
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaga

Eldteijesztd: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. ..................sz. napirend

ELOTERJESZTES 

a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag 2022. marcius 23-ai 
iilesere

Targy: Javaslat az Uj Teleki ten Piac H jelu 4. szam alatti iizlethelyiseg berleti joganak 
atruhazasahoz valo berbeadoi hozzajarulas megadasara

Eloteijesztd: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., 
Novaczki Eleonora vagyongazdalkodasi igazgato

Keszitette: dr. Unger Roland piacvezetd
A napirendet nyilvanos ulesen kell targyalni.
A dontes elfogadasahoz egyszeru szavazattobbseg sziikseges.

Mellekletek:

1. szamu melleklet: kerelem piaci arusitohely berleti joganak atruhazasahoz 
(Siillei Gyorgy egyeni vallalkozo)

2. szamu melleklet: kerelem vegyeskereskedes iizletkomek megfeleld kiskereskedelmi 
tevekenyseg folytatasahoz (ANDI BAO SHOP Kft.)

3. szamu melleklet: nyilatkozat berleti dij, ovadek, szerzodeskotesi dij megfizeteserol, 
kdzjegyzoi okirat alairasarol (ANDI BAO SHOP Kft.)

4. szamu melleklet: cegkivonat (ANDI BAO SHOP Kft.)
5. szamu melleklet: alairasminta (ANDI BAO SHOP Kft.)
6. szamu melleklet: cegkivonat (Siillei Gybrgy egyeni vallalkozo)
7. szamu melleklet: berleti szerzodes tervezet (ANDI BAO SHOP Kft.)

Tisztelt Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

Az Uj Teleki Teri Piacon talalhato H/4 jelu kereskedelmi egyseg berloje 2020. januar 30-tol 
hatarozott idore, 2029. marcius 14-ig Siillei Gyorgy egyeni vallalkozo (szekhely: 1081 
Budapest, Nepszinhaz utca 20. 4. emelet 20. ajto; nyilvantartasi szam: 44598915; adoszam: 
67272130-2-42).

A H/4 jelu kereskedelmi egysegre vonatkozo berleti dij bsszege 52.000,- Ft/ho + AFA. A berld 
brutto 198.120,- Ft bsszegu ovadekot fizetett meg az Onkormanyzat reszere. A berlo a 
helyisegben nyers elelmiszer iizletkomek, zbldseg-gyumolcs termekkomek megfelelo 
tevekenyseget folytat, berldnek nem all fenn tartozasa az Onkormanyzat fele.

Berio 2022. februar 11. napjan a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. reszere benyujtott 
kerelmeben (1. szamu melleklet) jelezte, hogy az iizlethelyiseg berleti jogat at kivanja ruhazni 
az ANDI BAO SHOP Korlatolt Felelossegii Tarsasag (Szekhely: 1096 Budapest, Haller utca 
72. B epiilet fszt. 2.; Cegjegyzekszam: 01 09 271336; Adoszam: 25372120-2-43; kepviseli: 
Nguyen Thuy Quynh ugyvezeto) reszere es ehhez kerte a tulajdonos Onkormanyzat 
hozzajarulasat. Atvevo kiilon nyilatkozatban (3. szamu melleklet) vallalta a H/4 jelu 
kereskedelmi egyseg tekinteteben a berleti dij, az ovadek es a szerzodeskotesi dij megfizeteset, 
valamint az dnkormanyzat tulajdonaban allo, nem lakas celjara szolgalo helyisegek 



bdrbeadasanak felteteleirol szolo 35/2013. (VI. 20.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: 
Helyisegrendelet) 17. § (4) bekezdeseben meghatarozott kbzjegyzdi okirat alairasat. Atvevo 
nyilatkozataban vallalta (2. szamu melleklet), hogy amennyiben a Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag kerelmet pozitivan biralja el, 
kizarolag vegyeskereskedes uzletkomek megfelelo kiskereskedelmi tevekenyseget kivan 
folytatni. Az Atvevo a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdes 1. 
a) pontjaban meghatarozott atlathato szervezetnek mindsul.

A Helyisegrendelet 19. § (l)-(2) bekezdeseinek ertelmeben a berleti jog atruhazasarol a 
hataskorrel rendelkezo bizottsag dont. A Helyisegrendelet 21. § (1) bekezdese szerint a berleti 
jog atruhazasa es csereje eseten, valamint berldtarsi jogviszonynak a jogviszony letrejottetol 
szamitott 12 honapon belli! torteno megsziintetese eseten a berbeado szerzddeskbtesi dijat 
jogosult felszamitani, amelynek merteke a berleti jogviszony fennallasanak varhato idotartama 
alapjan kerul meghatarozasra. A dij merteke hatarozatlan ideju szerzodes eseten 6 havi berleti 
dijnak megfelelo dsszeg, hatarozott ideju szerzodes eseten pedig a berleti jogviszonybol meg 
hatralevo, minden megkezdett ev utan egy havi berleti dijnak megfelelo osszeg.

A szerzodeskotesi dij a berldnek nem jar vissza, azt a berleti jogviszony megszunesekor sem 
kell visszafizetni. A szerzddeskbtesi dij mersekleserol es elengedeserbl a hataskorrel 
rendelkezo bizottsag jogosult dbnteni.

Jelen berleti jog atruhazasa kapcsan az Atvevo altal fizetendo szerzodeskotesi dij 700.000,- Ft 
+ AFA (brutto 889.000,- Ft), tekintettel arra, hogy a Berio es az Onkormanyzat kozotti 
jogviszony 2020. evben jott letre, 9 ev hatarozott iddre. (A 9 evbol 2 ev mar eltelt, ezert 7 evvel 
kell szamolni, a berleti dij havi bsszege pedig 100.000,- Ft + AFA/ho, amely alapjan a 
szerzodeskotesi dij 100.000,- Ft + AFA x 7 ev = 700.000,- Ft + AFA, azaz brutto 889.000,- Ft).

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsag hozzajarulasa eseten 
az ANDI BAO SHOP Kft. reszere Sullei Gybrgy egyeni vallalkozo berleti jogviszonyanak - 
vegyeskereskedes iizletkomek megfelelo celra torteno hasznositassal - fobb tartalmi elemeinek 
megtartasaval kerul sor a berleti jogviszony atruhazasara, 2029. marcius 14-ig tarto hatarozott 
idotartamra. A Kepviselo-testulet 257/2015. (XII.03.) hatarozata ertelmeben az uj berlo altal 
folytatni kivant kereskedelmi tevekenyseg a vegyeskereskedes uzletkdrbe tartozik, ezert az 
ujonnan letesitendo berleti jogviszony eseteben 2.500,- Ft + AFA Ft/nm, azaz a 40 nm-es 
uzlethelyiseg eseten 100.000,- Ft/hd + AFA berleti dij kerul megallapitasra. Az Atvevo 3 havi 
brutto berleti dijnak (381.000,- Ft) megfelelo osszegu ovadek fizetesere koteles. Az Atvevonek 
a berleti dijon felul csak a tenylegesen mert fogyasztasok es hasznalat alapjan tovabbszamlazott 
elektromos aram, ivoviz, fbldgazszolgaltatas dijat, valamint a piac uzemeltetesebol eredd 
zoldhulladek-, szerves eredetu hulladek-, kommunalis hulladek Atvevo altal leadott es 
uzemeltetb altal nyilvantartott mennyisege utani szallitasi dijat kell megfizetni.

A Berio altal a berleti szerzodes megkotesekor megfizetett brutto 198.120,- Ft osszegu ovadek 
visszajar. Amennyiben a berldnek a berleti jog atruhazasaig dijtartozasa meriilne fel, annak 
megfizeteset vallalnia kell, a berleti jog atruhazasahoz vald berbeadoi hozzajarulas kizarolag 
ebben az esetben lep hatalyba.

11. A beterjesztes indoka

Az uzlethelyiseg berleti joganak atruhazasahoz tulajdonosi hozzajarulas sziikseges, az 
eldterjesztes targyaban a dontes meghozatala a Tisztelt Bizottsag hataskbrebe tartozik.

HI. A dontes celja, penziigyi hatasa

A dontes celja a H/4 jelzesu Uzlethelyiseg berleti joganak atruhazasa az ANDI BAO SHOP Kft. 
reszere. A Berldnek az altala befizetett brutto 198.120,- Ft osszegu ovadek visszajar. Az ovadek 
visszafizetese az Onkormanyzat erre a celra szolgalo penzforgalmi szamlajardl torteno 
visszautalassal teljesitendo, eloiranyzati fedezetet nem igenyel. Az uzlethelyiseg berleti



joganak atruhazasaval az Onkormanyzat 700.000,- Ft + AFA, azaz bruttp 889.000,- Ft 
(szerzbdeskbtesi dij) tobblet bevetelre tesz szert.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A Kepviselb-testulet es Szervei Szervezeti es Mukbdesi Szabalyzatarbl szolo 36/2014. (XI.06.) 
onkormanyzati rendelet 7. melleklet 4. pont 4.1.1. alpontja alapjan a Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kbzterulet-hasznositasi Bizottsag dont az Onkormanyzat tulajdonaban 
allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek elidegenitesenek felteteleirol szolo onkormanyzati 
rendeletben, az Onkormanyzat tulajdonaban allo lakasok elidegeniteserol szolo onkormanyzati 
rendeletben, az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek 
berbeadasanak felteteleirol szolo onkormanyzati rendeletben, valamint a Budapest Jbzsefvarosi 
Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlasarbl szolo 
onkormanyzati rendeleteben meghatarozott tulajdonosi hataskbrbkben.

A lakasok es helyisegek berletere, valamint elidegenitesilkre vonatkozo egyes szabalyokrol 
szolo 1993. evi LXXVIII. torveny (a tovabbiakban: Lakastorveny) 42. § (1) bekezdese 
ertelmeben a berlo a helyiseg berleti jogat a berbeado hozzajarulasaval masra atruhazhatja, 
elcserelheti, vagy a helyiseget alberletbe adhatja. Az erre vonatkozo szerzodest irasba kell 
foglalni.

A Lakastorveny 42. § (2) bekezdese szerint Onkormanyzati helyiseg eseten a hozzajarulas 
felteteleit onkormanyzati rendeletben kell meghatarozni. A hozzajaruUs nem tagadhato meg, 
ha a cserelo fel az onkormanyzat rendeleteben meghatarozott felteteleket vallalja.

Az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak 
felteteleirol szolo 35/2013. (VI. 20.) onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: 
Helyisegrendelet) 2. § (1) bekezdese ertelmeben a Kepviseld-testiilet - a rendeletben 
meghatarozott feladat- es hataskdr megosztas szerint -onkormanyzati berbeadoi dontesre a 
hataskorrel rendelkezo Bizottsagotjogositja fel.

A Helyisegrendelet 14. § (2) bekezdds alapjan a berlo a berleti szerzbdes megkoteset 
megeldzden kdteles a berbeadonak 3 havi brutto berleti dijnak megfeleld bsszeget ovadekkent 
megfizetni.

A Helyisegrendelet 19. § (1) bekezdese szerint a befogadashoz, az alberletbe adashoz, a 
helyiseg cserejehez es a berleti jog atruhazashoz vald berbeadoi hozzajarulas szabalyait a 
rendelet hatalybalepesekor mar fennallp es a rendelet alapjan kotott szerzodesekre egyarant 
alkalmazni kell, ha a hozzajarulas iranti kerelmet e rendelet hatalybalepese utan terjesztik eld a 
hataskorrel rendelkezo bizottsag reszere.

A Helyisegrendelet 19. § (2) bekezdese ertelmeben a berbeadoi hozzajarulasrol vagy annak 
megtagadasarbl a hataskorrel rendelkezo Bizottsag dont.

A Helyisegrendelet 19. § (3) bekezdese alapjan a berbeadoi hozzajarulas feltetelekent 
kikotheto, hogy a berldnek vallalnia kell:

a) a szerzbdes modositasatbl kezdve megfizeti az ujonnan megallapitott berleti dijat,

b) ha a szerzbdes meg nem tartalmaz ilyen kikotest, hogy a berlo a berleti dijat ajovdben - 
evente januar l-jetol a KSH altal az elbzb evre vonatkozon kbzzetett fogyasztbi arindex 
mertekevel - novelve fizeti meg,

c) a 17. § (4) bekezdesben foglalt kbzjegyzdi okirat alairasat, amennyiben arra a berleti 
szerzbdes megkbtesekor nem kerult sor,

d) a mar befizetett ovadek feltblteset az ujonnan megallapitott berleti dij osszegenek megfeleld 
mertekeig, vagy ha ovadek befizetesere korabban nem kerult sor a 14. § (7) bekezdes szerint 
ovadekot megfizeti. •. A. i '•



A Helyisegrendelet 20. § (1) bekezdese ertelmeben a berbeadoi hozzajarulasrol valo nyilatkozat 
- a berlo altal harmadik szemellyel kotott megallapodas alapjan - a berlo kerelmere adhato ki. 
A berbeadoi hozzajarulasrol elozetes nyilatkozat is adhato. A (2) bekezdes alapjan a berbeadoi 
nyilatkozat kiadasa elott a berlotol es a berbeadoi hozzajarulassal erintett harmadik szemelytol 
nyilatkozatot kell kemi, hogy vahaljak-e a berbeado altal - a felhivassal egyidejtileg - kozolt 
feltetelek teljesiteset.

A Helyisegrendelet 21. § (1) bekezdese alapjan berleti jog atruhazasa eseten a berbeado 
szerzodeskotesi dijat jogosult felszamitani, amelynek merteke a berleti jogviszony 
fennallasanak varhato idbtartama alapjan kerul meghatarozasra. A hatarozott ideju szerzodes 
eseten a berleti jogviszonybol meg hatralevo, minden megkezdett ev utan egy havi berleti dijnak 
megfeleld dsszeg.

A Helyisegrendelet21. § (3) bekezdese szerint a berleti jog atruhazasa eseten a berleti szerzodes 
megkoteseig az eredeti berlo felel a helyisegberlettel felmerulo kotelezettsegek teljesiteseert, a 
berbeado nyilatkozata nem eredmenyezi a berleti jogviszony modositasat.

Fenti rendelkezesek alapjan javaslom az alabbi hatarozat elfogadasat.

Hatarozati javaslat

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kbzteriilet-hasznositasi Bizottsaga ......../2022. (IIL23.) szamu
hatarozata

az Uj Teleki teri Piac H jelu 4. szam alatti uzlethelyiseg berleti joganak atruhazasahoz 
valo berbeadoi hozzajarulas megadasarol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) hozzajarul Sullei Gyorgy egyeni vallalkozo (szekhely: 1081 Budapest, Nepszinhaz utca 20. 
4, emelet 20. ajto; nyilvdntartasi szam: 44598915; adoszam: 67272130-2-42) berlo 
kerelmenek helyt adva a Budapest VIII. kerulet, 35123/11 hrsz. alatt kialakitott, 
termeszetben az Uj Teleki teri Piacon talalhato, H/4 jelzesu, 40 m2 alapteriiletu, 
onkorm^nyzati tulajdonban levo, nem lakas celjara szolgalo uzlethelyiseg berleti joganak 
az ANDI BAO SHOP Korlatolt Felelossegu Tarsasag (Szekhely: 1096 Budapest, Haller 
utca 72. B epulet fszt. 2.; Cegjegyzekszam: 01 09 271336; Adoszam: 25372120-2-43; 
kepviseli: Nguyen Thuy Quynh iigyvezeto) reszere torteno atruhazasahoz, az alabbi 
feltetelekkel:

a.) vegyeskereskedes iizletkomek megfelelo kiskereskedelmi tevekenyseg celjara,

b.) 2029. marcius 14-ig tarto hatarozott idotartamra

c.) a Kepviseld-testulet 257/2015. (XII.03.) hatarozata ertelmeben az ANDI BAO SHOP 
Kft. altal folytatni kivant kereskedelmi tevekenyseg a vegyeskereskedes uzletkorbe 
tartozik, amelyre vonatkozo berleti dij 2.500 + AFA Ft/nm, igy a 40 nm alapteriiletu 
kereskedelmi egyseg eseteben atvevot 100.000,- Ft/ho + AFA, azaz brutto 127.000,- 
Ft/ho osszegii berleti dij terheli,

d.) tovabba 700.000,- Ft + AFA, azaz brutto 889.000,- Ft szerzodeskotesi dij megfizetesere, 
valamint 3 havi brutto berleti dijnak (brutto 381.000,- Ft) megfelelo osszegu ovadek 
megfizetesere koteles,

J)
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f.) amennyiben a jelenlegi berld (Sullei Gyorgy egyeni vallalkozd) reszerol tovabbi, ovadek 
osszeget meghaladd dijtartozas keriil megallapitasra, a berbeaddi hozzajarulas abban az 
esetben lep hatalyba, amennyiben a berld altal a tartozas megfizetesre keriil,

2 .) felkeri a polgarmestert a hatarozat 1.) pontja szerinti berleti szerzodes megkotesere, melynek 
tovabbi feltetele az 1.) pontban meghatarozott szerzddeskdtesi dij megfizetese mellett az, 
hogy az Onkormanyzat tulajdonaban allo, nem lakas celjara szolgald helyisdgek 
berbeadasanak felteteleirol szdlo 35/2013. (VI. 20.) dnkormanyzati rendelet 14. § (2) 
bekezdese alapjan 3 havi bruttd berleti dijnak megfeleld ovadek megfizeteset, valamint a 
19. § (3) bekezdes c) pontja alapjan kozjegyzo elott egyoldalu kdtelezettsegvallalasi 
nyilatkozat alairasat vallalja a leendo berld.

Felelds: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatoja 
Hataridb: 2.) pont eseteben 2022. aprilis 09.

Budapest, 2022. marcius 17. ■

Novaczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato

Keszitette: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Leirta: Dr. Unger Roland Piacvezeto

Penzugyi fedezetet igenyel/nem igenyel, igazolas: 1^04*^

JogiKontroll:

Ellenorizte: > / p
DR. VOROS SZ1LVIA

AJJEGYZO

BETERJESZTESRE ALKALMAS: JOVAHAGYTA:

R. SilTOS CSILLA 
JEGYZO

Veres Gabor 
a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es 

KOZTER0LET-HASZNOS1TASI BlZOTTSAG ELNOKE



1. szcimu melteklet

Kerelem piaci ARTsnOHEtY be rleti joganak Atruhazasahoz

(Uj TELEKl TERI PlAC)

Alulirott Siillei Gyorgy egyeni vallalkozd kijelentem, hogy az Uj Teleki ten Piacon berelt H/4 

jelu iizlethelyisdg berleti jogAt at kivAnom ruh^zni az ANDI BAO SHOP Korlatolt Felelossegu 

Tarsasag reszdre, es ehhez kerem a tulajdonos Budapest Fovaros VIII. keriliet JozsefvArosi 

Onkonndnyzat jovahagyasit.

Az atadni kivan eMrusitdhely jele: H/4

Atado adatai:

N6v/Cegnev: Siillei Gyorgy egyeni vallalkozd

Szekhely: 1081 Budapest, NepszinhAz utca 20.4. emelet 20. ajto

Nyilvantartasi szam: 44598915

Addszam: 67272130-2-42

Atvevo adatai:

Nev/Cdgndv: ANDI BAO SHOP KorUtolt Felelossegii Tarsasag

Szekhely: 1096 Budapest, Haller utca 72. B epulet fszt. 2.

Cegjegyzekszam: 01 09 271336

Adoszam: 25372120-2-43

Kepviseli: Nguyen Thuy Quynh ugyvezetd

Alulirottak nyilatkozunk, hogy a berleti jog atruhizasra vonatkoz6 szand£kunkat 2022. 
marcius 31-ig fenntartjuk.

Kelt: Budapest, 2022. febru^r 11.

SULLEi GYORGY EV.
Budapest, 

.. .4 J. .AJK6ps2inMz u. 20 M2.
V AddiwArn: §72?ai30-2-42

Siillei Gyorgy egyeni vallalkozd

atado

..........
ANDI BAO SHOP W: 2

Atvevo

kepviseletdben: Nguyen Thuy Quynh 

Ugyvezetd



2. szdmu mell£klet

KERELEM

Alulirott Nguyen Thuy Quynh ugyvezetd, az ANDI BAO SHOP Korl&olt Felel6ss£gu 
Tarsasdg (Szekhely: 1096 Budapest, Haller utca 72. B epiilet fszt. 2.; C6gjegyzekszam: 01 09 
271336; Addszdm: 25372120-2-43) k^pviseleteben azzal a kerelemmel fordulok a Budapest 
Fovdros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Tulajdonosi, Vagyongazd&lkoddsi es 
Kozterulet-hasznosftAsi Bizotts&g&hoz, hogy a Teleki ten Piac H/4 jelu (1086 Budapest, 
Teleki L6szl6 ter 11., hrsz.:35123/11 nyilvAntartott) iizlethelyiseg birleti joginak r^szemre 
tort^nd Atruhazisa eset^n az fizlethelyisdgben vegyeskeresked^s uzletkomek megfelelo 
tevekenyseget folytathassak. Kerelmem pozitiv elbiraldsa esetdre v&llalom, hogy kizirdlag a 
T. Bizottsag altal enged&yezett uzletkomek megfelelo tevekenyseget kfvanok folytatni.

Budapest, 2022. februdr 11.

aim:Nguyen Thuy Quynh flgyvezetu2,2°-?'

ANDI BAO SHOP Kft.



3.szdmu melleklet

NY1LATKOZAT

Alulirott Nguyen Thuy Quynh ugyvezetd, az ANDI BAO SHOP Korlatolt Feleldssegu 
T&rsasAg (Szikhely: 1096 Budapest, Haller utca 72. B epulet fszt. 2.; Cegjegyzeksz&nr. 01 09 
271336; Addszim: 25372120-2-43) kepviseleteben nyilatkozom, hogy az Uj Teleki tin Piac 
H/4 jelil tizlethelyiseg bdrleti joganak r^szemre tortdnd dtruhazasa esetdn a vonatkozd buried 
dij, dvadek is szerzod&kfit&i dij megfizetesit, tovdbba a Budapest Fovaros VIII. keriilet 
Jdzsefvdrosi Onkormanyzat tulajdonaban 6116 nem lakAs ciljara szolgalo helyisegek 
birbeadisanak felteteleirol sz616 35/2013. (IV.20.) onkorm&nyzati rendelet 17. § (4) 
bekezdeseben meghatarozott kozjegyzoi okirat alairisat villaloin.

Budapest, 2022. februar 11.

-...........
Nguyen Thuy Quynh iigyvi&t9/§.^?

ANDI BAO SHOP Kft.
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OFTEN

ANDI BAO SHOP KorUtolt FelelSssegu Tarsasag 

1096 Budapest Haller utca 72. B. ep. fszt 2.

Cegjegyzekszam: 01 09 271336

Adoszam: 25372120-2-43

https://www.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomtatas/0109271336 1/8
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C6gkivonat 2022.02.22-i haUllyal

1. Altalanos adatok

Cegjegyzekszam:01 09271336{Hatalyos) 

Cegforma: KorlStolt felelossegu tirsasig 

Alakulas datuma: 2015.09.07.

Bejegyz6sdatuma: 2015.09.21.

2. A ceg elnevezese

2/1 ANDI BAO SHOP KorUtolt Felelossegu T^rsasag 
Bejegyzes kelte: 2015.09.21.

HaMyos; 2015.09.21.-...

3. A c6g rovidftett elnevezese

3/ 1 ANDI BAO SHOP Kft
Bejegyzes kelte: 2015.09.21 

Hatafyos: 2015.09.21. ...

5. A ceg szekhelye

5/1 1096 Budapest Haller utca 72, B. ep, fezt 2,

Bejegyzes kelte: 2015.09.21.

Hat^yos: 2015.0921.-...

8. A tarsasagi szerzodes (alapszabaly, alapito okirat, letestto okirat) kelte

8/1 2015.09.07.
Bejegyzes kelte: 2015.09.21 

Hatafyos: 2015.09.21. ...

8/2 2015.11,02.
Bejegyzes kelte: 2015.11.23.

Hatalyos: 2015.11.23. ...

https://www.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomtatas/0109271336
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9. A ceg tevekenysegi kdre(i)

9/1 4711*08 Eielmiszer jellegu bohi vegyes kiskereskedelem Fotev^kenyseg
Bejegyzes kefte: 2015.09.21.

HatHyos: 2015.09.21. ■...

9/2 4775'08 lllatszer-kiskereskedelem
Bejegyzes kelte: 2015.09.21.

Hatalyos:2015.09.21. -...

9/3 4634'08 Itai nagykereskedelme
Bejegyzes kelte: 2015.09.21.

Hatalyos: 2015.09.21.- ...

9/4 4638'08 Egyeb elelmiszer nagykereskedelme
Bejegyzes kelte: 2015.09.21.

Hatalyos:2015.09.21. •...

9/5 4729'08 Egyeb elelmiszer-kiskereskedelem
Bejegyzes kelte: 2015.09.21.

Hat^yos: 2015.09.21.-...

9/6 4754'08 Villamos haztartasi keszulek kiskereskedelme
Bejegyzes kelte: 2015.09.21.

Hat^yos: 2015.09.21.-...

9/7 4778'08 Egyeb m. n. s. uj aru kiskereskedelme
Bejegyzes kelte: 2015.09.21.

Hatalyos: 2015.09.21.-...

9/8 6820'08 Sajat tulajdonu, bereft ingatlan berbeadasa, uzemeltetese
Bejegyzes kelte: 2015.09.21.

Hatalyos: 2015.09.21.-...

9/9 7022'08 Uzletviteli, egyeb vezetesi tanacsadas
Bejegyzes kelte: 2015.09.21.

Hatalyos: 2015.09.21. ■...

9/10 8299'08 M. n. s. egyeb kiegeszito uzleti szolgaltatas
Bejegyzes kelte: 2015.09.21.

Hatalyos: 2015.09.21.-...

9/11 4616'08 Textil, ruMzat, labbeli, boraru ugynoki nagykereskedelme
Bejegyzes kelte: 2015.09.21.

Hatalyos: 2015.09.21. ...

9/12 4636'08 Cukor, edesseg nagykereskedelme
Bejegyzes kelte: 2015.09.21.

HatSlyos: 2015.09.21. ..

9/13 4641 '08 Textil-nagykereskedelem
Bejegyzes kelte: 2015.09.21.

Hatilyos:2015.09.21. ...

https://www.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomtatas/0109271336 3/8
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9/14 4642'08 Ruhazat, labbeli nagykereskedelme

Bejegyzes kelte: 2015.09,21.

Hatifyos: 2015.09.21.-...

9/15 4645'08 Hlatszer nagykereskedelme

Bejegyzes kelte; 2015.09.21. 

Hataiyos: 2015.09.21.-...

9/16 4719'08 Ipardkkjelfegd bolt! vegyes kiskereskedelem

Bejegyzes kelte: 2015.09.21.

Hataiyos: 2015.09.21. ■...

9/17 4725'08 ital-kiskereskedelem

Bejegyzes kelte: 2015.09.21. 

Hatiiyos: 2015.09.21.-...

9/18 4771'08 Ruhdzat ktskereskedelem

Bejegyzes kelte: 2015.09.21. 

Hat^yos: 2015.09.21.-...

9/19 4772'08 Labbeli-, bdraru-kiskereskedelem

Bejegyzes kelte: 2015.09.21. 

HaNfyos: 2015.09^1.-...

9/20 5630'08 ftalszolgaitatas

Bejegyzes kelte: 2015.09.21. 

Hataiyos: 2015.09.21.-...

9/21 4789'08 Egy6b 6ruk piaci kiskereskedelme

Bejegyzes kelte: 2015.09.21

Hatafyos: 2015.09.21. ...

11. A ceg jegyzett tok6je

11/1 Osszesen: 3 000 000 HOF

Bejegyzes kelte: 2015.09.21. 

Hatilyos: 2015.09.21. ...

13. A cegjegyzesre jogosult(ak) adatai

13/3 Nguyen Thuv Quunft fan: Hoang Thi Van) iigyvezeto (vezeto tisztsegviselo);

Sziiletes ideje: 
Adoazonosltd jel: 
A hiteles cegalairasi nyilatkozat vagy az iigyved a Itai ellenjegyzett alafras-minta benyujtasra kerult. 
A kepviselet modja: onallo.
A jogviszony kezdete: 2015.09,07. 
Valtozas idopontja: 2019.08.28, 
Bejegyzes kelte: 2019.08.28. 

Hataiyos: 2019.08.28. ■...
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https:/Aivww.opten.hu/cegtar/cegkivonat-nyomtatas/0109271336


2022. 02. 22. 12:32 OFTEN » C6gkivonat 2022.02.22-i haUllyai

20. A ceg statisztikai szamjele

20/1 25372120-4711-113-01,
Bejegyzds kelte: 2015.09.21.

Hatalyos: 2015.09.21.-...

21. A ceg adoszama

21/2 25372120-2-43.

HU25372120.
AddszSm statusza: ervenyes adoszam 
Statusz kezdete: 2015.09.16.
Vattozas idopontja: 2017.05.31
Bejegyzes kelte: 2017.06.01

Hatalyos:2017.05.31. ...

32. A ceg penzforgalmi jelzoszama

32/1

OTP Budapest! r., IX. Lurdy iizlethaz(1097 Budapest, Konyves Kalman korut 12-14.; 01 10041585)
A szamla nyitasi datums: 2015.09.22.
Bejegyzes kelte: 2015.09.28.

HatHyos: 2015.09.28. ...

45. A ceg elektronikus elerhetosege

45/1 A ceg kezbesitesi cime:

Bejegyzes kelte: 2015.09.21

Hatalyos:2015.09.21. -...

49. A ceg cegjegyzekszamai

49/1 01 09 271336
Vezetve a(z) Fovarosi Torvenyszek CegbirosSga nyiMntartasaban.
Bejegyzes kelte: 2015.09.21

Hatalyos: 2015.09.21. ...

59. A ceg hivatalos elektronikus el^rhetosege

59/1 A ceg htvataios elektronikus elerhetosege: 25372120#cegkapu
Valtozas idopontja: 2018.06.19
Bejegyzes kelte: 2018.06.19,

Hatalyos: 2018.06.19.-...
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60. Europai Egyedi Azonossto

60/1 Europai Egyedi Azonosito: HUOCCSZ.01-09-271336 

V^ltozas idopontja: 2017.06.09, 
Bejegyzes kelte: 2017.06.09.

Hatflyos: 2017.06.09.-...

Cegformatol fuggo adatok

1 (09). A tarsasag tagjainak adatai

1(09X2
Szuletes ideje:
A tagsigi jogviszony kezdete: 2015.09.07.
V6kozas idopontja: 2015.09.21 

Bejegyzfes keHe: 2015.11.20.

Hatalyos: 2015.09.21.-...

1(09X3 (and
Szuletes tdeje:
Szavazati jog merteke meghatadja 50%-ot.
A tagsagi jogviszony kezdete: 2015.09.07.
Valtozas idopontja: 2019.08.28.
Bejegyzes kelte: 2019.08.28.

Hatifyos:2019.08.26.-...

https:/ft/w.apien.hu/cegtar/cegl(ivonat>nyomt8tas7010927'1336
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97. Penziigyi modu!

2020.4v 2019. ev 2018,6v 2017,6v 2016. ev

Beszamolasi idoszak 2020.01.01.- 2019.01.01- 2018.01.01.- 2017.01.01.- 2016.01.01.-

Ertekek: Ezer HUF-ban 2020.12.31. 2019.12.31. 2018.12.31. 2017.12.31. 2016.12.31.

Ertekesites netto arbevetele 15 332 32 524 27 805 26 842 21 673

Ozemi eredmeny -6 062 3145 3 428 1 604 1 175

Adozas elotti eredmeny -6 062 3 145 3 428 1604 1 175

M6rleg szerinti eredmeny -

Ad6zott eredmeny -6 091 2 861 3 120 1 460 1 057

Eszkozok osszesen 9 893 12 833 9130 6 003 4517

Befektetett eszkozok 0 0 50 177 304

Forg6eszk6zok 9 893 12833 9 080 5 826 4213

Penzeszkozok 2 370 9162 6813 4961 3 578

Aktiv idobeli elhataroUsok 0 0 0 0 0

Sajat toke 5 405 11 497 8 636 5516 4 056

Celts rtalekok 0 0 0 0 0

Kotelezettsegek 4 488 1 336 494 487 461

Ad6fizetesi kotelezettseg 29 284 308 144 118

RSvid lejaratu kotelezettsegek 488 1 336 494 487 461

Hosszu lejaratu kotelezettsegek 4 000 0 0 0 0

Passziv idobeli elhatarolasok 0 0 0 0 0

P6nzugyi mutatok

Eladosodottsag foka 0.45 0,10 0,05 0,08 0,10

Eladosodottsag merteke • Bonitas 0,83 0,12 0,06 0,09 0,11

Arbevetel aranyos eredmeny % •39,73 8,80 11,22 5,44 4,88
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Ukvtditasi gyorsrata

Letszam: 3 fo

6,60 6,86 13,80 10,19 7,76

127. Hirdetmenyek

C£gkoddny
&:2015. Kotet: 39. Oldal:
Eza kozleminy a cig E-aktajaban szerepel. Bejegyzis ditufna: 2015.09.21.

F6varosi16rv6nysz6k C^gbir6s5ga
Cg.01-09-271336/6

VCGZBS

A WvarosiT6rvdnysz6kCegbfr6sagae(z)ANDI8AOSHOP KorUtolt Fdeloss^gG Tirsasag(1096 Budapest, Halierutca 72. B.ep. fszt. 2.; 
eddszima: 25372120-2-43) cegugyben a kgrelmezd 2015.09.21. napj6n erkezett ismitelt Wrelm6nek helyt ad es a Fovarosi Torvenyszek 
GSgbfrds^ga Cg.O1-O9-27133674 sorszamu v6gz6set hatalyon kfvul helyezi.
A v6gzes ellen feflebbezesnek nines helye,
Budapest. 2015. szeptember 21

Jackli D6ra Katalin $&. 
ugyintezO 
A kiadminy hiteteul;

Jackli Dbra Katalin 
ugyintezo

Az adatok az OPTEN Kft. C6gt£r rend*zer£b6l szinnaznak, amefy clgek eset6n a C6gkdzldnyben megjeient hivatalo* 

adatokat tartalmazza, mis szervezetek asetin egyib forrisb6l szirmazd hlvatalos 4s gyOjtott Informici6k I6that6k. 
Ukirdezis kffipontja: 2022.02.22 12:44

Utolsd fetdotgozott COgkozlony megjelenisi dituma: 2022.02.19.
Adatbizis tftola6 aktuallzAUsI dituma: 2022.02.22 12:34

OPTEN Kft.©

https://www.optsn.hu/cegtar/cegklvonat-nyomtatas/0109271336
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5. sz^mu melldklet

ALAIRAS-MINTA

Alulirott, Nguyen Thuy Quynh (an: , sziiletesi idd, hely;
szAm alatti lakos, mint az ANDI BAO SHOP

Korlatolt Eelelossegu l arsasag (roviditett cegneven: ANDI BAO SHOP Kft) Ggyvezetoje, a 
tarsasag eloirt, elonyomott vagy nyomtatott cegneve ala a nevemet dnalloan az alabbiak szerint 
from:

aldirasi

Alulirott, Dr. Madarazs Maria ugyved (nyilvantartd kamara: Budapest! Ugyvedi Kamara, 
kamarai nyilvantart&si szam: 198351 tanusitom, hogy a fenti alairas-mir^t Neuven Thuy 
Quynh sziiletesi idd. helvt ' ~ anyjaneve: .akcime
: - ___ ) aki szemelyazonossagat a szamu utlevelevel
kelldkeppen igazolla, elottem sajat keziileg irta aid.------------------- ---------------------------------

Nyilatkozom, hogy az alairas-minta hitelesit&t a cegbejegyzesi eljaras soran lattam el 
ellenjegyz&sel, Ezen altalam ellenjegyzett alaiiis-minta a cdgbejegyzesi kerelem mellekletdt 
k^pezi. A cegbejegyzesi k&elem alapjat kepezd letesftd okiratot en keszitettem ds lattam el 
ellenjegyzessel. Igy a jelen alairas-minta megfelel a cegnyilvanossagrdl, a birosagi 
cegeljarasrol es a vegelszdmolasrdl szold 2006. evi V. tv. 9. §-Aban irt felteteleknek.-.......... —

Budapest, 2015. szeptember 7.

Dr. tacfarazs Maria 
u/kfszt 2 

WU89904$£fp0) 3372436 
2W0

Dr. Madarazs Maria ugyved
1144 Budapest, Gvadanyi u. 95. fszt. 2.
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OPTEN

SOHei Gyorgy
1081 Budapest, NSPSZINhAZ UTCA 20.4. emelet 20. ajto

Azonosft6: 197237372

Ad6szim: 67272130-2-42
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Ogkivonat 2022. 02. 22-i hatallyaf

1. Altalanos adatok

Azonosfto: 197237372
Az Opten altal generaft egyedi azonosfto!

Cegforrna: Egyeni vallalkozdk

Aiakulas datums: 2015.09.21.

2. A ceg elnevezese

Sullei Gyorgy 

Hatalyos: 2015.09.22. -...

5. A ceg szekhelye

1081 Budapest. NEPSZINHAZ UTCA 20.4, emeiet 20. arto 

Hatalyos: 2015.09.22. -...

6. A ceg telephelye(i)

1036 BUDAPEST. 8. ker TELEKI LASZL6 TER 11 

Hatalyos: 2022.02.11. ...

8. A tarsasagi szerzodes (alapszabaly, alapfto okirat, letesito okirat) kehe

2015.09.21.

Hatalyos: 2015.09.21. .

9. A ceg tevekenys^gi kore(i)

4721 ’OS Zdlds^g, gyumoks kiskereskedetme Fdtevekenyseg 

Hatalyos: 2019.12.09. .

https://www.opten.hu/cegtar/cegklvonat-nyomtatas/0197237372
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13. A cegjegyzesre jogosuh(ak) adatai

SuiieiBudapest. NEPSZ1NHAZ UTCA 20.4, emeiet 20. ait6

Hatalyos: 2015.09.22. ...

20. A ceg statisztikai szamjele

67272130-4721-231-01
Hatalyos:..

21. A ceg adoszama

67272130-2-42

Hatalyos: 2015.09.21. -...

97. Penzugyi modul

• »iti.jlker<-< . iqvi n;ud uh?

Utaim: IM

Adatok egyeb forrasbol

AUapot: Mukodo
Addszdm;67272130
Viseltn&v: SULLE1 GYORGY
Vjllalkozdi tevbkenyseg kezdete: 2015.09.21
NyilvantanJsi szim: 44593915
Szekhely: 1081 BUDAPEST8. kerN^PSZfNHAZUTCA204. em.20. ajto
Egyeb tev^kenysegek:
477801 Egyeb m.n.s.iparcikkk'iskereskedetem
477901 Egy4b hauniltdkk-kiskereskedelem
477902 Haszniltruha-. labbeli-kiskereskedelem
477903 Hasznikbutor kiskereskedelem
477904 Antikvarium
477905 Regiseg-kereskedelem
477906 Haszndkiparcikk-kiskereskedelem
Aktuafizafis datums: 2021.03.06.
Gazdi Bcod6si forma: Egytni vilhikozd.
A fenti adatok nyilvAmartisa nem a Cigbfrbsag hatiakdrdbe tartozik.

Az adatok az OPTEN Kft Cegtar rendszer^bbl sz&rmaznak, amely cegek eseten a C^gkozlonyben megjelent hlvatalos 
adatokat tartalmazza, mas szervezetek eseten egyeb forrasbol szarmazd hlvatalos 6s gydjtott Informacldk lathatok.

Lek6rdez6s iddpontja: 2022.02.2212;43
Utolso feldolgozott C6gkdzlony megjelenesi datums: 2022.02.19.

Adatbizis utolso aktuallz6l6si ddtuma: 2022.022212:34

—m———i । innr >i'i"i iraMmmwmaami n hi't ■ ------JUmrffiin

OPTEN Kh.©
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7. szamu melleklet

Teleki teri Piac Uzlethelyiseg berleti szerzodes 

hatarozott idore

/egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozattal egyiitt ervenyes/

amely egyreszrol

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Onkormanyzat
szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
bankszamlaszama: 11784009-15508009-08800000
statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01
torzskonyvi azonosito: 735715
adoszama: 15735715-2-42,
kepviseli: Piko Andras polgarmester, a tovabbiakban: Berbeado)
mint berbeado (a tovabbiakban: Berbeado) 
masreszrol az

ANDI BAO SHOP Korlatolt Feleldssegu Tarsasag

szekhely: 1096 Budapest, Haller utca 72. B epulet fszt. 2.

Cegjegyzekszam: 01 09 271336

Adoszam: 25372120-2-43

Kepviseli: Nguyen Thuy Quynh iigyvezeto

elerhetdsege
mint berlo (a tovabbiakban: Berio)
(a berbeado es berlo a tovabbiakban egyiitt: szerzodo felek) kozott jott letre alulirott helyen es 
napon, az alabbi feltetelekkel:

I. Elozmenyek

1. A Berbeado tulajdonat kepezi a Budapest VIII. keriilet 35123/11 helyrajzi szam alatt 
nyilvantartott, termeszetben a 1086 Budapest, Teleki Laszlo ter 11. sz. alatt talalhato piac- 
csarnok epulet. Jelen szerzodes targya a piac-csamokban az H jelu kereskedelmi blokkban 4. 
szam alatt talalhato, brutto 40 m  alapteriiletu uzlethelyiseg (a tovabbiakban: berlemeny)2

2. A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsaga...../2022. (................) szamu

hatarozata ertelmeben a Berbeado hozzajarult Siillei Gyorgy egyeni vallalkozd (szekhely: 
1081 Budapest, Nepszinhaz utca 20. 4. emelet 20. ajto; nyilvantartasi szam: 44598915; 
adoszam: 67272130-2-42) Berlo kerelmenek helyt adva a Budapest VIII. keriilet, 35123/11 
hrsz. alatt kialakitott, termeszetben az Uj Teleki ten Piacon talalhato, H/4 jelzesu, 40 m2 
alapteriiletu, onkormanyzati tulajdonban levo, nem lakas celjara szolgalo uzlethelyiseg berleti 
joganak az ANDI BAO SHOP Korlatolt Felelossegu Tarsasag (Szekhely: 1096 Budapest, 
Haller utca 72. B epulet fszt. 2.; Cegjegyzekszam: 01 09 271336; Adoszam: 25372120-2-43; 
kepviseli: Nguyen Thuy Quynh iigyvezeto) reszere torteno atruhazasahoz. Erre tekintettel a



2

Berbeadd a jelen berleti szerzodessel berbe adja, a Berio pedig jelen szerzodessel berbe veszi 
az 1. pontban meghatarozott berlemenyt. Berio a berleti szerzodes alapjan az Uj Teleki ten 
Piac kozos hasznalatu helyisegeinek tobbi Berlovel kozos hasznalatara is jogosultsagot szerez. 
Berio kijelenti, hogy a piac-csarnokot, valamint a Berlemeny muszaki adottsagait ismeri, azt 
elfogadja.

3. Berio a helyiseg tizletszeru mukodtetesere a berleti szerzodes mindket fel altali alairasanak 
napjatol jogosult es koteles, a berleti szerzodesbol dyfizetesi kotelezettsege (szerzodeskotesi 
dij/berleti dij, kozos koltseg es kozuzemi dij) a Berlonek ugyanezen naptol kezdodik.

II. Berleti szerzodes

4. A szerzodo felek rogzitik, hogy az Berbeadot illetik meg a jelen berleti szerzodesbol eredd 
Berbeaddi jogok es terhelik a Berbeaddi kotelezettsegek. A Berbeadd onkormanyzat 
megbizasa alapjan, helyette es neveben a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi kbzpont Zrt. jar el. A 
szerzodesbol eredd igenyek ervenyesitesere birosagok es hatosagok elott az onkormanyzat 
jogosult.

5. A szerzodo felek rogzitik, hogy a Berio a berlemenyt vegyeskereskedes iizletkomek 
megfeleld piaci arusitas celjara veszi berbe. Az uzletkor megvaltoztatasara kizardlag az 
illetekes szakhatdsagok hozzajarulasaval, a mukodesi engedely es jelen szerzodes irasban 
torteno modosltasaval keriilhet sor.

6. Berio kotelezettseget vallal arra, hogy a nyitas napjaig a megszerzi a berlemenyere az uzletkor 
szerinti kiskereskedelmi tevekenyseg folytatasahoz sziikseges szakhatosagi kiilon engedelyt, 
es igazoija az iizlet hatosagi nyilvantartasba vetelet. Amennyiben a jelen pontban 
meghatarozott tevekenyseg a Berlonek nem felrdhatd okbol, az elbbbi hatosagok elutasitd 
dontese miatt nem vegezheto, a felek a berleti szerzodest kozos megegyezessel felbonthatjak.

7. Szerzodeskotesi dij

a) A Berio altal folytatni kivant tevekenyseg a Kepviselo-testulet 257/2015. (X11.03.) 
hatarozata szerint a vegyeskereskedes uzletkor kategoriaba tartozik.

b) A Berlonek szerzodeskotesi dijfizetesi kotelezettsege keletkezik. A vegyeskereskedes 
uzletkorre tekintettel 700.000+AFA Ft, azaz bruttd 889.000,- Ft osszegii szerzodeskotesi 
dijat az Onkormanyzat tulajdonaban allo, nem lakas celjara szolgalo helyisegek 
berbeadasanak felteteleirol szold Budapest Fdvaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi 
Onkormanyzat Kepviselb-testuletenek 35/2013. (VI.20.) onkormanyzati rendelete 21. § 
(1) bekezdese alapjan koteles fizetni, az alabbi feltetelekkel:

c) A Berio a szerzodeskotesi dij 30 %-at, brutto 266.700,-Ft-ot a berleti szerzodes 
megkbteset kovetoen, legkesbbb a berlemeny birtokbaadasanak napjan koteles megfizetni 
a Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Teleki teri Piac 11784009-22234876-00000000 
szamu bankszamlaszamara atutalassal, mely dsszeg a megadott bankszamlan tortent 
jdvairassal mindsul teljesitettnek.

d) A Berio a szerzodeskotesi dijbol fennmarado 70 %-ot, brutto 622.300,- Ft-ot a helyiseg 
birtokba vetelet kovetd 2 even beltil, brutto 25.933,-Ft-os elso havi, valamint tovabbi 23



■ ■ ' " 3

havi - havonta brutto 25.929,-Ft-os egyenlo reszletekben, targyho 15. napjaig koteles 
megfizetni a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt. Teleki teri Piac 11784009- 
22234876-00000000 szamu bankszamlaszamara atutalassal, mely dsszeg a megadott 
bankszamlan tdrtent jovairassal mindsiil teljesitettnek.

e) Amennyiben a Berio a szerzodeskotesi dij barmelyik reszletenek megfizetesevel 
kesedelembe esik, es a Berbeado felhivasa ellenere az ehnaradt reszletet nem fizeti be a 
megadott hataridore, reszletfizetesi lehetoseget elveszti, es a teljes szerzodeskotesi dij egy 
osszegben esedekesse valik.

8. Ovadek

A Berio 3 havi brutto berleti dijnak megfeleld ovadek osszeget, azaz 381.000,- Ft-ot legkesobb a 
birtokbaadasig koteles a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat 11784009- 
15508009-08800000 szamu szamlaszamara befizetni. Berbeado a befizetett osszeget, mint 
ovadekot koteles kezelni, amely biztositekul szolgal a Berbeado reszerol felmerulo karteritesi 
igeny, valamint a nem szerzodesszeru teljesites eseten a koveteles kietegitesere. Jelen szerzodes 
hatalyba lepesSnek es a birtokbaadasnak a feltetele az ovadek megfizetese. A Szerzodes 
megszunese eseten a Berbeado ovadekkal jelen Szerzodesben foglaltak szerint elszamol, illetve - 
amennyiben a feltetelei fennallnak - visszafizeti Berio reszere.

A Berbeado az ovadekot a Berio altal meg nem fizetett berleti dij, a kozuzemi dij vagy karokozas 
eseten a tartozas, illetve karteritesi koveteles kiegyenlitesere, valamint ezek kamataira es 
koltsegeire szabadon, a Berio hozzajarulasa nelkul felhasznalhatja. Ez esetben a Berio koteles az 
ovadekot az eredeti osszegre a Berbeado irasos felhivasatol szamitott 8 napon beliil kiegesziteni

A befizetett ovadek dsszeg - a mindenkor hatalyos Polgari Tdrvenykdnyv rendelkezeseinek 
megfelelden - a berleti szerzodes megszunese kapcsan - a Berlemeny Berbeadonak torteno 
visszaadasat koveto 30 napon beliil - visszajar a Berldnek, ha ekkor nines semmifele hatraleka, es 
a berlemenyt rendeltetesszerii hasznalatra alkalmas, atvetelkori dllapotban adja vissza birtokba a 
Berbeadonak. Amennyiben a helyiseg visszaadasakor a Bdrlonek a Berbeado fele a berlemennyel 
kapcsolatosan lejart tartozasa van, a tartozast a Berbeado az dvadekosszegeboi levonhatja.

9. A berleti szerzodes idotartama

A Berbeado az 1./ pontban meghatarozott berlemenyt hatarozott iddre, 2029. marcius 14-ig adja 
berbe a Berldnek.

10. A berleti szerzodes hataridoi:

A berleti jogviszony kezdete: a birtokba lepesnapja.

11. A berleti dij

a) Szerzodd felek a berleti jogviszony kezdeten a berleti dijat 2500,- Ft/ho/m2 + AFA, a 40 
m2 iizlethelyiseg brutto alapteriilet figyelembevetelevel osszesen 100.000,- Ft/h6 4- Afa, 
azaz 127.000,- Ft brutto osszegben hatarozzak meg. A Berio tudomasul veszi, hogy a 
berleti dij a jovoben evente januar 1-jetdl, a KSH altal az elozo evre vonatkozoan 
kozzetett fogyasztoi arindex mertekevel automatikusan emelkedik. A berleti dij 
emelkedesenek elso idopontja 2023. januar honap. A januar havi emeles osszege februar 
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honapban keriil szamlazasra. A fizetesi kotelezettseg osszege a vonatkozo rendeletek 
valtozasa eseten modosulhat.

b) A Berio a havi berleti dijat havonta elore, a targyhonap 15. napjaig kbteles megfizetni, a 
Berbeadd neveben kiallitott szamla alapjan, a szamlan szereplo bankszamlara, vagy a Piac 
Uzemeltetdje altal kiallitott postai csekken. A bankszamla szama a berleti szerzodes 
megkotesenek idopontjaban: 11784009-22234876-00000000. A bankszamla szama a 
berleti szerzodes iddszaka alatt valtozhat, amelyrol a Berbeadd tajekoztatja a Berldt. A 
Berldt a berleti dij a 10./ pontban szereplo idoponttdl terheli. A berleti dijfizetes akkor 
tekinthetd teljesitettnek, ha az a targyhonap 15. napjaig a Berbeadd bankszamlajan 
jovairasra keriil. Amennyiben a Berld a fizetesi kotelezettseget helytelen szamlara fizeti 
be, az nem szamit teljesitesnek. A Berld kesedelmes fizetese eseten a Berbeadd a Polgari 
Tdrvenykdnyvrdl szolo 2013. evi V. torvenyben (tovabbiakban: Ptk.) meghatarozott 
kesedelmi kamatot szamit fel.

12. A Berio egyeb fizetesi kotelezettsegei:

a) Berlonek a berleti dijon feliil Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviselo-testuletenek (tovabbiakban: Kepviselo-testulet) 404/2013. (X1.06.) szamu 
hatarozata alapjan csak a tenylegesen mert fogyasztasok es hasznalat alapjan 
tovabbszamlazott elektromos aram, ivoviz, valamint a piac iizemeltetesebol eredd zold-, 
szerves eredetu- es kommunalis hulladek Berio altal leadott, es iizemeltetd altal 
nyilvantartott mennyiseg szallitasi dijat kell megfizetnie. A Berio tudomasul veszi, hogy 
az egyeb fizetdsi kbtelezettsegek merteket az egyes szolgaltatdi arvaltozasok, es a 
Kepviselo-testulet evi feliilvizsgalata alapjan allapitja meg.

b) Az egyeb fizetesi kdtelezettsegeket a Berbeadd neveben az uzemelteto Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt. szamlazza a Berio fele, azt a Berlonek a szamlan szereplo 
hataridbig kell atutalnia a megjeldlt szamlara, vagy a Piac uzemeltetoje altal kiallitott 
postai csekken kell befizetnie. A fizetessel es kesedelemmel kapcsolatosan egyebekben a 
berleti dijra vonatkozo rendelkezesek az iranyadoak.

13. A dijfizetessel kapcsolatos rendelkezesek:

a) Berld hozzajarul ahhoz, hogy a Berbeadd a jelen szerzodesben szereplo adatait 
nyilvantartsa.

b) Berio hozzajarul ahhoz, hogy berleti dij, koziizemi dij, hasznalati dij, uzemeltetesi dij es 
egyeb hatralek eseten - ha a fizetesi kbtelezettsegenek nem tesz eleget - a Berbeadd a 
jelen szerzodesben szereplo adatait kbveteleskezelessel megbizott cegnek kiadja.

c) Berio tudomasul veszi, amennyiben berleti dij, kozmu dij, uzemeltetesi dij, kesedelmi 
kamat tartozasa keletkezik, vagy a Berbeadonak/uzemeltetonek a koveteles beszedesevel 
kapcsolatosan koltsege meriil fel, az altala a Berbeadonak befizetett osszeget a Berbeadd 
elbbb a kbltsegekre, majd a kamatokra, ezutan a berleti dij, majd a kozuzemi dijtartozasra 
szamolja el.
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14. Birtokbaadas

a) Berbeado a berlemenyt atadas - atveteli eljarassal adja birtokba, amennyiben a Berio a 
jelen szerzodes hatalyba lepesehez sziikseges felteteleket teljesitette. A felek az atadas- 
atveteli eljaras soran jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a berlemeny allapotat, 
a meroorak allasat, valamint minden, a felek jogviszony& erinto tenyt vagy korulmenyt.

b) Berbeado szavatol azert, hogy harmadik szemelynek nines a helyisegre vonatkozo olyan 
joga, amely a Berlot a helyiseg birtokbaveteleben, zavartalan hasznalatban akadalyozza, 
vagy korlatozza.

c) A berlet tartama alatt a Berbeado gondoskodik - a Berio turesi kotelezettsege mellett - az 
eletveszelyt okozo, az ingatlan allagM veszelyezteto, a helyiseg rendeltetesszeru 
hasznalatat akadalyozo, a Berbeadot terhelo hibak kijavitasarol A Berio e munkalatok 
elvegzeset a Berbeaddval tortent elozetes irasbeli megallapodas alapjan atvallalhatja.

d) A berleti szerzodes megkoteset kovetoen a Berlonek kdzjegyzo elott egyoldalu 
kotelezettsegvallalo nyilatkozatot kell alaimia. Ebben tudomasul veszi es kotelezi magat 
ana, hogy amennyiben a berleti jogviszonya a berbeado altal felmondasra keriil, vagy az 
lejar, el kell hagynia a berlemenyt. Ezen tul kotelezi magat arra, hogy a berleti 
jogviszonybbl mindenkor fennallo tartozas mertekere elfogadja a berbeado nyilvantartasai 
alapjan keszult, kozjegyzoi okiratba foglalt tenytanusitvanyt. A berleti szerzodes 
hatdlybalepesenek feltetele a kozjegyzoi okirat elkeszitese.

e) A Szerzodo Felek rogzitik, hogy az egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozat es a 
tenytanusitvany koltsegei a Berlot terhelik.

III. Berio egyeb jogai es kotelezettsegei

15. A Berio kijelenti, hogy a Berlemenyt kizarolag az 5. pontban megjelolt uzletkoru 
tevekenysegenek vegzese celjabol veszi igenybe. Berio tudomasul veszi, hogy a berlemeny a 
Teleki teri Piac resze, a piac hazirendjenek, es a piac nyitvatartasi idejenek betartasara a Berio 
koteles. A Berio jogosult - es tekintettel a letesitmeny piac jellegere - koteles a berlemeny 
uzletkorenek megfeleld hasznalatara.

Akadalyoztatas eseten koteles a piac uzemeltetojenek az akadalyoztatas varhato idotartamat 
bejelenteni. Amennyiben az iizletet a Berio 1 hetnel hosszabb ideig zarva tartja, a Berio 
koteles az uzemelteto hozzajarulasat kerni. Amennyiben a Berio hozzajarulas nelkiil iizletet 8 
munkanapot meghalado huzamosabb ideig zarva tartja, a Berbeado jogosult a berleti 
jogviszony rendkivuli felmondasara. A Berio tudomasul veszi, hogy berleti- es egyeb dij, 
valamint iizemeltetesi koltseg fizetesi kotelezettseget az iizlet esetleges zdrva tartasa nem 
erinti. A Berio a piac hivatalos nyitvatartasi ideje alatt koteles iizletet nyitva tartani. A Berio a 
piac zarasanak idopontjat megelozden legfeljebb 1 oraval korabban kezdheti meg iizletenek 
zarasat, elokeszito takaritasat, illetve az elpakoUst.

16. A Szerzodo felek rogzitik, hogy a Berio altal a berlemenybe torteno befogadashoz, alberletbe 
adashoz, a helyiseg cserejehez, a berleti jog atruhazasahoz a Berbeado irasbeli hozzajarulasa, 
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valamint a Berbeado es Berio ezzel kapcsolatos irasos megallapodasa (berleti szerzodes 
modositas) sziikseges.

A helyiseg alberletbe adasdhoz akkor lehet hozzdjarulni, ha a Berio az alberletbe adas idejere 
emelt berleti dijkent megfizeti az alberletbe adott helyisegreszre esd emelt berleti dijat, 
amelynek osszeget - a berleti dij masfelszerese es haromszorosa kozott - a hataskorrel 
rendelkezo bizottsag hatarozza meg.

A Berio tudomasul veszi, hogy a tovabbi hasznalatba /alberletbe/ adas kapcsan kizdrolag 
termeszetes szemellyel, valamint a nemzeti vagyonrol szdlo 2011. evi CXCVI. torveny 
(tovabbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdes 1. pontja szerinti atlathato szervezettel kothet 
szerzodest. Tudomasul veszi tovabba, amennyiben a vele szerzodott fel tulajdonosi 
szerkezeteben, vagy egyeb okbol olyan valtozas all be, amely alapjan mar nem mindsul 
atlathato szervezetnek, koteles az alberleti/hasznalati szerzodest azonnali hatallyal 
felmondani. E tenyt a hasznalatba /alberletbe/ adasrol szolo szerzodesben rogzitenie kell. Az 
elobbiek elmaradasa eseten a Berbeado a Berlovel kotott berleti szerzodest azonnali hatallyal 
felmondhatja. A berlemeny berleti joga kizarolag a Berbeado hozzajarulasa mellett ruhazhato 
at masra vagy cserelheto el termeszetes szemellyel, vagy az Nvtv. 3. § (1) bekezdesben 
meghatarozott atlathato szervezettel.

17. Berio vdllalja, hogy ha a Berbeado kezdemenyezi mellekvfzoras szamlazasi szerzodes 
letrehozasat a viz es csatorna szolgaltatas vonatkozasaban, egyuttmukodik a szerzodesek 
eldkesziteseben es 8 napon belul kezdemenyezi a mellekvizora nevere tdrtend atirasat, a 
szerzodes megkoteset pedig a Berbeado fele 30 napon belul igazolja. A Berio - amennyiben 
gazszolgaltatas igenybevetele az uzletkorere tekintettel sziikseges, a Fovarosi Gazmuvek Zrt.- 
vel es egyeb szolgaltatoval (a tovabbiakban: Szolgaltato) a szolgaltatasi szerzodes megkoteset 
maga koteles intezni, es a szerzodes letrejottet annak megkotesetol szamitott 30 napon belul a 
Berbeado fele a szolgaltatasi szerzodes egy masolatanak atadasaval igazolni.

A Berio tudomasul veszi, amennyiben a Berbeado a berleti jogviszony fennallasa alatt kivan 
kozmii meroorat felszereltetni a berlemenyben, azt tumi koteles, es - ha a szolgaltatast nem a 
Berbeado szamlazza, a Berlonek a meroora felszereleset koveto 8 napon belul a sajat neveben 
a szolgaltatasi szerzodest meg kell kotnie, a megkotes tenyet pedig a szolgaltatasi szerzodes 
egy masolatanak megkiildesevel kell igazolnia a Berbeado fele.

A Berio vallalja, hogy a szolgaltatasi szerzodesekben szereplo, illetve a szolgaltato altal 
kiszamlazott szolgaltatasi es egyeb dijakat a berleti jogviszony -jelen szerzodes 10. pontjaban 
szereplo - kezdeti idopontjatol a szerzodesben, illetve a szamlaban szereplo hataridoig a 
szolgaltatok reszere rendszeresen megfizeti.

18. A Berio koteles a berlemenyt es a berendezesi targyait rendeltetesszeriien hasznalni, valamint 
koteles gondoskodni a berendezesi targyakban, - ideertve az epiilet szerkezeti elemeiben, 
vezetekekben, epiilet-felszerelesi targyakban - mind a kizarolagosan hasznalt, mind a kozosen 
hasznalt helyisegekben a sajat, vagy a berlemeny hasznalatara vele egyiitt jogositott 
szemelyek magatartasa folytan keletkezett hibak kijavitasarol es az okozott kar megteriteserol.

A Berio koteles az allagmegovas erdekeben a berlemenyen belul felmeriild karbantartasi, 
javitasi munkakat sajat koltsegen elvegezni. A berlemeny burkolatainak, ajtoinak, ablakainak 
es a berlemeny berendezeseinek, a portalnak az uzlethomlokzatnak a kafbantartasaval,
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illetoleg azok potlasaval, cserejevel kapcsolatos koltsegek viselesere a Berio koteles. Ettol a 
felek kulon irasban kotott megallapodasban elterhetnek.

A Berio az epiiletben levo tobbi Berio, valamint a piac mukodeset zavaro tevekenyseget nem 
folytathat. A Berio, a Berio tagjai, dolgozoi, alkalmazottai, iizleti paitnerei sem tanusithatnak 
olyan magatartast, amely a tobbi Berio munkajat vagy a vasarlokozonseg nyugalmat zavarja.

A Berio a berlemenyben kizarolag az altala beszerzett, a tevekenyseghez szukseges 
engedelyek (pl. mukodesi engedely, epitesi engedely, hasznalati modvaltoztatas - beleertve az 
energia igenyt is) birtokaban kezdheti meg a tevekenyseget. A berlemenyben csak a 
szerzodesben foglalt tevekenyseg ellatasahoz szukseges, a tulajdonosi hozzajarulasban 
engedelyezett gepeket es berendezeseket uzemeltetheti. Az uzemeltetes a sajat kockazatara, 
felelossegere es terhere tortenik.

A Berio tudomasul veszi, amennyiben a berlemenyt a Berbeado felhivasa ellenere nem 
hasznalja az 5.) pontban meghatarozott celra, a Berbeado jogosult a berleti jogviszonyt 
felmondassal megszuntetni.

19. A Berio sajat koltsegen koteles:

a) gondoskodni a berlemeny, a berlemenyhez tartozo eszkozok, berendezesek allaganak 
megorzeserol,

b) gondoskodni az epiilet/berlemeny olyan kozponti berendezeseinek karbantartasarol, 
amelyeket a Berio kizardlagosan hasznal, illetoleg tart iizemben,

c) gondoskodni a helyisdgekhez esetlegesen tartozo uzlethomlokzat, kirakatszekreny, 
vedoteto, emyoszerkezet, biztonsagi berendezesek karbantartasarol,

d) gondoskodni a helyisegben folytatott tevekenyseg koreben felmerulo felujitasrol, 
potlasrol, illetoleg csererol,

e) gondoskodni mukodesevel dsszefiiggo hatosagi engedelyek beszerzeserol,

f) gondoskodni a hatosagi, tuzvedelmi, balesetvedelmi es polgari vedelmi eldirasok 
maradektalan betartasardl, valamint

g) a berleti szerzodes megszuneset koveto 15 napon belul a cegnyilvantartasbol toroltetni a 
szekhelykent, illetve telephelykent bejelentett berlemenyt, es ezt a Berbeado fele igazolni, 
tovabba

h) mindazt betartani, amit jelen Szerzodes, a felek egyeb megallapodasa vagy a jogszabalyok 
eloimak.

20. A Berio a berlemenyben csak a Berbeado elozetes frasbeli engedelye (tulajdonosi 
hozzajarulas) alapjan vegezhet bannifele atalakitast, beleertve tevekenysegehez szukseges 
sajat koltsegen vegezendo atalakitasokat is.

Az atalakitasi munkalatokhoz szukseges hozzajarulasok es hatosagi engedelyek beszerzese a 
Berio kotelessege.

A Berio tudomasul veszi, hogy barmifele atalakitasi, felujitasi, karbantartasi munka - 
beleertve a berlemeny szerzodeskoteskor megismert allapotahoz kepest szukseges 
allagmegovo, javfto es karbantartasi munkakat is - ellenertekenek berleti dijba tortend 

-
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beszamitasara, kiilon igenylesere, illetve emiatt a berleti dij csokkentesere csak a munka 
megkezdeset megelozden, a Berbeadoval eldzetesen tdrtent fi4sos megallapodas alapjan van 
helye.

A Berio erteknovelo beruhazasait jogosult - a Berbeadoval ezekre tbrteno megegyezes 
hianyaban pedig kbteles - a szerzodes megszunesekor a berlemeny allaganak serelme nelkul 
leszerelni, illetve koteles a leszerelessel okozott allagserelmet a Berbeadonak megteriteni, az 
eredeti allapotot helyreallitani. A Berbeadd a Berio erteknovelo beruhazasainak megteritesere 
a berleti jogviszony megszuneset kovetoen, es csak akkor koteles, illetve csak abban az 
esetben koteles jogalap nelkuli gazdagodas cimen a Berio reszere penzdsszeg megfizetesere, 
ha a beruhazashoz vagy erteknovelo munkahoz elozoleg a Berbeadd hozzajarult, es a felek az 
erteknovelo beruhazas ertekenek megteriteserol irasban kifejezetten megallapodtak. 
Megteritesnek megallapodas eseten is csak az idegen ingatlanban vegzett beruhazasra 
elszamolhato amortizacidval csokkentett ertek tekinteteben lehet helye.

21. Sajat iizletenek portaljan - a portal sikjaban - a Berio cegtablajat jogosult elhelyezni. A Berio 
a piac-csamok kiilsb homlokzatan cegtablat, emblemat, reklamot nem helyezhet el.

22. A Berio kijelenti, hogy az Nvtv. 3.§ (1). bekezdes 1. pont b. alpontja alapjan atlathato 
szervezetnek mmosiiL Ezt a tenyt a Berbeadonak atadott cegkivonattal igazolja. Vallalja, hogy 
a berleti szerzodes tartama alatt a tulajdonosi szerkezetdn nem valtoztat olyan modon, amely 
alapjan mar nem minosul atlathato szervezetnek. Tudomasul veszi, hogy amennyiben a 
tulajdonosi szerkezeteben tdrtent valtozas miatt, vagy egyeb okbol mar nem minosul atlathato 
szervezetnek, a Berbeadd a jelen szerzddest azonnali hatallyal felmondhatja.

Berio a szekhelyeben, a cegjegyzeseben, vagy kepviseleteben bekovetkezo valtozast koteles a 
cegbirosdgi valtozasjelentesi kerelem benyujtasat koveto 15 napon beliil a Berbeadonak 
bejelenteni. Hasonlokeppen kozolni kell a szerzodesben szereplo bankszamlaja megszuneset 
es az uj bankszamla szamat. Az ennek elmulasztasabol eredd karokert a Berio felei.

Az ertesiteseket a Szerzodo Feleknek a szerzodesben rogzitett szekhelyere lehet ervenyesen 
kezbesiteni szemelyesen kezbesitdvel vagy postai szolgaltatas igenybevetele utjan, vagy a 
Berio cegkivonatban rogzitett elektronikus elerhetosegen keresztiil. A felek rogzitik, 
amennyiben a Berio a szekhelyeben bekbvetkezett valtozast a Berbeadonak nem jelenti be, a 
Berbeadd altal az utolsd ismert szekhely cimre kiildott leveleket a Berio altal kezhez vettnek 
kell tekinteni.

A Szerzodo Felek megallapodnak abban, hogy a postai uton megkiildott kiildemenyt a 
kezbesites megkiserlesenek napjan kezbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvetelt 
megtagadja. Ha a kezbesites azert volt eredmenytelen, mert a cimzett az iratot nem vette at /az 
„nem kereste”, „elkdltdzott” vagy „ismeretlen helyre koltozott” jelzessel erkezett vissza/ az 
iratot annak visszaerkezese napjan kell kezbesitettnek tekinteni.

23. A Berio a tudomasra jutastdl szamitott 8 napon beliil koteles bejelenteni a Berbeadonak, ha 
vele szemben felszamolasi vagy csodeljaras indult, vagy a vegelszamolasat hatarozta el.
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IV. A berleti jogviszony megszunese

24. A berleti jogviszony a 10. pontban meghatarozott kezdeti idoponttol 2029. marcius 14-ig 
szolo hatarozott ideig tart, a felek azt csak egyezd akarattal szuntethetik meg, kiveve az 
alabbi, valamint jogszabaiyban meghatarozott eseteket.

25. Berleti jogviszony megszunik, ha:

a) a felek a szerzddesl kbzbs megegyezessel megszuntetik;

b) a berlemeny megsemmisul;

c) az arra jogosult felmond;

d) a Berio meghal es nines a berleti jog folytatasara jogosult szemely;

e) hatarozott iddre szolo, illetoleg valamely feltetel bekovetkezeseig tartd berleti jog a 

szerzodesben meghatarozott idd elteltevel, illetoleg a feltetel bekovetkezesekor,

g) a Berio berleti jogviszonyat a birdsag megsziinteti;

h) a piac megszunik vagy bezarasat hatosagi hatarozattal elrendelik.

I) a gazdalkodo szervezet Berio jogutod nelkiil megszunik;

j) a Berlonek a helyisegben vegzett tevekenysegehez szukseges egyeni vallalkozdi 
igazolv&nyat visszavontak vagy azt a Berio visszaadta.

k) az ilzlet mukddesi engedelyet a hatosag visszavonta, vagy az engedely hatalya barmi ok 
miatt megszunt.

26. A szerzodo felek rogzitik, hogy a berleti jogviszony Berbeadd reszerol torteno rendkivuli 
felmondasanak van helye a kovetkezo esetekben es mddon:

a./ Ha a Berio a berleti dij fizetesre megallapitott iddpontig a berleti dijat nem fizeti meg, a 
Berbeadd koteles a Berlot - a kovetkezmenyekre figyelmeztetessel - a teljesitesre irasban 
felszolitani. Ha a Berio a felszdlitasnak - annak kezbesitesetol szamitott - nyolc napon 
belul nem tesz eleget, a Berbeado tovabbi nyolc napon belul irasban felmondassal elhet.

b./ Ha a Berio a szerzodesben vallalt, vagy jogszabaiyban eloirt egyeb lenyeges 
kotelezettseget a Berbeadd altal irasban megjelolt hataridoben nem teljesiti, a Berbeadd a 
hataridot koveto tizenot napon belul irasban felmondassal elhet.

c./ Ha a Berio magatartasa szolgal a felmondas alapjdul, a Berbeadd koteles a Berlot - a 
kovetkezmenyekre figyelmeztetessel - a magatartds megsziintetesere vagy 
megismetlesetol valo tartozkodasra a tudomasara jutasatol szamitott nyolc napon belul 
irasban felszolitani. A felmondast az alapjaul szolgald magatartas folytatasarol, vagy 
megismetlesetdl szamitott nyolc napon belul irasban kell kozolni.

d./ A felmondast nem kell elozetes felszdlitasnak megeloznie, ha a kifogasolt magatartas 
olyan sulyos, hogy a Berbeaddtdl a szerzodes fenntartasat nem lehet elvami. A felmondast 
a tudomasra jutastdl szamitott nyolc napon belul irasban kell kozolni.

.. ■
.. H
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e./ A felmondas az a./ es b./ pontok eseteben az elmulasztott hatarnapot koveto honap, a c./ es 
d./ pontok eseteben a honap utolso napjara szdlhat. A felmondasi idd nem lehet rovidebb 
tizendt napnal.

27. A 26. pontban meghatarozott rendelkezeseken tul a Berbeado rendkivuli felmondassal 
megsziintetheti a berleti jogviszonyt akkor is, ha a Berio

a./ a berlemenyben a szukseges engedelyek visszavonasa, vagy lejarta kovetkezteben a 
szukseges engedelyek hianyaban folytatja a tevekenyseget;

b./ a berlemenyt nem a jelen szerzodesben meghatarozott celra hasznalja, vagy masnak a 
Berbeado hozzajarulasa nelkul reszben vagy egeszben hasznalatra atengedi, vagy arra a 
Berbeado hozzajarulasahoz kotott barmilyen szerzodest kot, hozzajarulas nelkul;

c./ A Berbeado reszere fizetendo berleti dijon tul a kdziizemi dij, karterites, illetve egyeb 
fizetesi kotelezettseg teljesitesevel kesedelembe esik, es a Berbeado frasos - a felmondas 
kilatasba helyezeset is tartalmazo - felhfvasara a fizetesi kotelezettsegdnek a felszolitas 
kezhezvetelet koveto 8 napon beliil nem tesz eleget,

d./ a Berbeado felhivasat koveto 8 napon beliil nem intezi a vizora nevere torteno atirasat, 
valamint nem koti meg a berlemeny hasznalatahoz szukseges - nem a Berbeado altal 
szamlazott - szolgaltatas szolgaltatasi szerzodeset, vagy a szolgaltato felhivasaban 
szereplo hataridon beliil a szolgaltatasi szerzodesek sziikseg szerinti modositasat, vagy 
ezek megkoteset az elobbi hataridon beliil a Berbeado fele a szerzodesek egy masolatanak 
leadasaval nem igazolja, illetve ha meghiusitja, vagy barmilyen modon akadalyozza az uj 
meroora beszereleset,

e./ a szolgaltatasi szerzddesekben szereplo, illetve a szolgaltato - vagy kozvetitett szolgaltatas 
eseten - a Berbeado altal kiszamlazott szolgaltatasi es egyeb dijakat a berleti jogviszony 
kezdeti idopontjatol a szerzodesben, illetve a szamldban szereplo hataridoig a szolgaltato 
reszere nem fizeti meg,

f./ A befizetett ovadek reszben vagy egeszben tortend felhasznalasa eseten azt az eredeti 
osszegre a Berbeado irasos felhivasatol szamitott 8 napon beliil nem egesziti ki.

g./ a berlemenyt es berendezesi targyait nem rendeltetesszeruen hasznalja, az ezekben altala 
okozott karokat a Berbeado felhfvasara, 8 napon beliil nem javitja meg, ill. a kart nem 
teriti meg a Berbeadonak;

h./ a Berbeado felhfvasa ellenere nem vegzi el az allagmegovas erdekeben a berlemenyen 
beliil felmeriild felujftasi, karbantartasi, javitasi munkakat;

i./ a berlemenyben a Berbeado eldzetes engedelye nelkul vegez atalakitast vagy bbvitest. A 
Berbeado eldzetes engedelye nelkul, vagy a hatdsagi engedely nelkul helyez ki reklamot 
vagy cegtablat,

j./ a berlemenyt ugy hasznalja, a Berio, a tagjai, a dolgozoi, alkalmazottai, az uzleti partnerei 
olyan magatartast tanusftanak, amely az epiiletben levo masik Berlot vagy a 
vasarldkozonseget a tevekenysegeben zavarja, vagy veszelyhelyzetet teremt, es ezt a 
magatartasat a Berbeado felszdlitasat koveto 8 napon beliil nem sziinteti meg.
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k./ a berlemenyt a Berbeado felhivasa ellenere sem hasznalja, ill. nem rendeltetesszeruen 
hasznalja;

1 ./ a hatosagi, egeszsegiigyi es allategeszsegugyi, tuzvedelmi, balesetvedelmi es polgari 
vedelmi eloirasokat a Berbeado felhivasa ellenere nem tartja be;

in./ a szekhelyeben vagy kepviseleteben bekovetkezett valtozast a valtozasjelentesi kerelem 
cegbirosaghoz tdrteno benyujtasat kdvetd 15 napon beliil nem jelenti be a Berbeadonak,

n./ nem engedi be a Berbeadd/uzemelteto kepviselojet a berlemenybe a rendeltetesszeru 
hasznalat ellenorzese, illetve a Berbeadot terheld felujitasi munkak vegzese erdekeben, 
valamint ezek vegzeseben akadalyozza;

o./ a Berio tulajdonosi koreben vagy egyeb okbol olyan valtozas tortenik, amely alapjan a 
Berio mar nem mindsiil az Nvtv. 3. § (1) bekezdes b. pontja szerinti atlathato 
szeivezetnek,

p./ esedekesse valt belepesi dij fizetesi kotelezettsegenek hatariddben nem tesz eleget;

q./ jelen szerzodesben foglalt egyeb kotelezettsegeket megszegi.

Jelen pontban foglaltak esetdben a felmondasi idd tekinteteben a jelen szerzodes 28. e) 
pontjaban foglaltak iranyaddak.

28. A berleti jogviszony egyebekben a 31. pontban hivatkozott jogszabalyok altal szabalyozott 
esetekben szunik meg.

29. A berleti jogviszony barmilyen okbol torteno megszunese eseten a Berio koteles a berleti 
jogviszony utolso napjan a berlemenyt kiuritve, tisztan, az atvetelkori felszereltseggel, a 
Berbeado kepviselbjenek atadni, valamint az dvadekon feliil fennalld tartozasat a felmondas 
napjaig bezardlag rendezni. A felek az atadott berlemenyrol allapotfelvetelt es helysegleltart 
tartalmazd jegyzokonyvet vesznek fel. A Berio hozzajarul ahhoz, hogy amennyiben a berleti 
jogviszony megszuneset koveto 8 napon beliil ingdsagaitdl kiuritve nem hagyja el a 
berlemenyt, a Berbeado, illetve kepviseldje jogosultta vAlik atra, hogy a helyiseget felnyissa, 
az ingdsagokat a Berio koltsegere elszallitsa, es a berlemenyt birtokba vegye. A Berbeado az 
ingosagokon torvenyes zalogjogot szerez a hatralekos bdrleti es hasznalati dij, valamint a 
jarulekai erejeig.

30. A Berio a berleti jogviszony barmely okbol torteno megszunese eseten csere helyisegre nem 
tarthat igenyt. Kartalanitasra abban az esetben tarthat igenyt, ha a berleti jogviszony - reszerol 
torteno - felmondasara a Berbeado szerzodesszegdse miatt keriilt sor.

31. A Berbeado es a Berio jelen szerzodesben nem szabalyozott jogaira es kotelezettsegeire a Ptk, 
az Onkormanyzat tulajdonaban Allo nem lakas celjara szolgald helyisegek berbeadasanak 
felteteleirol szolo 35/2013. (VI. 20.) onkormanyzati rendelet, valamint az Uj Teleki ten 
Elelmiszer Piacrdl szdlo, 6/2014. (HI. 6.) onkormanyzati rendelet rendelkezesei iranyaddak.

32. Szerzodb Felek az esetleges jogvitajukat elsbdlegesen peren kivuli megallapodassal kiserlik 
meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredmenyre, a berlemeny helye szerint illetekes 
birosag kizarolagos illetekesseget kotik ki.

33. Kozokiratban torteno kbtelezettsegvallalas
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A Berio kijelenti, hogy a jelen szerzodesben foglalt kotelezettsegei vallalasara kdzjegyzd elott 
egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozatot ir ala, jelen szerzodes alairasatol szamitott 15 
napon belul, amely a birtokba lepes feltetele. Ez alapjan birosagi vegrehajtasnak van helye. A 
Berio tudomasul veszi, amennyiben az egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozatot fenti 
hataridon belul nem iija ala, ugy jelen berleti szerzodes a hatalyat vesziti.

A Szerzodo Felek kijelentik, hogy a berleti jogviszonybol mindenkor fennalld berleti dij, 
kozmu dij es egyeb tartozas merteket a Berbeado szamlai, nyilvantartasai, konyvei alapjan 
kesziilt kdzjegyzoi okiratba foglalt tenytanusitvany igazolja, amelynek elfogadasara a Felek 
jelen szerzodes alairasaval kotelezettseget vallalnak. A Szerzodo Felek megallapodnak abban, 
hogy a Berbeado a kozjegyzotol a teljesitesi kotelezettseg lejarata, a berleti jogviszony 
megszunese megallapitasanak tenytanusitvanyba foglalasat is kerheti, amennyiben a birosagi 
nemperes eljarashoz erre sziikseg van. A Szerzodo Felek a felkert kozjegyzonek a titoktartasi 
kbtelezettsege alol a fehnentest megadjak, abbol a celbol, hogy a fenti egyoldalu 
kotelezettsegvallalasi nyilatkozatot, ill. a tenytanusitvanyt elkeszitse. A Szerzodo Felek 
rogzitik, hogy egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozat es a tenytanusitvany koltsegei a 
Berldt terhelik.

34. A jelen berleti szerzodes a Szerzodo Felek altali alairasanak napjan lep hatalyba.

35. A jelen berleti szerzodes megkotesevel a Szerzodo felek kozott a berlet targyaban korabban 
esetlegesen letrejott irasbeli megallapodasok a hatalyukat veszitik, kiveve azokat, amelyek a 
jelen szerzodes mellekletet kepezik.

36. A Szerzodo Felek kijelentik, hogy a berleti szerzodes alairasara jogosultak. A berleti 
szerzodesben vallaltakdrt karteritesi felelosseguk a Ptk. alapjan all fenn, valamint a berleti 
szerzodesben leirt adatok helyessegeert teljes anyagi felelosseget vallalnak.

37. Jelen szerzodds 13 szamozott oldalbdl all es 5 (dt) eredeti peldanyban kesziilt. A berleti 
szerzodest a Szerzodo Felek elolvasas utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot, 
jdvahagyolag irtak ala

Kelt: Budapest, 2022........................ho.................nap

Berbead6

Budapest Fdvaros VIIL keriilet 
Jozsefv^rosi dnkorm£nyzat

kepviseleteben:

Piko Andras
polgarmester

Berio

ANDI BAO SHOP Kft.

kepviseleteben:

Nguyen Thuy Quynh 
iigyvezeto
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Kapjak:

berbeado: Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat (3 pld.)
uzemelteto: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt., Uj Teleki ten Piac (1 pld.) 
bcrlo: Kuti Sandor egyeni vallalkozo (1 pld.)
Jogi szeinpontbol ellenjegyzem:

Budapest, 2022.......................... ho.................nap

dr. Sajtos Csilla 
jegyzo 

neveben es megbfzasabdl

dr. Voros Szilvia 
aljegyzb

Fedezet:............................................ Budapest, 2022. .......    ho............... .  nap

Penzugyileg ellenjegyzem:

Horich Szilvia 
gazdasagi vezeto



7. szamu melleklet

Teleki teri Piac Uzlethely iseg berleti szerzodes 

hatarozatlan iddre 

/egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozattal egyiitt ervenyes/

amely egyreszrdl

Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat
szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
bankszamlaszama: 11784009-15508009-08800000
statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01
torzskonyvi azonositd: 735715 
adoszama: 15735715-2-42, 
kepviseli: Piko Andras polgarmester, a tovabbiakban: Berbeado) 
mint berbeado (a tovabbiakban: Berbeado) 
masreszrbl az

Stillei Gyorgy egyeni vallalkozo

szekhely: 1081 Budapest, Nepszinhaz utca 20. 4. emelet 20. ajto

nyilvantartasi szam: 44598915

adoszam: 67272130-2-42

elerhetosege:
mint berlo (a tovabbiakban: Berio)
(a berbeado es berld a tovabbiakban egyiitt: szerzddo felek) kozott jott letre alulirott helyen es 
napon, az alabbi feltetelekkel:

I. Elozmenyek

1. A Berbeado tulajdonat kepezi a Budapest VIII. kerulet 35123/11 helyrajzi szam alatt 
nyilvantartott, termeszetben a 1086 Budapest, Teleki Laszlo ter 11. sz. alatt talalhato piac- 
csarnok epiilet. Jelen szerzodes targya a piac-csamokban az J jelu kereskedelmi blokkban 3. 
szam alatt talalhato, brutto 10 m2 alapteriiletu raktarhelyiseg (a tovabbiakban: berlemeny) 

2. A Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga ..... /2022. (................) szamu

hatarozata ertelmeben a Berbeado hozzajarult a Siici es Gyorgy Korlatolt Feleldssegu 
Tarsasag (szekhely: 1086 Budapest, Teleki teri Piac H/4 kereskedelmi egyseg; 
cegjegyzekszam: 01 09 181464; adoszam: 24771179-2-42; kepviseleteben: Nagy Zoltan 
iigyvezeto ) Berld kerelmenek helyt adva a Budapest VIII. kerulet, 35123/11 hrsz. alatt 
kialakitott, termeszetben az Uj Teleki teri Piacon talalhato, J/3 jelzdsu, 10 m2 alapteriiletu, 
onkormanyzati tulajdonban levo, nem lakas celjara szolgalo raktarhelyiseg berleti joganak 
Stillei Gyorgy egyeni vallalkozo (Szekhely: 1081 Budapest, Nepszinhaz utca 20. 4. emelet 20. 
ajto; Nyilvantartasi szam: 44598915; Adoszam: 67272130-2-42) reszere tortend 
atruhazasahoz. Eire tekintettel a Berbeado a jelen berleti szerzodessel berbe adja, a Berio 
pedig jelen szerzodessel berbe veszi az 1. pontban meghatarozott bedemenyt. Berld a berleti
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szerzodes alapjan az Uj Teleki ten Piac kozos hasznalatu helyisegeinek tobbi Berlbvel kozos 
hasznalatara is jogosultsagot szerez. Berio kijelenti, hogy a piac-csamokot, valamint a 
Berlemeny muszaki adottsagait ismeri, azt elfogadja.

3. Berio a helyiseg uzletszeru mukbdtetesere a berleti szerzodes mindket fel altali alairasanak 
napjatbl jogosult es kbteles, a berleti szerzbdesbol dijfizetesi kotelezettsege (szerzodeskotesi 
dij/berleti dij, kozos kbltseg es kbzuzemi dij) a Bbrlbnek ugyanezen naptol kezdbdik.

II. Berleti szerzodes

4. A szerzodo felek rbgzitik, hogy az Berbeadot illetik meg a jelen berleti szerzbdesbol eredd 
Berbeadoi jogok es terhelik a Berbeadoi kbtelezettsegek. A Berbeado onkormanyzat 
megbizasa alapjan, helyette es neveben a Jozsefvarosi Gazdalkodasi kozpont Zrt. jar el. A 
szerzbdesbol credo igenyek ervenyesitesere birosagok es hatbsagok elott az onkormanyzat 
jogosult.

5. A szerzodo felek rbgzitik, hogy a Berio a berlemenyt raktarozasi tevekenyseg celjara veszi 
berbe. Az iizletkbr megvaltoztatasara kizarolag az illetekes szakhatosagok hozzajarulasaval, a 
mukodesi engedely es jelen szerzodes irasban tbrtenb modositasaval keriilhet sor.

6. Berio kbtelezettseget vallal arra, hogy a nyitas napjaig a megszerzi a berlemenyere az iizletkbr 
szerinti kiskereskedelmi tevekenyseg folytatasahoz sziikseges szakhatosagi kiilbn engedelyt, 
es igazolja az uzlet hatbsagi nyilvantartasba vetelet. Amennyiben a jelen pontban 
meghatarozott tevekenyseg a Berlonek nem felrbhatb okbbl, az elbbbi hatbsagok elutasitb 
dontese miatt nem vegezhetb, a felek a berleti szerzbdest kozos megegyezessel felbonthatjak.

7. Szerzodeskotesi dij

a) A Berio altal folytatni kivant tevekenyseg a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat Kepviselb-testiilete 40/2018. (V.03.) szamu hatarozataval mbdositott, 
az Uj Teleki teri Piacon alkalmazott dijak targyaban hozott 257/2015. (XII.03.) szamu 
Kepviselb-testuleti hatarozata alapjan a raktarozasi tevekenyseg kategbriaba tartozik, 
melynek ertehneben a Berio altal fizetendb berleti dij 1.000+AFA,- Ft/m2/hb, a J/3 jelu, 
10 nm-es raktarhelyiseg eseten 10.000+AFA Ft/ho.

b) A Berlbnek szerzodeskotesi dijfizetesi kotelezettsege keletkezik. A raktarozasi 
tevekenysegre tekintettel 60.000+AFA Ft, azaz brutto 76.200,- Ft bsszegu 
szerzodeskotesi dijat az Onkormanyzat tulajdonaban allo, nem lakas celjara szolgalb 
helyisegek berbeadasanak felteteleirbl szolb Budapest Fbvaros VIII. keriilet Jozsefvarosi 
Onkormanyzat Kepviselb-testuletenek 35/2013. (VI.20.) bnkormanyzati rendelete 21. § 
(1) bekezdese alapjan kbteles fizetni, az alabbi feltetelekkel:

c) A Berio a szerzodeskotesi dij 30 %-at, brutto 22.860,-Ft-ot a berleti szerzodes 
megkbteset kovetben, legkesbbb a berlemeny birtokbaadasanak napjan kbteles megfizetni 
a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Teleki teri Piac 11784009-22234876-00000000 
szamu bankszamlaszamara atutalassal, mely bsszeg a megadott bankszamlan tbrtent 
jbvairassal minbsul teljesitettnek.
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d) A Berio a szerzodeskotesi dijbdl fennmaradd 70 %-ot, brutto 53.340,- Ft-ot a helyiseg 
birtokba vetelet kovetd 2 even beliil, brutto 2.234,-Ft-os elso havi, valamint tovabbi 23 
havi - havonta brutto 2.222,-Ft-os egyenld reszletekben, targyho 15. napjaig koteles 
megfizetni a Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Teleki ten Piac 11784009- 
22234876-00000000 szamu bankszamlaszamara atutalassal, mely dsszeg a megadolt 
bankszamldn tortent jovairassal minosul teljesitettnek.

e) Amennyiben a Berio a szerzodeskotesi dij barmelyik reszletenek megfizetesevel 
kesedelembe esik, es a Berbeado felhivasa ellenere az ehnaradt reszletet nem fizeti be a 
megadott hataridore, reszletfizetesi lehetoseget elveszti, es a teljes szerzodeskotesi dij egy 
osszegben esedekesse valik.

8. Ovadek

A Berio 3 havi brutto berleti dijnak megfelelo ovadek osszeget, azaz 38.100,- Ft-ot legkesobb a 
birtokbaadasig koteles a Budapest Fovaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat 11784009- 
15508009-08800000 szamu szamlaszamara befizetni. Berbeado a befizetett osszeget, mint 
ovadekot koteles kezelni, amely biztositekul szolgal a Berbeado reszerol felmerulo karteritesi 
igeny, valamint a nem szerzodesszeru teljesites eseten a koveteles kielegitesere. Jelen szerzodes 
hatalyba lepesenek es a birtokbaadasnak a feltetele az ovadek megfizetese. A Szerzodes 
megsziinese eseten a Berbeado ovadekkal jelen Szerzodesben foglaltak szerint elszamol, illetve -- 
amennyiben a feitetelei fennallnak - visszafizeti Berio reszere.

A Berbeado az ovadekot a Berio altal meg nem fizetett berleti dij, a koziizemi dij vagy karokozas 
eseten a tartozas, illetve karteritesi koveteles kiegyenlitesere, valamint ezek kamataira es 
koltsegeire szabadon, a Berio hozzajarulasa nelkul felhasznalhatja. Ez esetben a Berld koteles az 
ovadekot az eredeti osszegre a Berbeado irasos felhivasatol szamitott 8 napon beliil kiegesziteni

A befizetett ovadek dsszeg - a mindenkor hatalyos Polgari Tbrvenykonyv rendelkezeseinek 
megfeleloen - a berleti szerzodes megszunese kapcsan - a Berlemeny Berbeadonak tortend 
visszaadasat koveto 30 napon beliil - visszajar a Berldnek, ha ekkor nines semmifele hatraleka, es 
a berlemenyt rendeltetesszeru hasznalatra alkalmas, atvetelkori allapotban adja vissza birtokba a 
Berbeadonak. Amennyiben a helyiseg visszaadasakor a Berldnek a Berbeado fele a berlemennyel 
kapcsolatosan lejart tartozasa van, a tartozast a Berbeado az ovadekosszegebol levonhatja.

9. A berleti szerzodes idotartama

A Berbeado az 1./ pontban meghatarozott berlemenyt hatarozatlan iddtartamra adja berbe a 
Berldnek.

10. A berleti szerzodes hataridoi:

A berleti jogviszony kezdete: a birtokba lepes napja.

11. A berleti dij

a) Szerzodb felek a berleti jogviszony kezdeten a berleti dijat 1000,- Ft/hd/m2 + AFA, a 10 
m2 uzlethelyiseg brutto alapteriilet figyelembevetelevel bsszesen 10.000,- Ft/ho + Afa, 
azaz 12.700,- Ft brutto osszegben hatarozzak meg. A Berio tudomasul veszi, hogy a 
berleti dij a jovoben evente januar 1-jetol, a KSH altal az elbzd evre vonatkozoan 
kdzzetett fogyasztoi arindex mertekevel automatikusan emelkedik. A berleti dij 
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emelkedesenek elso idopontja 2023. januar honap. A januar havi emeles osszege februar 
hdnapban kerul szamlazasra. A fizetesi kotelezettseg osszege a vonatkozo rendeletek 
valtozasa eseten modosulhat.

b) A Berio a havi berleti dijat havonta eldre, a targyhonap 15. napjaig koteles megfizetni, a 
Berbeado neveben kiallitott szamla alapjan, a szamlan szereplo bankszamlara, vagy a Piac 
iizemeltetoje altal kiallitott postai csekken. A bankszamla szama a berleti szerzodes 
megkotesenek idopontjaban: 11784009-22234876-00000000. A bankszamla szama a 
berleti szerzodes idoszaka alatt valtozhat, amelyrol a Berbead6 tajekoztatja a Berldt. A 
Berlot a berleti dij a 10./ pontban szereplo idoponttol terheli. A berleti dijfizetes akkor 
tekintheto teljesitettnek, ha az a targyhonap 15. napjaig a Berbeado bankszamlajan 
jovairasra kerul. Amennyiben a Berio a fizetesi kotelezettseget helytelen szamlara fizeti 
be, az nem szamit teljesitesnek. A Berio kesedelmes fizetese eseten a Berbeado a Polgari 
Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torvenyben (tovabbiakban: Ptk.) meghatarozott 
kesedelmi kamatot szamit fel.

12. A Berio egyeb fizetesi kotelezettsegei:

a) Berldnek a berleti dijon feliil Budapest Fdvaros VIII. kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviseld-testuletenek (tovabbiakban: Kepviseld-testulet) 404/2013. (XI.06.) szamu 
hatarozata alapjan csak a tenylegesen mert fogyasztasok es hasznalat alapjan 
tovabbszamlazott elektromos aram, ivoviz, valamint a piac uzemeltetesebdl eredo zold-, 
szerves eredetu- es kommunalis hulladek Berio altal leadott, es iizemelteto altal 
nyilvantartott mennyiseg szallitasi dijat kell megfizetnie. A Berio tudomasul veszi, hogy 
az egyeb fizetesi kotelezettsegek merteket az egyes szolgaltatdi arvaltozasok, es a 
Kepviseld-testulet evi felulvizsg^lata alapjan allapitja meg.

b) Az egyeb fizetesi kotelezettsegeket a Berbeado neveben az iizemelteto Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt. szamlazza a Berio fele, azt a Berldnek a szamlan szereplo 
hataridoig kell atutalnia a megjelolt szamlara, vagy a Piac iizemeltetoje altal kiallitott 
postai csekken kell befizetnie. A fizetessel es kesedelemmel kapcsolatosan egyebekben a 
berleti dijra vonatkozo rendelkezesek az iranyadoak.

13. A dijfizetessel kapcsolatos rendelkezesek:

a) Berio hozzajarul ahhoz, hogy a Berbeado a jelen szerzbdesben szereplo adatait 
nyilvantartsa.

b) Berio hozzajarul ahhoz, hogy berleti dij, koziizemi dij, hasznalati dij, iizemeltetesi dij es 
egyeb hatraldk eseten - ha a fizetesi kotelezettsegenek nem tesz eleget - a Berbeado a 
jelen szerzodesben szereplo adatait koveteleskezelessel megbizott cegnek kiadja.

c) Berio tudomasul veszi, amennyiben berleti dij, kozmii dij, iizemeltetesi dij, kesedelmi 
kamat tartozasa keletkezik, vagy a Berbeadonak/uzemeltetonek a koveteles beszedesevel 
kapcsolatosan koltsege meriil fel, az altala a Berbeaddnak befizetett osszeget a Berbeado 
elobb a koltsegekre, majd a kamatokra, ezutan a berleti dij, majd a koziizemi dijtartozasra 
szamolja el.
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14. Birtokbaadas

a) Berbeado a berlemenyt atadas - atveteli eljarassal adja birtokba, amennyiben a Berio a 
jelen szerzodes hatalyba lepesehez sziikseges felteteleket teljesitette. A felek az atadas- 
atveteli eljaras soran jegyzokonyvet vesznek fel, amelyben rogzitik a berlemeny aliapotat, 
a merdorak allasat, valamint minden, a felek jogviszonyat erinto tenyt vagy koriilmenyt.

b) Berbeado szavatol azert, hogy harmadik szemelynek nines a helyisegre vonatkozo olyan 
joga, amely a Berlot a helyiseg birtokbaveteleben, zavartalan hasznalatban akadalyozza, 
vagy korlatozza.

c) A berlet tartama alatt a Berbeado gondoskodik - a Berio turesi kotelezettsege mellett - az 
eletveszelyt okozo, az ingatlan allagat veszelyezteto, a helyiseg rendeltetesszeru 
hasznalatat akadalyozd, a Berbeadot terheld hibak kijavitasardl. A Berio e munkalatok 
elvegzeset a Berbeadoval tortent elozetes irasbeli megallapodas alapjan atvallalhatja.

d) A berleti szerzodes megkoteset kovetoen a Berlbnek kozjegyzo elott egyoldalu 
kotelezettsegvallald nyilatkozatot kell alaimia. Ebben tudomasul veszi es kotelezi magat 
arra, hogy amennyiben a berleti jogviszonya a berbeado altal felmondasra keriil, vagy az 
lejar, el kell hagynia a berlemenyt. Ezen nil kotelezi magat arra, hogy a berleti 
jogviszonybdl mindenkor fennallo tartozas mertekere elfogadja a berbeado nyilvantartasai 
alapjan keszult, kozjegyzoi okiratba foglalt tenytanusitvanyt. A berleti szerzodes 
hatalybalepesenek feltetele a kozjegyzoi okirat elkeszitese.

e) A Szerzodo Felek rogzitik, hogy az egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozat es a 
tenytanusitvany koltsegei a Berlot terhelik.

III. Berio egyeb jogai es kdtelezettsegei

15. A Berio kijelenti, hogy a Berlemenyt kizardlag az 5. pontban megjelolt iizletkorii 
tevekenysegenek vegzese celjabdl veszi igenybe. Berio tudomasul veszi, hogy a berlemeny a 
Teleki teri Piac resze, a piac hazirendjenek, es a piac nyitvatartasi idejenek betartasara a Berio 
koteles. A Berio jogosult - es tekintettel a letesitmeny piac jellegere - koteles a berlemeny 
uzletkorenek megfelelo hasznalatara.

16. A Szerzodo felek rogzitik, hogy a Berio altal a berlemenybe tdrtenb befogadashoz, alberletbe 
adashoz, a helyiseg cserejehez, a berleti jog atruhazasahoz a Berbeado irasbeli hozzajarulasa, 
valamint a Berbeado es Berio ezzel kapcsolatos irasos megallapodasa (berleti szerzodes 
modositas) sziikseges.

A helyiseg alberletbe adasahoz akkor lehet hozzajarulni, ha a Berio az alberletbe adas idejere 
emelt berleti dijkent megfizeti az alberletbe adott helyisegreszre eso emelt berleti dijat, 
amelynek osszeget - a berleti dij masfelszerese es haromszorosa kozott - a hataskorrel 
rendelkezd bizottsag hatarozza meg.

A Berio tudomasul veszi, hogy a tovabbi hasznalatba /alberletbe/ adas kapcsan kizardlag 
termeszetes szemellyel, valamint a nemzeti vagyonrol szdld 2011. evi CXCVI. torveny 
(tovabbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdes 1. pontja szerinti atlathato szervezettel kothet 
szerzodest. Tudomasul veszi tovabba, amennyiben a vele szerzodott fel tulajdonosi 
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szerkezeteben, vagy egyeb okbol olyan valtozas all be, amely alapjan mar nem minosul 
atlathato szervezetnek, kbteles az alberleti/hasznalati szerzodest azonnali hatallyal 
felmondani. E tenyt a hasznalatba /alberletbe/ adasrol szolo szerzodesben rogzitenie kell. Az 
elobbiek elmaradasa eseten a Berbeado a Berlovel kotott berleti szerzodest azonnali hatallyal 
felmondhatja. A berlemeny berleti joga kizarolag a Berbeado hozzajarulasa mellett ruhazhato 
at masra vagy cserelhetd el termeszetes szemellyel, vagy az Nvtv. 3. § (1) bekezdesben 
meghatarozott atlathato szervezettel.

17. Berio vallalja, hogy ha a Berbeado kezdemenyezi mellekvizoras szamlazasi szerzodes 
letrehozasat a viz es csatorna szolgaltatas vonatkozasaban, egytittmukodik a szerzodesek 
elbkesziteseben es 8 napon belul kezdemenyezi a mellekvizora nevere torteno atirasat, a 
szerzodes megkoteset pedig a Berbeado fele 30 napon belul igazolja. A Berio - amennyiben 
gazszolgaltatas igenybevetele az uzletkdrere tekintettel szukseges, a Fovarosi Gazmuvek Zrt.- 
vel es egyeb szolgaltatdval (a tovabbiakban: Szolgaltato) a szolgaltatasi szerzodes megkdtesdt 
maga koteles intezni, es a szerzodes letrejottdt annak megkdtesdtdl szamitott 30 napon belul a 
Berbeado fele a szolgaltatasi szerzodes egy masolatanak atadasaval igazolni.

A Berio tudomasul veszi, amennyiben a Berbeado a berleti jogviszony fennallasa alatt kivan 
kbzmu meroorat felszereltetni a berlemenyben, azt tumi koteles, es - ha a szolgaltatasi nem a 
Berbeado szamlazza, a Berlonek a meroora felszereleset koveto 8 napon belul a sajat neveben 
a szolgaltatasi szerzodest meg kell kotnie, a megkotes tenyet pedig a szolgaltatasi szerzodes 
egy masolatanak megkuldesevel kell igazolnia a Berbeado fele.

A Bdrlo vallalja, hogy a szolgaltatasi szerzodesekben szerepld, illetve a szolgaltato altal 
kiszamlazott szolgaltatasi es egyeb dijakat a berleti jogviszony - jelen szerzodes 10. pontjaban 
szerepld - kezdeti idopontjatol a szerzodesben, illetve a szamlaban szerepld hataridoig a 
szolgaltatdk reszere rendszeresen megfizeti.

18. A Berio koteles a berlemenyt es a berendezesi targyait rendeltetesszeruen hasznalni, valamint 
koteles gondoskodni a berendezesi targyakban, - ideertve az epiilet szerkezeti elemeiben, 
vezetekekben, epiilet-felszerelesi targyakban - mind a kizarolagosan hasznalt, mind a kozosen 
hasznalt helyisegekben a sajat, vagy a berlemeny hasznalatara vele egyutt jogositott 
szemelyek magatartasa folytan keletkezett hibak kijavitasardl es az okozott kar megteriteserdl.

A Berio koteles az allagmegovas erdekeben a berlemenyen belul felmeriild karbantartasi, 
javitasi munkakat sajat kdltsegen elvegezni. A berlemeny burkolatainak, ajtdinak, ablakainak 
es a berlemeny berendezeseinek, a portalnak az uzlethomlokzatnak a karbantartasaval, 
illetoleg azok pdtlasaval, cserejevel kapcsolatos koltsegek viselesere a Berio koteles. Ettol a 
felek kiilbn irasban kotott megallapodasban elterhetnek.

A Berio az epuletben levo tobbi Berio, valamint a piac mukodeset zavaro tevekenyseget nem 
folytathat. A Berio, a Berio tagjai, dolgozdi, alkalmazottai, uzleti partnered sem tanusithatnak 
olyan magatartast, amely a tobbi Berio munkajat vagy a vasarldkozonseg nyugalmat zavaija.

A Berio a berlemenyben kizarolag az altala beszerzett, a tevekenyseghez szukseges 
engedelyek (pl. mukodesi engedely, epitesi engedely, hasznalati modvaltoztatas - beleertve az 
energia igenyt is) birtokaban kezdheti meg a tevekenyseget. A berlemenyben csak a 
szerzodesben foglalt tevekenyseg ellatasahoz szukseges, a tulajdonosi hozzajarulasban 
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engedelyezett gepeket es berendezeseket iizemeltetheti. Az iizemeltetes a sajat kockazatara, 
feleldssegere es terhere tortenik.

A Berio tudomasul veszi, amennyiben a berlemenyt a Berbeado felhivasa ellenere nem 
hasznalja az 5.) pontban meghatarozott celra, a Berbeado jogosult a berleti jogviszonyt 
felmondassal megszuntetni.

19. A Berio sajat koltsegen koteies:

a) gondoskodni a berlemeny, a berlemenyhez tartozo eszkozok, berendezesek allaganak 
megorzeserol,

b) gondoskodni az epulet/berlemeny olyan kozponti berendezeseinek karbantartasarol, 
amelyeket a Berio kizarolagosan hasznal, illetoleg tart uzemben,

c) gondoskodni a helyisegekhez esetlegesen tartozo uzlethomlokzat, kirakatszekreny, 
vedoteto, emyoszerkezet, biztonsagi berendezesek karbantartasarol,

d) gondoskodni a helyisegben folytatott tevekenyseg koreben felmeruld felujitasrol, 
potlasrol, illetoleg csererol,

e) gondoskodni mukodesevel dsszeftiggo hatosagi engedelyek beszerzeserol,

f) gondoskodni a hatosagi, tuzvedelmi, balesetvedelmi es polgari vedelmi eloirasok 
maradektalan betartasarol, valamint

g) a berleti szerzodes megszuneset koveto 15 napon beliil a cegnyilvantartasbol toroltetni a 
szekhelykent, illetve telephelykent bejelentett berlemenyt, es ezt a Berbeado fele igazolni, 
tovabba

h) mindazt betartani, amit jelen Szerzodes, a felek egyeb megallapodasa vagy a jogszabalyok 
eldimak.

20. A Berio a berlemenyben csak a Berbeado eldzetes irasbeli engedelye (tulajdonosi 
hozzajarulas) alapjan vegezhet barmifele atalakitast, beleertve tevekenysegehez szukseges 
sajat koltsegen vegezendo atalakitasokat is.

Az atalakitasi munkalatokhoz szukseges hozzajarulasok es hatosagi engedelyek beszerzese a 
Berio kotelessege.

A Berio tudomasul veszi, hogy barmifele atalakitasi, felujitasi, karbantartasi munka - 
beleertve a berlemeny szerzodeskoteskor megismert allapotahoz kepest szukseges 
allagmegovo, javitd es karbantartasi munkakat is - ellenertekenek berleti dijba torteno 
besz^mitasara, kiilon igenylesere, illetve emiatt a berleti dij csokkentesere csak a munka 
megkezdeset megelozoen, a Berbeadoval elozetesen tortent irasos megallapodas alapjan van 
helye.

A Berio erteknovelo beruhazasait jogosult - a Berbeadoval ezekre tortend megegyezes 
hianyaban pedig koteies - a szerzodes megszunesekor a berlemeny allaganak serelme nelkul 
leszerelni, illetve koteies a leszerelessel okozott allagserelmet a Berbeadonak megteriteni, az 
eredeti allapotot helyreallftani. A Berbeado a Berio erteknovelo beruhazasainak megteritesere 
a berleti jogviszony megszuneset kovetoen, es csak akkor koteies, illetve csak abban az 
esetben koteies jogalap nelkuli gazdagodas cimen a Berio reszere penzdsszeg megfizetesere, 
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ha a beruhazashoz vagy erteknovelo munkahoz elbzoleg a Berbeado hozzajarult, es a felek az 
erteknovelo beruhazas ertekenek megteriteserol irasban kifejezetten megallapodtak. 
Megteritesnek megallapodas eseten is csak az idegen ingatlanban vegzett beruhazasra 
elszamolhato amortizacioval csbkkentett ertek tekinteteben lehet helye.

21. Sajat iizletenek portaljan - a portal sikjaban - a Berio cegtablaj at jogosult elhelyezni. A Berio 
a piac-csamok kiilso homlokzatan cegtablat, emblemat, reklamot nem helyezhet el.

22. A Berio kijelenti, hogy az Nvtv. 3.§ (1). bekezdes 1. pont b. alpontja alapjan atlathato 
szervezetnek mindsul. Ezta tenyt a Berbeadonak atadott cegkivonattal igazolja. Vallalja, hogy 
a berleti szerzodes tartama alatt a tulajdonosi szerkezeten nem valtoztat olyan mddon, amely 
alapjan mar nem mindsul atlathato szervezetnek. Tudomasul veszi, hogy amennyiben a 
tulajdonosi szerkezeteben tortent valtozas miatt, vagy egyeb okbol mar nem mindsul atlathato 
szervezetnek, a Berbeado a jelen szerzddest azonnali hatallyal felmondhatja.

Berio a szekhelyeben, a cegjegyzeseben, vagy kepviseleteben bekbvetkezd valtozast koleles a 
cegbirosagi valtozasjelentesi kerelem benyujtasat koveto 15 napon belul a Berbeadonak 
bejelenteni. Hasonldkeppen kozolni kell a szerzodesben szereplo bankszamlaja megszuneset 
es az uj bankszamla szamat. Az ennek elmulasztasabo) eredd karokert a Berio felel.

Az ertesiteseket a Szerzddd Feleknek a szerzodesben rogzitett szekhelyere lehet ervenyesen 
kezbesiteni szemelyesen kezbesitdvel vagy postai szolgaltatas igenybevetele utjan, vagy a 
Berio cegkivonatban rogzitett elektronikus elerhetosegen keresztiil. A felek rogzitik, 
amennyiben a Berld a szekhelyeben bekovetkezett valtozast a Berbeadonak nem jelenti be, a 
Berbeado altal az utolso ismert szekhely cimre kuldott leveleket a Berld altal kezhez vettnek 
kell tekinteni.

A Szerzddd Felek megallapodnak abban, hogy a postai uton megkiildott kiildemenyt a 
kezbesites megkiserlesenek napjan kezbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvetelt 
megtagadja. Ha a kezbesites azert volt eredmenytelen, mert a cimzett az iratot nem vette at laz 
„nem kereste”, „elkdltdzott” vagy „ismeretlen helyre koltdzott” jelzessel erkezett vissza/ az 
iratot annak visszaerkezese napjan kell kezbesitettnek tekinteni.

23. A Berio a tudomasra jutastdl szamitott 8 napon belul kbteles bejelenteni a Berbeadonak, ha 
vele szemben felszamolasi vagy csodeljaras indult, vagy a vegelszamolasat hatarozta el.

IV. A berleti jogviszony megszunese

24. A berleti jogviszony a 10. pontban meghatarozott kezdeti idoponttol hatarozatlan ideig tart, a 
felek azt csak egyezo akaratta) sziintethetik meg, kiveve az alabbi, valamint jogszabalyban 
meghatarozott eseteket.

25. Berleti jogviszony megszunik, ha:

a) a felek a szerzddest kdzos megegyezessel megsziintetik;

b) a berlemeny megsemmisul;

c) az arra jogosult felmond; 

.... ■

'.iA
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d) a Berio meghal es nines a berleti jog folytatasara jogosult szemely;

e) hatarozott iddre szolo, illetdleg valamely feltetel bekovetkezeseig tartd berleti jog a 

szerzodesben meghatarozott idd eltekevel. illetoleg a feltetel bekovetkezesekor,

g) a Berio berleti jogviszonyat a birosag megszunteti;

h) a piac megszunik vagy bezarasat hatosagi hatarozattal elrendelik.

i) a gazdalkodd szervezet Berio jogutod nelkiil megszunik;

j) a Berlonek a helyisegben vegzett tevekenysegehez szukseges egyeni vallalkozdi 
igazolvanyat visszavontak vagy azt a Berio visszaadta.

k) az uzlet mukodesi engedelyet a hatosag visszavonta, vagy az engedely hatalya barmi ok 
miatt megszunt.

26. A szerzodo felek rogzitik, hogy a berleti jogviszony Berbeado reszerdl torteno rendkivuli 
felmondasanak van helye a kovetkezo esetekben es modon:

a./ Ha a Berio a berleti dij fizetesre megallapitott idopontig a berleti dijat nem fizeti meg, a 
Berbeado koteles a Berlot - a kovetkezmenyekre figyelmeztetessel - a teljesitesre irasban 
felszolitani. Ha a Berio a felszolitasnak - annak kezbesitesetol szamitott - nyolc napon 
belul nem tesz eleget, a Berbeado tovabbi nyolc napon belul irasban felmondassal elhet.

b./ Ha a Berio a szerzodesben vallalt, vagy jogszabalyban eldirt egyeb lenyeges 
kotelezettseget a Berbeado altal irasban megjelolt hataridoben nem teljesiti, a Berbeado a 
hatariddt koveto tizenot napon belul irasban felmondassal elhet.

c./ Ha a Berio magatartasa szolgal a felmondas alapjaul, a Berbeado koteles a Berlot - a 
kovetkezmenyekre figyelmeztetessel - a magatartas megsziintetesere vagy 
megismetlesetol vald tartozkodasra a tudomasara jutasatoi szamitott nyolc napon belul 
irasban felszolitani. A felmondast az alapjaul szolgalo magatartas folytatasarol, vagy 
megismetlesetol szamitott nyolc napon belul irasban kell kozolni.

d./ A felmondast nem kell elozetes felszolitasnak megeloznie, ha a kifogasolt magatartas 
olyan sulyos, hogy a Berbeadotol a szerzodes fenntartasat nem lehet elvami. A felmondast 
a tudomasra jutastol szamitott nyolc napon belul irasban kell kozolni.

e.l A felmondas az a./ es b./ pontok eseteben az elmulasztott hatamapot koveto hdnap, a c./ es 
d./ pontok eseteben a hdnap utolsd napjara szolhat. A felmondasi idd nem lehet rovidebb 
tizenot napnal.

27. A 26. pontban meghatarozott rendelkezeseken tul a Berbeado rendkivuli felmondassal 
megsziintetheti a berleti jogviszonyt akkor is, ha a Berio

a./ a berlemenyben a szukseges engedelyek visszavonasa, vagy lejarta kdvetkezteben a 
szukseges engedelyek hianyaban folytatja a tevekenyseget;
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b./ a berlemenyt nem a jelen szerzodesben meghatarozott celra hasznalja, vagy masnak a 
Berbeadd hozzajarulasa nelkul reszben vagy egeszben hasznalatra atengedi, vagy arra a 
Berbeadd hozzajarulasahoz kotott barmilyen szerzodest kot, hozzajarulas nelkiil;

c./ A Berbeadd reszere fizetendo berleti dijon tul a kozuzemi dij, karterites, illetve egyeb 
fizetesi kotelezettseg teljesitesevel kesedelembe esik, ds a Berbeadd irasos - a felmondas 
kilatasba helyezeset is tartalmazo - felhivasara a fizetesi kbtelezettsegenek a felszolitas 
kezhezvetelet koveto 8 napon belul nem tesz eleget,

d./ a Berbeado felhivasat koveto 8 napon belul nem intezi a vizora nevere torteno atirasat, 
valamint nem koti meg a berlemeny hasznalatahoz szukseges - nem a Berbeado altal 
szamlazott - szolgaltatas szolgaltatasi szerzodeset, vagy a szolgaltato felhivasaban 
szereplo hataridon belul a szolgaltatasi szerzodesek sziikseg szerinti mddositasat, vagy 
ezek megkoteset az elobbi hataridon belul a Berbeado fele a szerzodesek egy masolatanak 
leadasaval nem igazolja, illetve ha meghiusitja, vagy barmilyen mddon akadalyozza az uj 
merdora beszereleset,

e./ a szolgaltatasi szerzodesekben szereplo, illetve a szolgaltato - vagy kozvetitett szolgaltatas 
eseten - a Berbeadd altal kiszamlazott szolgaltatasi es egyeb dijakat a berleti jogviszony 
kezdeti idopontjatol a szerzodesben, illetve a szamlaban szereplo hataridoig a szolgaltato 
reszere nem fizeti meg,

f./ A befizetett ovadek reszben vagy egeszben torteno felhasznalasa eseten azt az eredeti 
osszegre a Berbeadd irasos felhivasatdl szamitott 8 napon belul nem egesziti ki.

g./ a berlemenyt es berendezesi targyait nem rendeltetdsszeruen hasznalja, az ezekben altala 
okozott karokat a Berbeadd felhivasara, 8 napon belul nem javitja meg, ill. a kart nem 
teriti meg a Berbeadonak;

h./ a Berbeadd felhivasa ellenere nem vegzi el az allagmegdvas erdekeben a berlemenyen 
belul felmerulb felujitasi, karbantartasi, javitasi munkakat;

i./ a berlemenyben a Berbeadd elozetes engedelye nelkul vegez atalakitast vagy bovitest. A 
Berbeadd elozetes engedelye nelkiil, vagy a hatosagi engedely nelkul helyez ki reklamot 
vagy cegtablat,

j./ a berlemenyt ugy hasznalja, a Berio, a tagjai, a dolgozoi, alkalmazottai, az uzleti partnerei 
olyan magatartast tanusitanak, amely az epiiletben levo masik Berldt vagy a 
vasarlokozbnseget a tevekenysegeben zavaga, vagy veszelyhelyzetet teremt, es ezt a 
magatartasat a Berbeadd felszdlitas&t koveto 8 napon belul nem sziinteti meg.

k./ a berlemenyt a Berbeadd felhivasa ellenere sem hasznalja, ill. nem rendeltetesszeruen 
hasznalja;

1 ./ a hatosagi, egeszsegiigyi es allategeszsegiigyi, tuzvedelmi, balesetvedelmi es polgari 
vedelmi eldirasokat a Berbeadd felhivasa ellenere nem tartja be;

m./ a szekhelyeben vagy kepviseleteben bekovetkezett valtozast a valtozasjelentesi kerelem 
cegbirosaghoz torteno benyujtasat koveto 15 napon belul nem jelenti be a Berbeadonak, 
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n./ nem engedi be a Berbeadd/uzemeltetb kepviselojet a berlemenybe a rendeltetesszeru 
hasznalat ellendrzese, illetve a Berbeadot terhelo felujitasi munkak vegzese erdekeben, 
valamint ezek vegzeseben akadalyozza;

o./ a Berio tulajdonosi koreben vagy egyeb okbol olyan valtozas tortenik, amely alapjan a 
Berio mar nem minosul az Nvtv. 3. § (1) bekezdes b. pontja szerinti atlathatd 
szervezetnek,

p./ esedekesse valt belepesi dij fizetesi kotelezettsegenek hataridoben nem tesz eleget;

q./ jelen szerzodesben foglalt egyeb kotelezettsegeket megszegi.

Jelen pontban foglaltak eseteben a felmondasi ido tekinteteben a jelen szerzddes 28. e) 
pontjaban foglaltak iranyaddak.

28. A berleti jogviszony egyebekben a 31. pontban hivatkozott jogszabalyok altal szabalyozott 
esetekben szunik meg.

29. A berleti jogviszony barmilyen okbol tortend megszunese eseten a Berio koteles a berleti 
jogviszony utolsd napjan a berlemenyt kiuritve, tisztan, az atvetelkori felszereltseggel, a 
Berbeado kepviselojenek atadni, valamint az dvadekon felul fennallo tartozasat a felmondas 
napjaig bezarolag rendezni. A felek az atadott berlemenyrbl allapotfelvdtelt es helysegleltart 
tartalmazo jegyzokonyvet vesznek fel. A Berio hozzajarul ahhoz, hogy amennyiben a berleti 
jogviszony megszuneset koveto 8 napon beliil ingdsagaitdl kiuritve nem hagyja el a 
berlemenyt, a Berbeado, illetve kepviselbje jogosultta valik arra, hogy a helyiseget felnyissa, 
az ingosagokat a Berio koltsegere elszallitsa, es a berlemenyt birtokba vegye. A Berbeado az 
ingosagokon torvenyes zalogjogot szerez a hatralekos berleti es hasznalat! dij, valamint a 
jarulekai erejeig.

30. A Berio a berleti jogviszony barmely okbol torteno megszunese eseten csere helyisegre nem 
tarthat igenyt. Kartalanitasra abban az esetben tarthat igenyt, ha a berleti jogviszony - reszerdl 
torteno - felmondasara a Berbeado szerzodesszegese miatt keriilt sor.

31. A Berbeado es a Berio jelen szerzodesben nem szabalyozott jogaira es kotelezettsegeire a Ptk, 
az dnkormanyzat tulajdon^ban allo nem lakas celjara szolgald helyisegek berbeadasanak 
felteteleirol szolo 35/2013. (VI. 20.) bnkormanyzati rendelet, valamint az Uj Teleki teri 
Elelmiszer Piacrol szolo, 6/2014. (III. 6.) onkormanyzati rendelet rendelkezesei iranyaddak.

32. Szerzddo Felek az esetleges jogvitajukat elsbdlegesen peren kivuli megallapodassal kiserlik 
meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredmenyre, a berlemeny helye szerint illetekes 
birdsag kizarolagos illetekesseget kotik ki.

33. Kozokiratban torteno kotelezettsegvallalas

A Berio kijelenti, hogy a jelen szerzodesben foglalt kotelezettsegei vallalasara kdzjegyzo elott 
egyoldalu kotelezettsegvallalas! nyilatkozatot ir ala, jelen szerzddes alairasatdl szamitott 15 
napon belul, amely a birtokba lepes feltetele. Ez alapjan birdsagi vegrehajtasnak van helye. A 
Berio tudomasul veszi, amennyiben az egyoldalu kotelezettsegvallalas! nyilatkozatot fenti 
hatariddn belul nem iija ala, ugy jelen berleti szerzddes a hatalyat vesziti.



12

A Szerzodii Felek kijelentik, hogy a berleti jogviszonybol mindenkor fennallo berleti dij, 
kozmu dij es egyeb tartozas merteket a Berbeado szamlai, nyilvantartasai, konyvei alapjan 
keszult kozjegyzoi okiratba foglalt tenytanusitvany igazolja, amelynek elfogadasara a Felek 
jelen szerzodes alairasaval kotelezettseget vallalnak. A Szerzodo Felek megallapodnak abban. 
hogy a Berbeado a kozjegyzotol a teljesitesi kotelezettseg lejarata, a berleti jogviszony 
megszunese megallapitasanak tenytanusitvanyba foglalasat is kerheti, amennyiben a birosagi 
nemperes eljarashoz erre sziikseg van. A Szerzodo Felek a felkert kozjegyzonek a titoktartasi 
kotelezettsege alol a felmentest megadj^k, abbol a celbol, hogy a fenti egyoldalu 
kotelezettsegvallalasi nyilatkozatot, ill. a tenytanusitvanyt elkeszitse. A Szerzodo Felek 
rogzitik, hogy egyoldalu kotelezettsegvallalasi nyilatkozat es a tenytanusitvany koltsegei a 
Berlot terhelik.

34. A jelen berleti szerzodes a Szerzodo Felek altali alairasanak napjan lep hatalyba.

35. A jelen berleti szerzodes megkotesevel a Szerzodo felek kozott a berlet targyaban korabban 
esetlegesen letrejott irasbeli megallapodasok a hatalyukat veszitik, kiveve azokat, amelyek a 
jelen szerzodes mellekletet kepezik.

36. A Szerzodo Felek kijelentik, hogy a berleti szerzodes alairasara jogosultak. A berleti 
szerzodesben vallaltakert karteritesi felelossegiik a Ptk. alapjan all fenn, valamint a berleti 
szerzodesben leirt adatok helyessegeert teljes anyagi feleldsseget vallalnak.

37. Jelen szerzodes 13 szamozott oldalbol all es 5 (dt) eredeti peldanyban keszult. A berleti 
szerzodest a Szerzodo Felek elolvasas utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot, 
jovahagyolag irtak ala

Kelt: Budapest, 2022........................ho................. nap
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