
BÉRLETI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (7623 Pécs, Köztársaság tér 

7.); adószám: 15308414-2-02, statisztikai szám: 15308414841331202, képviseli: Márk László 

igazgató, mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó)  

 

másrészről a ……………………………………………..(székhely:………………………….), 

cégjegyzékszám: ………………., adószám: …………………, képviseli: …………………, 

mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között, az alábbi feltételekkel: 

 

 

 

1. Felek rögzítik, hogy jelen bérleti szerződés tárgya a Magyar Állam tulajdonát képező, 

Bérbeadó vagyonkezelésében lévő, Pécs 54003/1 hrsz.-ú, 7624, Pécs, Szentlőrinci u. 

6. ÁKSZ épület területén a Bérbeadó által kijelölt, 100 m2 alapterületű, nem lakás 

céljára szolgáló, „raktár” megnevezésű épületrész bérbeadása.  

 

2. A fentiek alapján Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi az ingatlant a felek 

által megtekintett és megismert állapotban, célhoz kötötten, Bérlő által alapanyagok 

tárolására. 

 

3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés határozott időre, 2020. november 4. napjáig jön 

létre.  

 

4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés megkötésére – az állami vagyonról szóló 2007. 

évi CVI. törvény 24. § (1) bekezdésére figyelemmel nyilvános pályázati eljárás 

alapján került sor. 

 

5. A szerződés időbeli hatálya alatt Bérlő a fent nevezett bérletért havonta bruttó 

………………,- Ft, azaz ……………………. forint bérleti díjat fizet Bérbeadónak. A 

fizetésre, számlázásra vonatkozó előírásokat a 7. pont tartalmazza. A Bérlő előleget 

nem fizet. 

 

6. Felek megállapodnak abban, hogy az 5. pontban meghatározott bérleti díjat havonta, a 

tárgyhó 30. napjáig köteles a Bérlő megfizetni a Bérbeadó által megadott 

bankszámlaszámra. 

 

7. A felek megállapodnak, hogy a bérleti díj a szerződés teljesítése során Bérlőnél 

felmerülő összes költséget magában foglalja. A Bérlő a bérlemény használata során 

köteles gondoskodni a tevékenységéhez kapcsolódóan a takarításról. 

 

8. A Bérlő a jelen bérleti jogviszony fennállása alatt köteles a bérleményt a 

rendeltetésének megfelelően használni, annak az állapotát és állagát megőrizni. A 

Bérlő köteles megtéríteni mindazt a kárt, amely a rendeltetésellen használat, vagy más 

nem szerződésszerű magatartás következménye. 

 

9. A Bérlő gyártási folyamatot nem végezhet a bérelt területen, továbbá kizárólag a 

Bérbeadó munkaidejében végezhet szállítást.  

Bérbeadó munkaideje: hétfő – péntek: 7:00 – 15:00 

 



10. A Bérlő a bérleményben kizárólag a jelen szerződésben meghatározottak szerinti 

tevékenységet jogosult folytatni. A bérleménybe bevitt tárgyak biztosításáról saját 

költségén és felelősségére Bérlő maga köteles gondoskodni, az ezekben esetlegesen 

bekövetkezett károkért Bérbeadó felelősséget nem vállal. 

 

11. Bérlő a felek közös megállapodása alapján, közösen meghatározott módon és 

formában, minden, a raktár területére történő alapanyag beszállításról, illetve az onnan 

történő elszállításról hiteles feljegyzést készít, amit a Bérbeadó rendelkezésére bocsát.  

 

12. A Bérlő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely általa az anyagmozgatás 

szakszerűtlen elvégzése esetén, neki felróható módon keletkezik. 

 

13. A Bérbeadó felelősséget vállal minden olyan anyagi kárért a Bérlő részére, amely a 

vagyonvédelmi rendszer (a raktár riasztóval védett rendszere) elégtelen használatára 

vezethető vissza. 

 

14. A Bérlő a bérleményt harmadik személynek semmilyen jogcímen használatba nem 

adhatja. 

 

15. Bérbeadó, vagy az általa megbízott személy a bérlemény állapotát, a rendeltetésszerű 

használatot a Bérlő szükségtelen zavarása nélkül, bármikor jogosult ellenőrizni. 

 

16.  A Bérlő köteles a bérlemény használatához kapcsolódó munkavédelmi, a 

biztonságtechnikai, a tűzrendészeti, a balesetvédelmi, és a környezetvédelmi 

előírásoknak maradéktalanul eleget tenni. 

17.  Bérlő jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének a megszegése esetén 

Bérbeadó köteles Bérlőt, a következményekre figyelmeztetéssel, határidő tűzésével a 

teljesítésre írásban felszólítani. Ha a Bérlő a felszólításnak határidőben nem tesz 

eleget, a Bérbeadó 10 napos felmondási idővel, írásban felmondással élhet. 

18.  Amennyiben jelen bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérlőnek tartozása van a 

Bérbeadóval szemben, úgy a Bérbeadó jogosult a bérleményben lévő és a Bérlő 

tulajdonát képező vagyontárgyakat a tartozás kiegyenlítéséig visszatartani és 

törvényes zálogjogának érvényt szerezni. 

19. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglaltak maradéktalan 

megvalósulása érdekében folyamatosan együttműködnek. Ennek keretében időben 

tájékoztatják egymást minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), mely a 

szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

 

Kapcsolattartásra kijelölt személy: 

Bérbeadó képviselője: …………………… 

Tel: +36 ………………..      E-mail: ………………………. 

Bérlő képviselője: ……………………….   

Tel: +36 ……………………  E-mail: ………………………….. 

 

20. Vitás kérdések békés úton történő rendezésének eredménytelensége esetén a felek 

elfogadják hatáskörtől függően a Pécsi Járásbíróság, vagy a Pécsi Törvényszék 

kizárólagos illetékességét. 

 



21. A felek jelen szerződést csak írásban módosíthatják. 

 

22. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérletére vonatkozó hatályos jogszabályok, valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

23. Bérlő a jelen szerződés aláírásával az államháztartási tv. végrehajtásáról szóló 

368/2011 Korm. rendelet 50.§. (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti átlátható 

szervezetnek minősül. valamint vele szemben nem állnak fenn az állami vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI torvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok.  

Bérlő köteles jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Nyilatkozat kitöltésére és 

aláírására. 

24. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési 

pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI.21.) Korm. 

határozat alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 

is jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök 

szerződésszerű felhasználását. 

 

Szerződő Felek a jelen szerződést – annak elolvasása és értelmezése után -, azt megértve, 

mint szerződéskötési akaratukkal mindenben megegyezőt, azt jóváhagyólag a képviseleti 

és aláírási joggal rendelkező képviselőik útján írták alá. 

 

Pécs, 2019. ……………………….. 

 

 

…………………………………….. …………………………………….. 

…………………………………… Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

Bérlő Bérbeadó 

Képv.:………………………… Képv.: Márk László igazgató 

 

 

Jogi ellenjegyző: 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

 

 

 

  



1. számú melléklet 

N Y I L A T K O Z A T  

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények teljesüléséről 

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján) 

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján: 

Szervezet neve:  

Székhelye:  

Adóilletősége (ha az nem 

Magyarország):  

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Statisztikai számjele:  

Cégjegyzésre jogosult 

képviselő(k) neve:  

Cégjegyzés módja: önálló vagy együttes (a megfelelő aláhúzandó) 

2.) Alulírott/alulírottak, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult 

képviselője/képviselői, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk jegyzett gazdálkodó 

szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül: 

a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető; 

b.) a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely 

tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a 

kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött; 

c.) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak; 

d.) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 

szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá 

e.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) 

bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló (OVF) ezen 

feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 54/A. §-ában 

foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 

Áht. 54/A. §. kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetet kell érteni. 

 

3.) Tudomásul veszem/vesszük, hogy 

 a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet 

szerződés alapján kifizetést; 

 a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis; 

 jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a 

nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli. 

4.) Kijelentem/kijelentjük és aláírásommal/aláírásunkkal büntetőjogi felelősségem/felelősségünk tudatában 

igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. 

Kelt: ……………………..………….. 

_________________________  

cégszerű aláírás  

 


