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BÉRLETI SZERZonÉs
amely létrejött egyfelől a Budapest Főváros Önkormányzata (IO52 Budapest, Városház u" 9-
11', képviseli: Tarlós istvan Fopolgármester) ÉszéróI a tulajdonos képviseletében eljáró BFVK
Zrt. (szél<hely: 1013 Budapest, Attila út 13/A., cég szÍlm: 01-10-042695, adőszéttn: 12006003-2-
41) képviseli: Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal vezérigazgató), mint Bérbeadó (a továbbiakban:
Bérbeadó)'

másrészről a Centrál Színbáz Színházművészeti Nonprofit Kft. (székhely: 1065 Budapest,
Révai u. 18., adószám: 20198950-2-42, képviseli: PuskásTamás üg1vezető)' mint Bérlő (a
továbbiakban: Bérlő)

kozött a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján az alábbi feltételekkel.

l, Aszerződés tárgya

A Fővárosi onkonnányzat tulajdonában Lévő, az alább felsorolt nem lakás céljára szolgáió
insatlanok bérbeadása'
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Ker. Megnevezés / cím

6 Révai utca 20

6 Révai utca 20

6 Révai utca 20

6 Révai utca 20

6 Révai utca 20

6 Révai utca 20

ó Révai utca 20

6 Révai utca 20

6 Révay utca l8
6 Révay utca 18

ó Révay utca 18

6 Révay utca 18

6 Révay utca22

hrsz.

292281 0l AII
29228t 0t N2
292281 0l At3

29228t 0t N4
29228t 0t N5
29228/ 0t N6
29228t 0t N1
29228/ 0t N8
29227t 0t Nl
2922'il 0t N2
292271 0l Al3
29227t 0t At4
29229t 0t Nl

Terület TuI.
(m2) hányad

106 111

933 1t1

2t ltl
57 ltl
160 ltl
49 ltl
121' ltl
10 r/1

58(+320) 111

290(+312) U1

277(+39) 111

250(+263) ltr
590 ltl

RendeItetés

Ra]<tár

Színház
Egyéb helyíség

Iroda

RaktaÍ

Mühely
Műhely
Raktar

' Sztnhén

SzinhÍa
SzinhÍu
Szinhaz

Raktar

Nettó
éves bérleti díj

2 331 ó00

20 522 300

461 900

1 846 800

3 519 400

1 077 800

2 661 500

220 000

8 314 500

14 561 400

6 950 700

1 1 283 900

5 4t6 200

A Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő bérbe veszi az 1. pontban 1eírt ingatlanokat jelen bérleti
szerző d és a|áír ás ának n apj átó l határ ozat|an időtartamra.

Tekintettel arra, hogy a Bér1ő az ingatlanokat _ korábban kötött kozszo|gáLtatási szerződés
alapján' haszonkölcsön jogcímén - jelen bérleti szeTződés a|áítását mege|ózően is folyamatosan
haszná|ta és birtokolta, ezér:t a korábban kötött kózszo|gáItatási szerződésben szereplo
haszonkölcsön megszűnésének napjától a jelen bérleti szerződés aláírásának napjáig a bérleti
díjjal megegyező összegű hasznáIati díjat köteles fizetni. A használati díj megfizetésére
egyebekben e szerződés 3. pontjában foglaltakat kel1 alkalmazni.

2. Bérleti díj:

a./A bérleti díj összege mindösszesen 6.597,333,. Ft lbó + ÁFA, mely 2OI2. évtől évente,
januar 1-jei hatáliyal a Központi Statisáikai Hivatal által a térgyévet megelóző évre
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hivatalosan közzétettátiagos fbgyasztói arindex mértékével, a kerekítés szabályai szerint
1 00,-Ft-ra kerekítve emelkedik.

Az 1 . pontban megj elölt egyes ingatlanokra vonatkozi bérleti díj ak mego szláséÍ. a szetződés
e lváiasáhatatl an részét kép ező 1 . me llékle t tartalmazza.

b./A megállapított bérieti díjon felül Bér1ó kötelezettsége minden az tngatlanok heiyiség
hasznáLatával összefuggésében felmerülő üzemeltetési (közös kiiltség' víz, csatorna,
szemétszállítás, takarítás, karbantartás) és rezsikiiltség viselése..

c'lBér1ő háromhavi bérleti díjnak megfeielő, azaz L9.792.000,-Ft + Áfa megszerzési díjat
köteles megfizetni

d./Bér1ő köteles öt havi nettó bérleti díjnak megfelelő, azaz32.986.665,- Ft tisszegű óvadékot
megfizetni. Bér1ő tudomásul veszi, hogy az óvadék után járó kamatra nem tarthat igén1.t.

e./ Bérlő a2.cl és d/ pontja szerinti megszerzési díjat, valamint azővadékot legkésőbb 201I'
december 31. napjáig köteles Bérbeadónak megfizetni"

SzeruódőFelek jelen bérle tí szerződés aláírásával egyidejűleg megállapodnak abban, hogy Bér1ő

kotelezettséget vállal arra, hogy a bérleti dij 2' al pontban foglaltak szerint történő emelése esetén

az ővadék összegét a külonbség összegével - bérbeadó külön felhrvására - 8 (nyoic) munkanapon
belül kiegészíti.

Az óvadék összegét a Bérbeadó akkor használhatja fel, ha a Bér1ő bármelyik, a jelen
szerződésben vállalt kötelezettségének hataridőben nem tesz eleget. Az óvadék összeg
felhasznáIáSa nem csorbítja a Bérbeadó rendelkezésére á1ló egyéb jogokat, valamint jogorvoslati
lehetőségeket, beleértve azt a jogot is, hogy Bérlőtől további kártérítést követeljen ésivagy
felmondj a j elen bérleti szerző dést.

Az óvadék összeg felhasználásról Bérbeadó írásban köteles Bérlőt tájékoztatni, aki az óvadék
összeg felhasználását követő 8 munkanapon belül köteles a felhasznált pénzösszeget
visszapótolni. Amerrnyiben Bér1ő ezen ftzetési kotelezettségének (az ővadék feltoltésének) nem
tesz eleget, úgy mulasáása felmondási oknak minősül a Bérbeadó részéről.

Amerrnyiben a Bérbea d'ő az óvadékot felhasználja ,-űgy a felhasználás időpontját őI az ővad'ét Áfa
köteies fizetési kötelezettségé válik.

Egyebekben az ővadék szabáIyaira a Ptk' 270-271 $-ai az iranyadóak.

3. A bérleti díj fizetése

Bérlő a bérleti díjat a szerződés aláirásánaknagátőlhavonta, a számla kibocsátásától számított i5
napon be1trl koteles a Budapest Bank Nyrt-nél vezetett 10102093-05060400-01001005 számú
elszámolási betétszámlára átutalni. Bér1ő késedelmes fizetés esetén a Poigári Törvénykön1v
mindenkori szabáIyozása szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni'

4. Az ingatlanok használata, karbantartás' építési munkák

A Bér1ő az 7, pontban megjelölt ingatlanokat a rendeltetéstiknek megfelelően, a kömyezete
s züks é gtele n zav ar ás a né lkül kötel es has ználni.
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Bér1o jogosult az 1' pontban meghatátozott önkormányzati ingatlanok birtoklására, hasznáIatÍssa,
a tevékenységével, valamint aZ ingat1anok üzemeltetésével összefüggő hasznosítására a
mindenkori hatályos c,nkonnányzati rendelkezések fi gyelembevételével'

Bér1ő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó aZ ingat1anokban Bér1ő áItaI folytatni kívánt
tevékenységhez szükséges hatisági engedélyek kiadása tekintetében felelosséget nem vá11a1, azok
beszerzése Bér1ő feladata.
A Bérbeadó a bérleményben ta|á\ható berendezési tárgyakért, felszerelésekért semmilyen
kártédtési kötelezettséget, a bérleményben tartózkodó természetes személyek körében esetleges
balesetek bekovetkeztére felelősséget nem vállal"

Bér1ő kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlanokban lévő értékeire vagyonbiztosítást és

tevékenységével összefuggésben okozott károkra (különösen az érdekkörébe tartozi személyek
és vendégeinek károkozása esetére) szóló felelősségbiáosítást köt.

Bér1o kötelezettséget vál1al arra, hogy a bérlet tartama alatt a szeruődés Íárgyátképező ingat1anok

teljes köru üzemeltetési feladatait saját koltségén e|végzi"

Bér1o a bérlemény állagmegóvásához szükséges, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXWil. törvény (a

továbbiakban Ltv.) vonatkozó bekezdéseiben rögzített ferrntartási, karbantartási munkákat ellátja,
ezen munkálatoknak a költséseit viseli.

Bér1ő tudomásul veszi,hogy az ingatlanokban bármilyen átalakítást, bővítést, nem a karbantartás,
felújítás körébe hrtoző építési munkát kizérőLag Bérbeadó' illetőleg a Tulajdonos előzetes írásbeli
ho zzáj áruLás ával' il 1 ető l e g kül ön me gáilapo dás al apj án vé ge zhet.

Felek kifejezetten úgzíttk, hogy Bér1ő - eÍTe vonatkozó külön előzetes írásbeli megáilapodás
hiányában - fenti munkálatok ellenértékének megtérítésére sem a szerzódés hatálya alatt' sem
annak megszűnését követően semmi1yen jogcímen, még jogalap nélküli gazdagodás címén sem
tarthat igén1t, azt sem Bérbeadótól, sem Tulajdonostól nem követelheti.

Bérlő tudomásul veszi, hogy az általa folytatni kívant tevékenység végzéséhez esetlegesen
szükséges áta|akítási, felújítási munkát is saját maga köteles a saját költségére elvégemi, illetóleg
elvégeztetni, és Bérbeadótól ezek megtérítését sem követelheti.

Bérlo a bérleményben építési engedélyhez kötött munkát kizaúIag építéshatósági engedéiy
birtokában végezLlet, amennyiben az építési tevékenységhez a Tulajdonos előzetesen hozzájáruLt.

B érbeadó az alábbi es ete kb en felelő s sé gét kifej ezette n kizfu j a:

a. a bérlői üzemszerű működés körében keletkezett bármely kár;
b. a bérlet tárgyában lévő berendezésekben keletkezett kár;
c. baleseti károk, betörés' alkalmazottak karokozása.

5. Egyéb kikötések

Bérlő koteles a bérieményÍe Vonatkoző, illetőleg a tevékenységével kapcsolatos hatósági,
tűzvédelmi, baiesetvédelmi előírásokat betartani.

Az esetleges kártevő-mentesítési feladatokat a bérleményben Bérlőnek kell elvégeznie és

költségeit viselnie.
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Bérbeadó a szerződés időtatama alat| a rendeltetésszerű és szetzódésszeni hasznáiatot bármikor
eilenőrizheti, a Bér1ő áIta], a bér1eményben folytatott tevékenység szLikségtelen zavarása nélkül'

.{ bérieti időszak folyaman Bér1ő mindenkor koteles saját költségén teljesíteni a saját tulajdonát
és a bérlemény használatát iilető minden tűzvédelmi és egyéb hatósági és közmű szolgáltatási
e1őírást.

Bérlő adataiban történt változást köteles Bérbeadónak írásban, aváltozás bejegyzésétól számított
8 munkanapon belül bejelenteni.

Fe1ek megállapodnak, hogy a jelen bérleti szerzodés i. pontjában megjelölt ingatlanokat osztható
szoigáltatásként kezeiik. Igy amerrnyiben a Bér1o bármely ingatlan tekintetében szerződésszegést
követ et, azklzátőlag az adot|ingatlan tekintetében keletkeztet jogokat illetve kötelezettségeket.
Ebben az esetben a Bérbeadó jogosult és köteles a Bérlővel egyeztetni, és az adott ingatlannal
kapcsoiatban kialakult vitás helyzetet iehetőség szerint szóban, vagy amennyiben aZ nem
1ehetséges, szeruődés módosításs aI, vagy kiegészítéssel rendezni a Felek megegyezése szerint.

6. Bérleti jog megszűnésének esetei

A bérleti szerződés megszűnik azLtv.23. $' valamint 39. $-aiban szabáLyozo|t esetekben.

Bér1ő fudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor a bérleményt saját költségén,
cserehelyiség és terület biztosítása nélkül köteles kiüríteni és rendeltetésszeru használatra
a1kalmas ttszta áI7apotban' B érbeadónak átadni.

A bérleti jogviszony megszűnésekor Bérlő köteles a helyiséget kifizetett közüzemi számlákról
beszerzett ,,0''-áS tartozást igazo|ő, szolgáltatók által kiadott nyílatkozatokkal a Bérbeadó részére
átadni.

Amennyiben Bér1ő a helyiség kiürítési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a jogcím nélküli
haszná]'at idejére a mindenkori piaci bérleti díjjal megegyezo összegű basznáIati díjat koteles
megfizetni a jelen szerződés 3. pontjában meghatározottak szerint.

A Bérleti jogviszony megszrinik, amennyiben aZ ingatlanok a Fővárosi tnkormtnyzat
tulaj donábói kikerülnek.

Felek megál1apodnak, hogy amerrnyiben a bérleti szerződés bármely oknál fogva megszűnik,
vagy a felek azt megszüntetik, a Bérbeadó nem köteles a Bérlőnek csereingatlant felajánlani.

7. Felmond ás, szerződés megszűnése

Bérbeadó a Ltv' 24, és 25. $-ában szabályozoftak szerint a szerződést írásban íelmondhatja. A
szerzódó felek a Lty' 43. $-ában foglaltak alapján megállapodnak abban, hogy jelen szerződést
bánnelyik fel indokolás néikül írásban felmondhatj a atárgyévet kÖvető év december 31.-ére.

8. Birtokbaadás

Bér1ő kijelenti, hogy az I' pontban megjelölt ingatlanok műszaki á|.apotával te1jes körűen
tisáában van, valamennyi ingatlant rendeltetésszerú haszná|atra alkalmas állapotúnak tart
kuionös tekintettel arra, hogy az lngatlanokat huzamos ideje folyamatosan haszná1ja. Tekintettel
an.a, hogy Bér1ő birtokon belül van, ezért külön birtokbaadás nem, szükséges, azonban Felek a
bérletijogviszony kezdetekor azingatlanok állapotát rögzítőjegyzokönyvet vesznek fel.
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9. Kapcsolattartás

Minden értesítést, valamint egyéb köziést, mely je1en szeruődés
megtehető, írásban magyal nyelven kell megtenni és akkor
alkalmazásában megtettnek, ha art személyesen Vagy telefax útjan,
postai kriideményként a következő címre küldték el:

alap;rín megteendő vagy
minősül jelen szerződés
vagy aj ánlott-tértivevényes

li.
-r

Bérbeadó képviselője:
Nagyrnyomi-Sényi Gábor Anta1 v ezérigazgatő,
Budapest Fővaros Vagyonkezelő Központ ZÍt. (1013 Budapest, Attila út 13iA.), telefax: 3252-
4 4 4, e -mail: v agy on@bfvk.hu

Bérlő képviselője:
Puskás Tamás üg1wezető
Centrál Színház Szinházmúvészetl Nonprofit Kft. (1065 Budapest, Révai u. 18'), telefon: 301-
20 60, 3 0 I -20 6 5, e-mail : titkarsag@centralszinhaz. hu

A fentiek szerint elküldött értesítés, |evélaz elküldéstől, postára adástól számított 5' napon akkor
is megérkezettnek minősül, ha a tértivevény ,'nem 

kereste'', Vagy ,'nem 
vette ÉÍ,, jelzéssel érkezik

vissza a feladőhoz, vagy a jeien szerződésben írt telefaxszámot bármely fel a másik fél előzetes
értesítése néiktil vá7toztatía meg és a telefax útján küldött ilzenet ezért nem jut e1 hozzá. Felek
rnegállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban megjelölt e-mail címeken fo1ytatott
e l ektronikus l evel ezé süket hivatal o s írás o s formának tekintik.

10. Zárő rendelkezések

Jelen szerződésben 
. 
ne1 szabá|yozott kérdésekben a Magyar Köáársaság Poigári

Torvénykönyvéről sző\ő 1959. évi iV. törvény, az Ltv., valamint a Fővarosi onkormanizat
tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlá#ól
szőlő 4012006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet mindenkor hatá1yos rendelkezései az iranyadók.

Fe1ek jelen bérleti szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jőváhagyólag atáítják.

Budapest, 2011
Ü
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Dr. Rokolya Gábor
közjegyző

1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. IIV6
T el. 3 02-121'7,33 1 -243 4

1107 9 IHJ 7 2 /2012. ügyszám.

Tanúsítom' hogy ez az idefíizött fenymásolat az előttemeredetiként felmutatott, illetékbélyeg
nélküli okirattal mindenben egyező.
Kelt BudapeSten, 2012, (kettőezer-tizenkettedik) évi január 09" (kilencedik) napján.---

/'*. {

dr. Rokolya Gábor
közjegyző


