
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Árajánlatkérő) (székhelye: 3525 

Miskolc, Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a Magyar Állam tulajdonában és az Árajánlatkérő 

vagyonkezelésében lévő, Miskolc I. kerület, 2542/4 hrsz.-ú, természetben a 3525 Miskolc, Városház 

tér 1. szám alatti irodaépület-együttes „B” jelű épületének földszintjén található, étterem és büfé 

megnevezésű, összesen 674 m2 alapterületű ingatlanrész – munkahelyi étkeztetés biztosítása céljából 

történő – bérbeadására. 

1. A pályázat hivatalos nyelve: magyar. 

2. A pályázat eredményeként megkötend ő szerződés típusa:  

Határozatlan időre szóló helyiségbérleti szerződés étkeztetési tevékenység végzésének biztosítása 

céljából. A helyiségbérleti szerződés tervezete a jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan részét 

képezi. 

3. Pályázattal kapcsolatos helyszínek és id őpontok: 

Helyszíni bejárás helye és ideje: 

3525 Miskolc, Városház tér 1., 2018. május 16., 10:00 óra 

Árajánlattételi határidő: 

2018. május 22., 14:00 óra 

A pályázatok elbírálásának helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, 3525 Miskolc, Városház tér 1. „B” jelű épület 205. 

számú iroda. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 

2018. május 28. 

A bérleti szerződés megkötésének és a birtokbaadás tervezett ideje: 

2018. június 01. 

4. Az árajánlat benyújtása: 

Az árajánlat személyesen nyújtható be, dr. Józsa Tímea jogi referensnek, a 3525 Miskolc, Városház 

tér 1. „B” jelű irodaépület II. emelet 201. számú irodába, 1 (eredeti) példányban. Árajánlatkérő a 3. 

pont szerinti árajánlattételi határidőig beérkezett árajánlatokat fogja értékelni. 

Határidőn belül benyújtottnak akkor tekinthető az árajánlat, amennyiben a fent megjelölt határidőre az 

árajánlat megérkezik az előzőekben meghatározott címzetthez. A határidőn túl beérkezett 

pályázatokat az Árajánlatkérőnek nem áll módjában befogadni. 

Árajánlatkérő részárajánlattételre (külön étteremre, külön büfére) nem biztosít lehetőséget. 
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5. Az árajánlat formai követelményei: 

Árajánlatkérő a pályázatokat 1 (egy) eredeti, papír alapú példányban, (cégszerűen) aláírva, cégjelzés 

nélküli, zárt és sértetlen borítékban kéri benyújtani. 

A zárt borítékon kérjük feltüntetni a következőket: „Árajánlat a 3525 Miskolc, Városház tér 1. „B” jelű 

irodaépületben található étterem és büfé ingatlanrészek étkeztetési tevékenység célú bérlésére”. 

6. Árajánlattételi kötöttség: 

Árajánlattevő árajánlattételi kötöttsége az árajánlattételi határidő lejártát követő napon kezdődik. 

Árajánlattevő árajánlatát e határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja. Az árajánlattételi 

kötöttség az eredményhirdetés napjától számított 60 napig tart azzal, hogy ezen időpontot követően 

Árajánlatkérő nyilatkozatot kérhet az árajánlat további fenntartására. Amennyiben Árajánlattevő nem 

nyilatkozik, azt Árajánlatkérő úgy tekinti, hogy árajánlatát fenntartja. 

Árajánlatkérő az árajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja a jelen pályázati felhívást. 

7. Versenyeztetési tájékoztató: 

A versenyeztetési eljárással kapcsolatos feladatokat az Árajánlatkérő Pénzügyi és Gazdálkodási 

Főosztálya látja el. A pályázaton azok a természetes személyek és a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. törvényben (a továbbiakban: Nvt.) maghatározott átlátható szervezetek vehetnek részt, 

amelyek maradéktalanul elfogadják a pályázati felhívásban, valamint az Nvt. hasznosításra vonatkozó 

11. §-ában foglaltakat. 

8. Igazolások, nyilatkozatok: 

Az Árajánlattevő által az árajánlathoz kötelezően csatolandó igazolások, nyilatkozatok az alábbiak: 

1. Árajánlattételi nyilatkozat – pályázati felhívás I. számú melléklete 

2. A pályázati felhívásban foglaltak elfogadásáról szóló nyilatkozat – pályázati felhívás II. számú 

melléklete 

3. Nyilatkozat az Árajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt 

közreműködő(k)ről – pályázati felhívás III. számú melléklete 

4. Nyilatkozat a kizáró okokról – pályázati felhívás IV. számú melléklete 

5. Vendéglátó ipari referencia nyilatkozat (legalább 1 db) – pályázati felhívás V. számú 

melléklete 

6. Amennyiben az Árajánlattevő gazdasági társaság, 30 napnál nem régebbi, közjegyző által 

hitelesített cégkivonat és aláírási címpéldány 

7. Amennyiben az Árajánlattevő bejegyzési eljárás alatt álló gazdasági társaság, a 

cégbírósághoz benyújtott társasági szerződés, aláírási címpéldány, valamint a bejegyzési 

kérelem benyújtását igazoló, cégbíróság által kiállított – eljáró ügyvéd által igazolt – 

elektronikus tanúsítvány. (Az Árajánlattevőnek nyertessége esetén az előző bekezdésben írt 

cégkivonatot a helyiségbérleti szerződés aláírásáig kell beszereznie.) 

8. Vendéglátás terén szerzett tapasztalatok és a pályázattal érintett ingatlanrészekre vonatkozó 

elképzelések ismertetése (ÜZLETI TERV). 
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9. Kizáró okok: 

Nem vehet részt a versenyeztetési eljárásban az, akivel szemben az állami vagyonról szóló 2007. évi 

CVI. törvény 25. § (1) bekezdésében foglaltak bármelyike fennáll. 

Érvénytelen a pályázat, ha a jelentkezővel szemben a fenti kizáró okok bármelyike fennáll. 

10.  Bírálati szempontok: 

A határidőre beérkezett pályázatok elbírálása során alkalmazandó szempontok az alábbiak: 

- a legmagasabb megajánlott havi bérleti díj, ami nem lehet kevesebb bruttó 300.000,-Ft / hó 

összegnél és  

- a napi menüben szereplő ételek, valamint az „a la carte” ételek legalacsonyabb tervezett bruttó 

fogyasztói egységára. 

11.  Fizetési feltételek: 

A nyertes Árajánlattevő az általa – a pályázati felhívás 10. pontjában foglaltak figyelembe vételével –

megajánlott bérleti díjat az Árajánlatkérő által tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kiállított számla 

alapján, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, az Árajánlatkérő 10027006-00299561-

00000000 számú számlaszámára történő átutalással köteles megfizetni. A teljesítés napja az a nap, 

amely napon a bérleti díj összege az Árajánlatkérő számláján jóváírásra kerül. 

12.  Egyéb információk: 

Nyertes Árajánlattevő vállalja, hogy az ingatlanrészekben történő étkeztetési tevékenység végzéséhez 

szükséges engedélyeket saját költségén beszerzi. 

Árajánlatkérő a versenyeztetési eljárás eredményéről a pályázatok elbírálását követően 

haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül, írásban tájékoztatja az Árajánlattevőket. 

Amennyiben a versenyeztetési eljárás nyertesével a bérleti szerződés nem jön létre, az Árajánlatkérő 

a második legkedvezőbb árajánlatot tevőt hívja fel a szerződés megkötésére. A szerződéskötésre 

vonatkozó feltételek ez esetben is érvényesek.  

A nyertes Árajánlattevő a pályázattal érintett ingatlanrészeket kizárólag étterem és büfé célra 

használhatja, jogellenes tevékenység végzése céljából az érintett ingatlanrészek nem használhatók. 

Amennyiben ezen feltételnek a nyertes Árajánlattevő (Bérlő) nem tesz eleget, az súlyos 

szerződésszegésnek minősül, mely azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény az 

Árajánlatkérő (Bérbeadó) részéről. 

Árajánlatkérő fenntartja a jogot a pályázat – indokolás nélküli – eredménytelennek történő 

minősítésére. 
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I. számú melléklet 

 

ÁRAJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

 

Árajánlattevő adatai: 

Név: 

Székhely: 

Adószám: 

Cégjegyzékszám: 

Cégjegyzésre jogosult személy(ek) neve: 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

Kapcsolattartásra kijelölt személy neve, elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím): 

 

 

Árajánlati ár:  

 

Bruttó bérleti díj:   …………………..,-Ft / hó 

 

Bruttó fogyasztói egységár:  „a la carte”…………………….,-Ft 

     napi menü: …………………...,-Ft 

     

 

 

…………………, 2018. ………………. 

 

 

 

  ………………………………………. 

  Árajánlattevő cégszerű aláírása 
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II. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott <képviselő(k) neve>, mint a(z) <Árajánlattevő neve> (<Árajánlattevő székhelye>) 

cégjegyzésre jogosult képviselője / képviselői, felelősségem / felelősségünk tudatában nyilatkozom / 

nyilatkozzuk, hogy a 3525 Miskolc, Városház tér 1. „B” jelű irodaépületben található étterem és büfé 

ingatlanrészek étkeztetési tevékenység célú bérlésére vonatkozó pályázati felhívásban foglalt 

feltételeket megismertem / megismertük, elfogadom / elfogadjuk, a feltételeket magamra / magunkra 

nézve kötelező érvényűnek tekintem / tekintjük. 

Kijelentem / Kijelentjük, hogy árajánlatomat / árajánlatunkat az eredményhirdetési időpontot követő 60 

napig fenntartom / fenntartjuk. 

Kijelentem / Kijelentjük továbbá, hogy az árajánlatban tett nyilatkozataim / nyilatkozataink megfelelnek 

a valóságnak. 

Egyúttal nyilatkozom / nyilatkozzuk, hogy az Árajánlatkérő által elkészített helyiségbérleti 

szerződéstervezetet változatlan tartalommal, feltétel kikötése és jogfenntartás nélkül, teljes körűen 

elfogadom / elfogadjuk, és nyertességem / nyertességünk esetén a helyiségbérleti szerződést 

megkötöm / megkötjük, valamint a helyiségbérleti szerződésben rögzített és vállalt kötelezettségeimet 

/ kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítem / teljesítjük. 

Kijelentem / Kijelentjük, hogy Árajánlattevő átlátható szervezetnek minősül a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján. 

 

…………………, 2018. ……………………  

 

 

  ………………………………………. 

  Árajánlattevő cégszerű aláírása 
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III. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT A KÖZREMŰKÖDŐ(K)RŐL 

 

Alulírott <képviselő(k) neve>, mint a(z) <Árajánlattevő neve> (<Árajánlattevő székhelye>) 

cégjegyzésre jogosult képviselője / képviselői, felelősségem / felelősségünk tudatában nyilatkozom / 

nyilatkozzuk, hogy a 3525 Miskolc, Városház tér 1. „B” jelű irodaépületben található étterem és büfé 

ingatlanrészek étkeztetési tevékenység célú bérlésére vonatkozó pályázati felhívásban megjelölt 

tevékenység elvégzéséhez az alábbiakban megnevezett közreműködő(k) bevonását tervezem / 

tervezzük: 

1. Közreműködő neve: 

Székhelye: 

Tevékenység megnevezése: 

Közreműködés mértéke (%): 

2. Közreműködő neve: 

Székhelye: 

Tevékenység megnevezése: 

Közreműködés mértéke (%): 

stb. 

 

 

…………………, 2018. ……………………  

 

 

  ………………………………………. 

  Árajánlattevő cégszerű aláírása 
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IV. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 

 

Alulírott <képviselő(k) neve>, mint a(z) <Árajánlattevő neve> (<Árajánlattevő székhelye>) 

cégjegyzésre jogosult képviselője / képviselői, felelősségem / felelősségünk tudatában nyilatkozom / 

nyilatkozzuk, hogy Árajánlattevő nem tartozik az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § 

(1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá. 

Kijelentem / Kijelentjük továbbá, hogy az általam / általunk képviselt Árajánlattevővel szemben a 

fentieken túlmenően nem áll fenn olyan akadályozó tényező, mely a 3525 Miskolc, Városház tér 1. „B” 

jelű irodaépületben található étterem és büfé ingatlanrészek étkeztetési tevékenység célú bérlésére 

vonatkozó pályázaton való indulás jogát, illetve az állami vagyon hasznosítására irányuló 

helyiségbérleti szerződés megkötését akadályozná vagy kizárná. 

Tudomásul veszem / vesszük, hogy a fenti kizáró okok fennállta esetén Árajánlatkérő az 

árajánlatomat / árajánlatunkat érvénytelenné nyilvánítja. 

…………………, 2018. ……………………  

 

 

  ………………………………………. 

  Árajánlattevő cégszerű aláírása 
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V. számú melléklet 

 

REFERENCIA NYILATKOZAT 

 

Alulírott <képviselő(k) neve>, mint a(z) <Árajánlattevő neve> (<Árajánlattevő székhelye>) 

cégjegyzésre jogosult képviselője / képviselői, felelősségem / felelősségünk tudatában nyilatkozom / 

nyilatkozzuk, hogy Árajánlattevő …………………. év(ek)ben az alábbi szolgáltatásokat teljesítette: 

1. Teljesítés ideje: 

Teljesítés helye: 

Szerződő partner megnevezése: 

Szolgáltatás pontos megnevezése (évenkénti bontásban): 

Ellenszolgáltatás összege (bruttó, évenkénti bontásban): 

Referenciát igazoló személy neve, elérhetősége: 

stb. 

Nyilatkozom / nyilatkozzuk továbbá, hogy a fenti adatokat eredeti vagy hiteles másolatban benyújtott 

referencia levéllel igazolom / igazoljuk. 

 

…………………, 2018. ……………………  

 

 

  ………………………………………. 

  Árajánlattevő cégszerű aláírása 
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HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZETE 

amely létrejött egyrészről a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Székhely:   3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Adószám:   15789271-2-05 

Törzskönyvi azonosító szám: 789279 

Számlaszám:   Magyar Államkincstár 10027006-00299561-00000000 

Képviseli:   Demeter Ervin kormánymegbízott 

mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), 

másrészről a / az  ……………………………………….. 

Székhely:   ……………………………………….. 

Adószáma:    ……………………………………….. 

Bankszámlaszám:   ……………………………………….. 

Cégjegyzékszám:  ……………………………………….. 

Képviseli:   ……………………………………….. 

mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő),  

(a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

1. Szerződés tárgya 

Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig bérbe veszi a Bérbeadó vagyonkezelésében álló, az 

ingatlan-nyilvántartásban Miskolc I. kerület belterület 2542/4 helyrajzi számon bejegyzett, 

természetben a 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám alatt található irodaépület-együttes „B” 

jelű épületének földszintjén lévő, étterem és büfé megnevezésű, összesen 674 m2 

alapterületű helyiségeket a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú 

mellékletben szereplő leltárban feltüntetett berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt (a 

továbbiakban: bérlemény), munkahelyi étterem és büfé üzemeltetése céljából. 

2. Szerződő Felek jogai és kötelezettségei  

2.1. Bérbeadó jelen szerződés aláírásával szavatolja Bérlő kizárólagos és zavartalan 

használatát a bérleményre vonatkozóan.  

2.2. Bérlő a bérleményt megtekintett állapotban veszi bérbe, melyről a Szerződő Felek 

kapcsolattartóik aláírásával ellátott birtokbaadási jegyzőkönyvet vesznek fel. Szerződő Felek a 

bérlemény birtokba vételekor rögzítik a jegyzőkönyvben a bérlemény pontos megnevezését, 

műszaki állapotát, a bérleménnyel kapcsolatos főbb megállapításokat, valamint a közüzemi 

elszámolás alapját képező fogyasztásmérő órák lényeges adatait. A Bérbeadó a bérlemény 

használatát a bérlemény kulcsainak átadásával biztosítja a birtokbaadáskor, melyek pontos 

számát és rendeltetését is szerepeltetik a jegyzőkönyvben a Szerződő Felek. A kulcsok 

esetleges elvesztését a Bérlő köteles haladéktalanul bejelenteni a Bérbeadónak. A közüzemi 

költségek megtérítésével kapcsolatos rendelkezései a szerződésnek a bérlemény tényleges 

birtokba adásával és az arról készült jegyzőkönyv felvételével lépnek életbe. Bérlő vállalja, 

hogy a bérleményt a rendeltetésének megfelelő étkeztetési tevékenység végzése céljából 

használja, valamint vállalja annak rendeltetéstől eltérő használatából eredő teljes kár 

megtérítését a Bérbeadó részére. 
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2.3. Bérbeadó jogosult – a jelen szerződés tartalmával összefüggésben – a bérlemény 

állapotát és rendeltetésszerű használatát ellenőrizni, és észrevételeit, kifogásait írásban 

megtenni. Bérbeadó köteles a használat ellenőrzése során csak a szükséges legkisebb 

mértékben zavarni Bérlőt jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése közben.  

2.4. Bérbeadó jogosult a bérlemény használata ellenében bérleti díjat felszámítani a jelen 

szerződés 4. pontjában foglaltaknak megfelelően. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 

bérleti díj nem foglalja magába a bérlemény használatával összefüggésben felmerülő 

közüzemi költségeket (villamos-energia, gázfogyasztás, víz- és szennyvíz), melyeket a Bérlő 

kizárólag a bérlemény fogyasztását mérő almérő órákon mért fogyasztás szerint, a Bérbeadó 

által kiállított számla alapján köteles megfizetni a 4. pontban foglalt fizetési feltételekkel. 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a fűtés költségét Bérlő légköbméter-arányosan – mely a 

tárgyi ingatlanra (Miskolc, Városház tér 1.) eső fűtési költség 5,6 %-a – fizeti meg a 4. pont 

szerinti fizetési feltételekkel. Szerződő Felek az almérő órák állását minden tárgyhónap utolsó 

napján (amennyiben az nem munkanap, úgy a következő munkanapon) közösen olvassák le 

kapcsolattartóik útján, és az óraállásokat valamennyi esetben, jegyzőkönyvben rögzítik. Bérlő 

köteles a bérlemény és a konyhatechnológiai berendezések felújításával és beépítésével 

összefüggésben, Bérbeadónál felmerült biztosítási többletköltségek, valamint a bérleményben 

működő tűzjelző berendezés működtetésével és karbantartásával, illetve távfelügyeletével – 

mely szolgáltatást a Bérbeadó köteles biztosítani – kapcsolatos költségek 100 %-ban történő 

megtérítésére a Bérbeadó továbbszámlázása alapján, az alábbiakban rögzített fizetési 

feltételekkel.  

2.5. Bérbeadó köteles a tárgyi ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos jogszabályi előírások 

maradéktalan betartására.  

2.6. Bérlő jogosult a jelen szerződés 3.1. pontjában rögzített időtartamban az 1. pont alatti 

bérlemény folyamatos és korlátozásmentes használatára. 

2.7. Bérlő köteles a bérleményt általában elvárható gondossággal és rendeltetésszerűen, 

valamint a bérlemény használatára, illetve a tárgyi épületben való tartózkodásra vonatkozó 

jogszabályok, előírások, szabályzatok szerint használni. 

2.8. Bérlő köteles megtéríteni a bérleményben általa okozott károkat, a megtérítés feltételeire 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai az 

irányadók. 

2.9. Bérbeadó kijelenti, hogy a Bérlő bérleményben elhelyezett tárgyaiért felelősséget nem 

vállal. 

2.10. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó takarítószemélyzetet, illetve takarítási 

szolgáltatást, valamint szemétszállítási és rágcsálóirtási szolgáltatást, továbbá a bérlemény 

használatával összefüggő karbantartást nem biztosít a Bérlő számára, így ezen 

tevékenységek elvégzéséről / elvégeztetéséről a Bérlő saját személyzetével, illetve saját 

költségén köteles gondoskodni, mely költségeket a 4.2. pont szerinti bérleti díj nem 

tartalmazza. Bérlő vállalja továbbá, hogy a melegkonyhai tevékenységgel együttjáró további 

költségeket (pl.: a zsírszennyeződés miatti szennyvízrendszer-eltömődést megelőzendő 

tisztítások költségét) maga viseli, melyet a bérleti díj nem foglal magába. 
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2.11. Bérbeadó köteles biztosítani Bérlő részére a bérleménybe való bejutást. Bérbeadó 

hozzájárul ahhoz, hogy az étterem és a büfé nyitvatartási idejében a tárgyi ingatlan belső 

udvarán Bérlő kettő darab gépjárműve folyamatosan ott tartózkodjon. 

2.12. Az átadott eszközök, berendezések bárminemű meghibásodásáról Bérlő haladéktalanul 

köteles értesíteni Bérbeadót, és a jótállási időtartamon kívül eső, akár rendeltetésszerű, akár 

nem rendeltetésszerű használatból származó, valamint jótállási időtartamon belül a nem 

rendeltetésszerű használatból eredő esetekben köteles viselni az ezzel kapcsolatos javítási 

költség megfizetését. 

2.13. A bérlemény fenti célra történő működtetéséhez szükséges valamennyi hatósági 

engedély beszerzése a Bérlő kötelezettségét képezi. 

2.14. Abban az esetben, ha bármilyen hatóság Bérlő üzemeltetésével kapcsolatosan a 

bérleményben ellenőrzést tart, annak eredményéről Bérbeadót haladéktalanul köteles írásban 

tájékoztatni, egyebekben az ilyen ellenőrzések során esetlegesen kiszabott bírságok a Bérlőt 

terhelik. 

2.15. Bérlő vállalja, hogy a jelen szerződés 2. számú mellékletében felsorolt termékeket 

árusítja. Bérlő vállalja, hogy étel- és italautomatát nem üzemeltet a bérleményben. Bérlő 

kizárólag palackozott, illetve dobozos italokat árusíthat. Bérlő alkohol tartalmú italokat nem 

árusíthat, kivéve rendezvények alkalmával, a Szerződő Felek által előre egyeztetett 

időpontokban és a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján. 

2.16. Bérlő vállalja, hogy az általa tervezendő áremelés időpontjáról, illetve mértékéről az 

áremelés kezdete előtt legalább 3 nappal egyeztet a Bérbeadóval. 

2.17. Bérlő a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a bérleményben átalakítást, 

felújítást, illetve értéknövelő beruházást nem végezhet. 

2.18. Bérlő vállalja továbbá, hogy az étterem és a büfé az alábbiak szerint tart nyitva: 

…………………. 

2.19. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleményt további bérbe, használatba nem adhatja 

harmadik személy részére. 

2.20. Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy – a Szerződő Felek által előre egyeztetett módon – a 

Bérlő az érintett épületen cégtáblát, illetve eligazító táblát szereljen fel. 

2.21. Szerződő Felek rögzítik, hogy Bérlő köteles a jogviszony bármely okból történő 

megszüntetésekor az általa használt bérleményt leltár szerint, átadott kulcsokkal együtt, 

valamint rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban visszaadni a Bérbeadó 

birtokába, melyről a Felek kapcsolattartóik aláírásával ellátott jegyzőkönyvet vesznek fel.  

3. A helyiségbérleti szerz ődés id őtartama és megszüntetése 

3.1.  Jelen szerződés a Szerződő Felek általi utolsó aláírás napján lép hatályba, és 

határozatlan időre jön létre. 

3.2. Jelen szerződés bármelyik Szerződő Fél részéről rendkívüli felmondással 

megszüntethető, amennyiben a másik Fél a szerződésből eredő lényeges kötelezettségét 

megszegi, így különösen, ha a Bérlő kárt okoz, a bérleti díj megfizetésével 30 napot 

meghaladó késedelembe esik, illetve ha a bérleti díjon felüli költségeket az esedékességtől 
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számított 90 napon belül nem fizeti meg, valamint ha a Bérbeadó akadályozza Bérlőt a 

bérleményben folytatott jogainak gyakorlásában. 

3.3. Jelen szerződés megszüntethető továbbá bármelyik fél indokolás nélküli, másik félhez 

címzett, írásbeli nyilatkozatával (rendes felmondás), 30 napos felmondási határidő betartása 

mellett. 

4. Kaució, bérleti díj 

4.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban meghatározott bérlemény bérbe 

vételének feltétele, hogy Bérlő jelen szerződés megkötésének napját követő 5 napon belül 2 

havi bérleti díjnak megfelelő, azaz ………………,-Ft + ÁFA összeget kaució jogcímen 

átutalással megfizessen a Bérbeadó Magyar Államkincstárnál vezetett, 10027006-00299561-

00000000 számú számlájára. 

4.2. Szerződő Felek a bérleti díjat az alábbiak szerint állapítják meg: 

- bérlemény bérleti díja:………………,-Ft + ÁFA / hó, azaz ……………….. Forint + ÁFA / hó. 

4.3.  A Bérlő a bérleti díjat a Bérbeadó által minden tárgyhónap 10. napjáig kiállított számla 

alapján, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül, a Bérbeadó Magyar Államkincstárnál 

vezetett, 10027006-00299561-00000000 számú számlájára történő átutalással egyenlíti ki.  

4.4.   Amennyiben a Bérlő a bérleti díj megfizetésével késedelembe esik, Bérbeadó jogosult a 

Ptk. 6:48. §-a szerinti késedelmi kamat felszámítására. 

4.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a bérleti díj jelen szerződés megkötésétől számított 

1 évig nem módosul. Az egy év elteltét követően pedig Bérbeadó fenntartja a jogát a bérleti díj 

évről évre történő egyoldalú módosítására a KSH által előző évre számított inflációs ráta 

mértékének alapulvételével. 

5. Egyéb rendelkezések  

5.1.  Szerződő Felek jelen szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy tekintettel arra, hogy 

Bérbeadó költségvetési szerv, az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § 

(5) bekezdésében, továbbá a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 6. §-ában foglaltak alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati 

Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultsággal rendelkeznek jelen szerződés felett, valamint 

hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 26. § (1) bekezdése alapján, a jelen szerződés lényeges tartalmáról szóló 

tájékoztatást, illetőleg a nyilvánosságra hozatalt még az üzleti titokra való hivatkozással sem 

tagadhatják meg. 

5.2.  Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítására kizárólag írásban és közös 

megegyezéssel kerülhet sor.  

5.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó jogvitáikat 

tárgyalással, kölcsönös engedmények útján igyekeznek rendezni. Amennyiben a Szerződő 

Feleknek a jogvita megegyezéssel történő rendezésére irányuló törekvése nem vezetne 

eredményre, Szerződő Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 

27. § (1) bekezdése alapján – értékhatártól függően – a Miskolci Járásbíróság, illetve a 

Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki, e bíróságok eljárásának és 

határozatának vetik alá magukat. 
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5.4. Korrupció ellenes klauzula: Bérlő nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik 

személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményre, amely a Szerződő Felek részéről a 

mindenkor hatályos, közélet tisztáságára vonatkozó jogszabályok, korrupció ellenes törvények 

megsértését eredményezi. Bérlő nem fogadhat el és nem ajánlhat fel, nem adhat, (illetve erre 

vonatkozóan nem állapodhat meg) bármely, Bérbeadó megbízásából eljáró állami 

tisztviselőnek, munkavállalónak, képviselőnek, illetve bármely, Bérbeadó megbízásából eljáró 

harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást. Ugyanez 

vonatkozik arra az esetre is, ha az érintett személy jelen szerződéssel kapcsolatosan 

tárgyalások folytatására, szerződéskötésre, illetve teljesítésre hivatalosan nincs 

felhatalmazva, arra nem jogosult. Bérlő köteles azonnal értesíteni a vele szerződéses 

kapcsolatban álló Bérbeadót, amennyiben jelen szerződéssel kapcsolatosan bármikor 

folytatott tárgyalások során, a szerződés megkötésére, illetve az azzal kapcsolatos teljesítésre 

vonatkozóan a korrupció bármely formájáról vagy annak kísérletéről tudomást szerez, illetve 

amennyiben a korrupció gyanúja felmerül.  

5.5. A Bérlő felelősséget vállal az alkalmazottak és harmadik személy által a bérleményben 

okozott károk megtérítésére, továbbá a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat az 

alkalmazottakra is kiterjeszti, az ebből eredő károk, munkahelyi balesetek nem háríthatók át a 

Bérbeadóra. A bérleményben, amennyiben az alkalmazottak vagy harmadik személy 

balesetet szenved, a balesetről haladéktalanul köteles a Bérlő értesíteni a Bérbeadót, továbbá 

a Bérbeadó által kijelölt személy köteles a baleseti jegyzőkönyv felvételénél jelen lenni. 

5.6. Bérlő köteles az étterem, konyha, büfé helyiségeket munkavédelmi és tűzvédelmi, egyéb 

biztonsági előírásoknak, szabványoknak megfeleltetni, az erre vonatkozó szabályzatot 

elkészíttetni, és azt az alkalmazottakkal megismertetni és betartatni. 

5.7. A parkolási rend, a Megyeháza (Miskolc, Városház tér 1.) területére történő be- és 

kiléptetésre vonatkozó szabályzatokat a Bérlő köteles betartani és betartatni. 

5.8. Jelen szerződés keretében a Szerződő Felek az alábbi kapcsolattartókat jelölik ki: 

Bérbeadó részéről: Bialkó Mária osztályvezető; tel.: 46/512-990; e-mail: 

keresztesine.maria@borsod.gov.hu 

Bérlő részéről: ..……………..; tel.: ……………….; e-mail: ………………… 

5.9. Szerződő Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., 

továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

Jelen, ……… (……..) számozott oldalból álló szerződés 4 (négy) eredeti, egymással mindenben 

megegyező példányban készült, melyből a Bérbeadót 3 (három) példány, a Bérlőt 1 (egy) példány illeti 

meg, és amelyet a Szerződő Felek elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írnak alá. 

Miskolc, 2018. …………………… ……………, 2018. ……………………   

………………………………………        …………………………………….                                

Demeter Ervin kormánymegbízott  …………………………….  

  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  ……………………………. 

             Kormányhivatal  Bérlő  

 Bérbeadó  
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Pénzügyi ellenjegyző:    

Miskolc, 2018. ……………………  

      ………………………………...  

      Kozmáné Domoszlai Mónika  

 főosztályvezető  

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály  

 Bérbeadó 
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1. számú melléklet 

Átadás-átvételi leltár 

Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség 

   

   

   

   

   

   

   

 

Miskolc, 2018. ………….. 

 

……………………………………….. …………………………………….. 

 Átadó Átvevő 
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2. számú melléklet 

 

Értékesíteni kívánt termékek listája: 

 

Tejtermékek 

Pékáruk 

Péksütemények 

Cukrászsütemények 

Palackozott üdítők 

Édességek, kekszek 

Kávé, cappuccino 

Melegszendvics 

Hamburger 

Hot-dog 

Pizza 

Hidegkonyhai készítmények 

Virsli 

Debreceni kolbász 

Hideg szendvicsek 

Sült krumpli 

Frissensültek 

 

 

 

   


