Bérleti díj és a Többlet Bérleti díj együtt a továbbiakban Bérleti díj. 

 

2./ Felek rögzítik, hogy a Bérbeadó az ingatlan-bérbeadási tevékenység vonatkozásában az általános 

szabályok szerinti általános forgalmi adó fizetési kötelezettséget választotta, ennek következtében a 

Bérleti díjat úgy számlázza a Bérlő részére, hogy az – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvényben foglaltaknak megfelelően – tartalmazza az általános forgalmi adót. 

 

3./ Felek megállapodnak, hogy a Bérlő a Bérleti díjat előre, a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig 

köteles megfizetni a Bérbeadó által szabályszerűen kiállított számla ellenében, a számla keltét követő 

15 napon belül a Bérbeadó fentiekben megjelölt bankszámlaszámára. A Bérleti díjról a számlát 

Bérbeadó köteles úgy megküldeni Bérlőnek, hogy a fizetési határidő a kézhezvételtől számított legalább 

8 nap legyen. Késedelmes fizetés esetén a Bérbe adót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti mértékű késedelmi kamat, valamint a behajtási költségátalányról 

szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalány illeti meg. A Bérlő fizetési kötelezettsége 

akkor minősül teljesítettnek, amikor a számlán szereplő teljes összeg és – amennyiben van – annak 

késedelmi kamata és a behajtási költségátalány a Bérbeadó számláján jóváírásra került. 

 

4./ Felek megállapítják, hogy tudomással bírnak arról, hogy a Bérleményre is kiterjedően üzemeltetési 

szerződés áll fenn a Bérbeadó és az Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata mint üzemeltető között, 

mely alapján az üzemeltető köteles a közüzemi költségek megfizetésére. Felek megállapodnak abban, 

hogy amennyiben a jelen Szerződés tárgyát képező bérleti jogviszony alatt az üzemeltetési szerződés 

bármely oknál fogva megszűnne, e tényről a Bérbeadó haladéktalanul tájékoztatja írásban a Bérlőt. 

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen Bérbeadói tájékoztatást követő 15 napon belül 

megállapodást kötnek a közüzemi költségek viselése vonatkozásában. 

 

5./ Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy fizetési késedelem esetén a Bérbeadót a hátralékos bérleti 

díj, a bérlethez kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettségek és járulékaik erejéig a Bérlőnek a Bérlemény 

területén lévő vagyontárgyain a Ptk. 6:337. § alapján törvényes zálogjog illeti meg. A Bérbeadó a Ptk. 

6:337. § alapján fennálló zálogjogát a Ptk. rendelkezései szerint jogosult érvényesíteni. A zálogjog 

érvényesítésével felmerülő költségek a Bérlőt terhelik. 

 

 

IV. 

 

ÓVADÉK 

 

1./ A Bérlő a jelen Szerződés megkötését követő 5 (öt) munkanapon belül bérleti díjon felül átutalás 

útján megfizet egy havi Bérleti díjnak megfelelő összeget a Bérbeadó részére a Bérbeadó nevén álló 

Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12094002-01272224-00100005 bankszámlájára, amelyre a Felek 

óvadékot alapítanak. Felek a Ptk. 6:367 §-a alapján – a Ptk. 5:106. § (2) bekezdésére is figyelemmel – 

rögzítik, hogy az óvadékon Bérbeadó – annak a fizetési számláján történő jóváíráskor – rendelkezési 

jogot szerez, tekintettel arra, hogy annak tárgya helyettesíthető dolog. Felek rögzítik, hogy a Bérbeadó 

használhatja az óvadék tárgyát és rendelkezhet vele. Az óvadék használata időtartamára Bérlő kamatra 

nem jogosult. 
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Amennyiben az óvadék nem kerül jóváírásra Bérbeadó bankszámláján a fenti határidőig, úgy erre a 

szerződés IX.2. pontjában hivatkozott jogkövetkezmények alkalmazandók. 

 

2./ Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó óvadékból történő kielégítési joga megnyílik, ha Bérlő 

bármely kötelezettségének nem teljesítése vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén valamely fizetési 

kötelezettségével késedelembe esik. Ebben az esetben Bérbeadó a Bérlőhöz címzett egyoldalú 

nyilatkozattal az óvadékot (vagy annak meghatározott részét) felhasználhatja követelése kielégítésére. 

 

3./ A Bérlő az óvadék vagy annak egy része felhasználása esetén az óvadékot annak teljes, a IV.1. pont 

szerinti összegére köteles kiegészíteni. A bérlő az óvadék kiegészítési kötelezettségét az óvadék 

felhasználásáról szóló Bérbeadói egyoldalú nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles 

teljesíteni. 

 

Amennyiben a Bérlő IV.3. pont szerinti óvadék kiegészítési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, 

úgy erre a szerződés IX.2. pontjában hivatkozott jogkövetkezmények alkalmazandók. 

 

4./ A jelen Szerződés megszűnését követően a Bérbeadó a neki megfizetett és fel nem használt óvadékot 

a Bérlőnek visszafizeti, feltéve, hogy a Bérlő a Bérleményt a Bérbeadónak szerződésszerűen visszaadta 

és a bérleti jogviszonnyal, illetve annak megszűnésével kapcsolatban a Bérbeadóval szemben semmiféle 

tartozása nincs. A Bérbeadó az óvadékot a jelen pontban meghatározott feltétel bekövetkeztétől 

számított 30 napon belül köteles a Bérlőnek visszafizetni. 

 

 

V. 

 

FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, NYILATKOZATAI 

 

1./ A Bérlő a Bérleményt a jelen Szerződés II.4. pontjában meghatározott időintervallumban veheti 

igénybe, kizárólag a II.1. pontban meghatározott tevékenység végzésének céljából, ide nem értve a jelen 

Szerződés V.6. pontja szerinti esetet.  

 

2./ Felek megállapodnak, hogy a Bérlő az általa a Bérlemény területén végzett gazdasági tevékenység 

vonatkozásában minden, az ilyen tevékenységre irányadó, jogszabályokban és hatósági előírásokban 

szükséges engedélyekkel rendelkezni köteles és e kötelezettséget a közreműködőivel is betartatni 

köteles. A Bérlő a tevékenységét akkor kezdheti meg, ha a szükséges engedélyeket beszerezte. Bérbeadó 

kijelenti, hogy a szükséges engedélyek beszerzése körében fokozottan együttműködik Bérlővel. 

 

3./ A Bérlő köteles a Bérleményre és a Jegyzőkönyv szerinti, Bérlemény alkotórészét, tartozékát képező, 

Bérbeadó vagyonkezelésében, illetve adott esetben tulajdonában álló berendezési és felszerelési 

tárgyakra vigyázni, eredeti értékeiket megőrizni. A Szerződés megszűnésével Bérlő köteles a 

Bérleményt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Bérbeadó részére visszaszolgáltatni, 

birtokátruházási jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett. 

 

4./ Figyelemmel a Bérlemény kiemelt kulturális és műemléki jellegére, a Bérleményben jóerkölcsbe 

ütköző tevékenység nem folytatható, abban kaszinó vagy más szerencsejáték szervezésére vagy 

nyújtására irányuló üzlet, szórakozóhely, szexipari szolgáltatások nyújtására irányuló helyiség nem 

létesíthető.  

 

5./ A Bérlemény és annak alkotórészét, tartozékát képező, Bérbeadó vagyonkezelésében, illetve adott 

esetben tulajdonában álló berendezési és felszerelési tárgyak fenntartásával, jókarbantartásával, azaz a 

jó műszaki állapot megőrzését elősegítő, vagy a kármegelőzésre, hibaelhárításra irányuló vagy 

rendeltetésszerű és biztonságos napi használatot, működést biztosító építési-szerelési munka, valamint 

az üzembiztonság megtartására irányuló rendtartási, tisztítási, javítási tevékenységgel kapcsolatos 

munkákat a Bérlő köteles elvégezni, elvégeztetni, azok költségét köteles viselni, továbbá kifejezetten 
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tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettség teljesítésének elmaradásából származó valamennyi kár 

megtérítéséért való felelősség a Bérlőt terheli. 

 

Ebben az esetben bármely építési tevékenységgel is járó munkálatok kizárólag a Bérbeadó és – szükség 

esetén – az MNV Zrt. mint tulajdonosi joggyakorló írásbeli hozzájárulását követően végezhetőek. A 

fentiek szerint engedélyezett munkálatokat a területileg illetékes építésügyi és örökségvédelmi 

hatóságnál a mindenkor érvényes jogszabályoknak megfelelően engedélyeztetni kell. Ezen tulajdonosi, 

vagyonkezelői hozzájárulások, hatósági engedélyek megszerzésére vonatkozó rendelkezések 

megszegése esetén a Bérlő köteles saját költségén az eredeti állapotot helyreállítani, továbbá, ha ez nem 

lehetséges, vagy az általa elvégzett átalakítással a Bérlő a Bérleményben kárt okoz, úgy köteles 

Bérbeadó részére kártérítést fizetni.  

 

A Felek rögzítik és Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a fenti Bérlő által elvégzett, vagy 

elvégeztetett a munkák során létrejövő, a Bérleménybe alkotórészként beépítésre kerülő szerkezeti 

elemek – ide nem értve az ingóságokat és az ingatlan állagának sérelme nélkül, értékének vagy 

használhatóságának számottevő csökkenése nélkül elmozdítható vagyonelemeket – a Magyar Állam 

tulajdonába és Bérbeadó vagyonkezelésébe kerülnek. 

 

6./ A Bérlő jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Bérleményt a jelen Szerződés megkötése 

előtt megtekintette, és azt a céljának megfelelő rendeltetésszerű használatra alkalmasnak tartja, ezzel 

kapcsolatban semmilyen további igényt nem támaszthat Bérbeadóval szemben. 

 

7./ A Bérbeadó a Bérlő által a Bérlemény területére bevitt ingóságokért, tárgyakért, eszközökért 

semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

8./ A Bérlő jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Bérlemény használatával kapcsolatos 

munka-, baleset-, vagyon- és tűzvédelmi előírások rendelkezéseit megismerte, melyre tekintettel Bérlő 

köteles a Bérlemény használata során a munka-, baleset-, vagyon- és tűzvédelmi előírásokat, valamint 

a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásokat betartani és betartatni, a szükséges engedélyeket 

beszerezni. Bérlő ezen kötelezettségeinek megszegése folytán keletkezett kárért Bérbeadót semmilyen 

felelősség nem terheli. 

 

9./ A Bérbeadó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Bérlemény szerződésszerű használatra 

alkalmas, és harmadik személynek nincs olyan joga a Bérleményen, amely Bérlőt az Bérlemény 

zavartalan használatában akadályozza vagy korlátozza. 

 

10./ A jelen Szerződés hatálya alatt felmerülő bármilyen káresemény esetén Bérbeadó jegyzőkönyvet 

vesz fel. A károkozás tényét Bérlő köteles jelenteni Bérbeadónak. Bérlőnek a jegyzőkönyv 

kézhezvételét követő munkanap 16:00 óráig van lehetősége a jegyzőkönyvben írtakhoz észrevételt, 

kifogást fűzni. Amennyiben Bérlő ezzel a lehetőséggel nem él, a jegyzőkönyv tartalmát Bérbe adó és 

Bérlő kölcsönösen elfogadottnak tekintik, és Bérlő köteles Bérbeadó részére kártérítést fizetni. A Bérlő 

a jelen Szerződéssel létesített jogviszony vonatkozásában számára használati célra átadott 

Bérleményben, a Jegyzőkönyvben rögzített és annak alkotórészét, tartozékát képező, Bérbeadó 

vagyonkezelésében, illetve adott esetben tulajdonában álló berendezési és felszerelési tárgyakban 

bekövetkező valamennyi kárért megtérítési kötelezettséggel tartozik.  

 

11./ A Bérbeadó alapos okból vagy szükséghelyzetben bármikor, egyébként előzetes bejelentés alapján 

– a Bérlő szükségtelen háborítása, akadályozása nélkül – jogosult a Bérleménybe belépni, és a 

Bérlemény használatát ellenőrizni. Bérlő köteles az Bérleménybe történő bejutást biztosítani, és az 

ellenőrzést tűrni. Ez a rendelkezés megfelelően irányadó a rendkívüli káresemény, illetőleg a 

veszélyhelyzet fennállása miatt az Bérleményen belül szükséges hibaelhárítás elvégzésének biztosítása 

esetén is. A Bérbeadó követelheti a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat megszüntetését.  

 

12./ A Bérlő az Nvtv. 11. § (11) bekezdésében rögzítettekre figyelemmel vállalja, hogy  
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a) szükség esetén a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, 

adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, 

b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, 

valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, 

c) a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló 

harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek 

részt. 

 

13./ Bérlő kijelenti, hogy vele szemben nem áll fenn a Vtv. 25. §-a szerinti kizáró ok. 

 

14./ A Bérlő a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése alapján előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Vhr. 

12. § (6b) bekezdése alapján jelen Szerződésbe a tulajdonosi joggyakorló jogszabály erejénél fogva 

belép, úgy a jelen Szerződés Bérbeadói pozícióját szerződésátruházás jogcímén, harmadik személyre a 

tulajdonosi joggyakorló átruházhassa, mely hozzájáruló nyilatkozatának visszavonására vonatkozó 

jogáról kifejezetten lemond. 

 

 

VI. 

 

ÁTLÁTHATÓSÁG 

 

A Felek a jelen Szerződés aláírásával nyilatkoznak arról, hogy az Nvtv. 3. § (1) bek. 1. a-c) pontokban 

meghatározott átlátható szervezetnek minősülnek. A Felek ezen nyilatkozatban foglaltak változása 

esetén arról haladéktalanul kötelesek egymást tájékoztatni [Az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 50. § (1a) bekezdése 

alapján]. A Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében az, aki az 

államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a 

jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint 

azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a jelen Szerződés 

lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg. 

 

 

VII. 

 

KAPCSOLATTARTÁS 

 

1./ A Bérbeadó és a Bérlő a kapcsolattartón keresztül érintkezik. A jogviszony alatt felmerülő lényeges 

körülményekről a Felek kötelesek egymás kapcsolattartóját tájékoztatni. A kapcsolattartók 

személyében, elérhetőségeiben bekövetkező változásokról a Felek haladéktalanul kötelesek egymást 

tájékoztatni. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a mulasztó Fél felel.  

 

A Bérbeadó részéről kapcsolattartásra jogosult személy:  

 

Név:  ...................................... 

Beosztás: ...................................... 

Telefon: ...................................... 

E-mail: ...................................... 

 

A Bérlő részéről kapcsolattartásra jogosult személy: 

  

Név:  ...................................... 

Beosztás: ...................................... 

Telefon: ...................................... 

E-mail: ...................................... 
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2./ A Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) 

szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. A jelen Szerződésnek megfelelő, szerződésszerű 

megküldésnek minősül, az írásban és írásban igazolt személyes átadással, tértivevényes ajánlott 

levélben, visszaigazolt e-mailben történő megküldés. 

 

3./ Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette. 

 

4./ Az e-mail útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, 

amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. 

 

5./ A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a 

címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem 

vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a 

postai kézbesítés megkísérlésének napját követő tizedik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. 

 

6./ A jelen Szerződés módosításával, megszüntetésével, illetve a teljesítés elfogadásával kapcsolatban 

érvényes jognyilatkozatot csak és kizárólag a Feleket képviselő, képviseleti joggal rendelkező 

személyek tehetnek. 

 

 

VIII. 

 

ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK  

 

1./ A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés teljesítése során a 2018. május 25. napjától hatályos 

Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete; a 

továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet) és egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályi előírások, 

valamint a Megrendelőnek a weboldalán (www.nöf.hu) elérhető Adatkezelési Szabályzata és az 

Adatkezelési Szabályzat 2. számú mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztatója szerint járnak el.  

 

2./ A Felek a jelen Szerződés VII.1. pontjában meghatározott elérhetőségeket olyan személyes 

adatoknak minősítik, amelyek a jelen Szerződéssel létesített jogviszony teljesítéséhez, fenntartásához 

szükségesek.  

 

3./ A Felek a jelen Szerződés aláírásával hozzájárulnak, hogy a jelen Szerződés megkötése és teljesítése 

során a tudomásukra jutott személyes adatokat a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és 

módon kezelje, azokról a Bérbeadó, illetve a Bérlő tevékenységét ellenőrző szervek részére adatot 

szolgáltasson. 

 

IX. 

 

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA 

 

1./ A Felek a jelen Szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik, továbbá rendes felmondással 

írásban bármikor, cserehelyiség biztosítása nélkül, 6 hónap felmondási idővel felmondhatják.  

 

2./ A Bérbeadó jogosult jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani a Bérlő súlyos szerződésszegése 

alapján, amennyiben  

- a Bérlő a jelen Szerződés V.1. pontjában meghatározott kötelezettségét megszegve, a jelen 

Szerződés II.1. pontja szerinti tevékenység végzésének céljától eltérő célra, vagy jóerkölcsbe 

ütköző módon használja a Bérleményt; 

- a Bérlő – ideértve annak közreműködőjét is – a jelen Szerződés V.2. pontjában meghatározott 

kötelezettségét megszegve a Bérlemény területén végzett gazdasági tevékenységét az arra 

irányadó, jogszabályokban és hatósági előírásokban előírt engedélyek nélkül végzi; 
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- a Bérlő a jelen Szerződés V.5. pontjában meghatározott kötelezettségét megszegve a Bérlemény 

és az abba beépített berendezések, eszközök fenntartásával, jókarbantartásával kapcsolatos 

kötelezettségét megszegve, vagy az ott meghatározott tulajdonosi, vagyonkezelői 

hozzájárulások, hatósági engedélyek nélkül a Bérleményt érintően építési tevékenységgel járó 

átalakítási munkálatokat végez. Ebben az esetben a Bérlő semmiféle megtérítésre nem tarthat 

igényt, sem kártérítés, sem kártalanítás, sem jogalap nélküli gazdagodás, sem egyéb jogcímen.  

- a Bérlő a bérleti díjat a fizetési határidőt követő írásbeli fizetési felszólításban biztosított 

póthatáridőn belül sem fizette meg; 

- a Bérlő a jelen Szerződés IV.1. pontjában meghatározott kötelezettségét megszegve az óvadék 

összegét nem fizeti meg, illetve IV.3. pontban meghatározott felhasználása esetén annak 

kiegészítését az ott meghatározottak szerint, határidőben nem fizeti meg. 

- a Bérlő szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, 

egészséget megkárosító szerződésszegése esetén; 

- a Bérlő ellen felszámolási-, végelszámolási vagy törlési eljárást kezdeményeztek; 

- a Bérlő a jelen Szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül az 

Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek [Nvtv. 50. § (1) bekezdés 11. § 

(12) bekezdése alapján]. Az átláthatóság tekintetében tett valótlan tartalmú nyilatkozat alapján 

kötött jelen visszterhes Szerződést a Bérbeadó azonnali hatállyal felmondja vagy – ha a jelen 

Szerződés teljesítésére még nem került sor – a jelen Szerződéstől eláll [Ávr. 50. § (1a) bekezdése 

alapján]. 

 

3./ Amennyiben a Bérbeadó a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondja, a Bérlő a Bérleményt 

haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) napon belül köteles elhagyni. Bérlő cserehelyiségre nem tarthat 

igényt a Bérbeadóval szemben.  

 

4./A Bérlő jogosult jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Bérbeadó olyan 

magatartást tanúsít, amely a bérleti jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi azzal, hogy a V.15. 

pontban meghatározott ellenőrzési jogát visszaélésszerűen gyakorolja. 

 

5./ Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnését követő 15 (tizenöt) napon 

belül elszámolnak egymással, ennek érdekében kölcsönösen hatékony és jóhiszemű együttműködési 

kötelezettséget vállalnak. 

 

6./ A jelen Szerződés megszűnése esetén a Bérlő köteles az Bérleményt az eredeti átvételkori állapotnak 

megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, tisztán visszaadni. A Bérlő tudomásul 

veszi, hogy a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén elhelyezésre nem tarthat igényt. 

 

7./ A Bérlő a Vht. 23/C. § szerinti közjegyzői okiratban vállalja, hogy a Bérleményt a jelen Szerződés 

megszűnését követően haladéktalanul kiüríti. A Bérlő vállalja továbbá, hogy ezen közjegyzői okiratban 

nyilatkozik arról is, hogy a jelen Szerződés megszűnésének igazolására elfogadja a Bérbeadó szerződés 

megszűnéséről szóló közokiratba foglalt nyilatkozatát. A Bérlő fent meghatározott feltételeknek 

megfelelő közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozata a jelen Szerződés 3. számú mellékletét fogja képezni.  

 

A Bérlő a jelen bekezdés szerinti nyilatkozatot a jelen Szerződés megkötését követő 5 munkanapon 

belül köteles a saját költségén elkészíttetni és Bérbeadó részére átadni, ennek 15 napot meghaladó 

késedelme esetén Bérbeadó a jelen bérleti szerződéstől elállhat vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja. 

 

8./ A Bérbeadó a Bérlemény kiürítése, vagy a bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnése 

esetén jogosult a Bérleményen található zárak kicserélésére, valamint a Bérleményben található – a jelen 

Szerződés II.8. pontjában meghatározottakra is figyelemmel – a Ptk. 6:337. §-a szerint fennálló 

zálogjogát meghaladó vagyontárgyak megőrzéséről a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint 

gondoskodik. A Bérbeadó jogosult a bérleményben található vagyontárgyakat más alkalmas helyre 

elhelyezni. Ha a Bérlő a felelős őrzésbe vett vagyontárgyakat a Bérbeadó írásbeli felszólítására, a 

felszólításban meghatározott határidő alatt nem szállítja el, a Bérbeadó a vagyontárgyakat értékesítheti 
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vagy felhasználhatja.  Az értékesítésből befolyt összeg, illetőleg a felhasznált dolog ellenértéke a Bérlőt 

illeti meg. 

 

9./ A Bérlőt terheli a Bérlemény kiürítése, a vagyontárgyak őrzése, esetleges értékesítése során 

felmerülő minden költség, különösen a szállítás és a tárolás igazolt, vagy átlagosan az összehasonlítható 

piacon felszámítható költségei. 

 

10./ A jelen Szerződés megszűnésétől a Bérlemény szerződésszerű visszaadásáig terjedő időre a Bérlő 

a Bérleti díj bruttó összege kétszeresének megfelelő összegű használati díjat köteles megfizetni a 

Bérbeadó részére. 

 

X. 

 

TITOKTARTÁS  

 

A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés teljesítése során a Bérlő tudomására jutott információk, 

amelyek a Bérbeadó tevékenységére vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat bizalmasnak 

minősítik a Felek. A Bérlő kötelezi magát, hogy a jelen Szerződés tartalmát, valamint azzal azokkal 

összefüggő bizalmas információkat harmadik személy tudomására a Bérbeadó előzetes írásbeli 

hozzájárulásával hozhatja. Kivételt képez ez alól a közérdekű adatok közzétételére vonatkozó 

kötelezettség alapján, továbbá hatóság, bíróság, vagy más hivatalos szervezet megkeresése alapján 

történő adatszolgáltatás. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 

értelmében nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra 

hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. 

 

XI. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés bármilyen módosítása csak kölcsönös 

megegyezéssel, írásban történhet, azzal, hogy a jelen Szerződés szerinti bérleti jogviszony alatt a bérleti 

díj vonatkozásában a jelen Szerződést a Felek kizárólag – közös megegyezéssel, írásban – annak összege 

emelésével módosíthatják. Felek megállapodnak továbbá, hogy a jelen Szerződésben rögzített adataik 

változásáról annak bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül a másik Felet írásban értesítik. Az 

adatokban bekövetkezett változások szerződésmódosítást nem igényelnek, azok az értesítéssel jelen 

Szerződés részévé válnak. 

 

2./ A Bérlő jelen Szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Bérbeadó a jelen Szerződés megkötése és 

teljesítése során a tudomására jutott személyes adatokat a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben 

és módon kezelje, azokról a Bérbeadó tevékenységét ellenőrző szervek (különösen a Bérbeadó 

költségvetésének felhasználását ellenőrző szervek) részére adatot szolgáltasson. 

 

4./ A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az Nvtv., a Vtv., a Vhr. a Ptk., a Kötv. 

és a Kötv. Vhr., valamint a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 1993. évi 

LXXVIII törvény, továbbá a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezési az irányadók. Felek 

megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket egymás között 

tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén vitás kérdéseik 

tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező bíróság jár el. 

 

5./ A jelen Szerződés az aláírás napján jön létre azzal, hogy amennyiben a Szerződő Felek általi aláírásra 

nem ugyanazon a napon kerül sor, az esetben a jelen Szerződés a későbbi aláírás napján jön létre. A 

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés annak II.2. pontja szerinti birtokátruházási 

jegyzőkönyv felvételének napján lép hatályba.  
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6./ A jelen Szerződés a Felek alulírott helyen és időben elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

7./ A jelen Szerződést a Felek – alulírott helyen és időben – elolvasás után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag 4 (négy) eredeti példányban írják alá, melyből 3 (három) eredeti példány a 

Bérbeadót, 1 (egy) eredeti példány a Bérlőt illeti. 

 
Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Pályázati anyag 

2. sz. melléklet: Jegyzőkönyv 

3.sz. melléklet: Nyilatkozat kiköltözésről 

 

Budapest, 2020.                 „      .”   ............., 2020.                   „      .” 

 

 

…………………………….. …………………………….. 

NÖF Nonprofit Kft. 

képviseli: Glázer Tamás ügyvezető 

mint Bérbeadó 

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

……………… 

mint Bérlő 

 

 

  

Szakmailag igazolom: 

Budapest, 2020. ……. hónap ….. nap 

 

Fedezetet igazolom: 

Budapest, 2020. ……. hónap ….. nap 

 

Pénzügyi szakmailag igazolom: 

Budapest, 2020. ……. hónap ….. nap 

 

Jogilag ellenőriztem: 

Budapest, 2020. ……. hónap ….. nap 

 

Operatív Ügyvezető-helyettesi ellenjegyzés: 

Budapest, 2020. ……. hónap ….. nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


