
A pályázati felhívásban szereplő feltételeken túli főbb szerződéses feltételek: 

1. Az üzemeltetőnek rendelkeznie kell az egyes feladatok ellátásához szükséges jogokkal, 

engedélyekkel és szakértelemmel. 

2. Üzemeltető a bérlet tárgyát képező ingó és ingatlanvagyon őrzését, állag-, illetve 

vagyonvédelmét azok átvételétől kezdődően folyamatosan köteles biztosítani. 

3. Tulajdonos jogosult az ingatlan állapotát, üzemeltetését, ellenőrizni és írásban észrevételt 

tenni. 

4. Üzemeltető a tevékenységi körébe tartozóan teljes körű felelősséggel tartozik a 

balesetvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáért, betartatásáért. 

5. Üzemeltető köteles gondoskodni az üzemeltetés folyamatosságának biztosításáról. 

Üzemeltetőnek gondoskodnia kell a biztonságos, optimális látogatói létszámot biztosító 

(zsúfoltságot elkerülő) beléptetésről, üzemeltetésről.  

6. Üzemeltető köteles a jelen szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül a közüzemi 

mérőórák nevére történő átírásáról gondoskodni. 

7. Üzemeltető az átvett vagyontárgyak (épületek, építmények, eszközök) tekintetében jelen 

szerződés aláírását követően haladéktalanul intézkedik a vagyonbiztosításról, ezen kívül 

gondoskodnia kell olyan felelősségbiztosítás megkötéséről is, ami az üzemeltetés során 

esetlegesen előforduló balesetekből eredő kártérítésekre fedezetet biztosít. Mindezt jelen 

szerződés aláírásától számított 30 napon belül igazolni köteles Megbízó felé. 

8. Üzemeltető az üzemeltetési szerződés teljes időtartama alatt, egész évben köteles a 

épületegyüttesen állagának megóvásáról, továbbá a rendeltetésszerű használatra alkalmas 

állapotban tartásához, fenntartásához szükséges karbantartásokról saját költségén 

gondoskodni. Üzemeltető köteles Megbízót előzetesen írásban értesíteni a szükséges 

felújítási és javítási munkákról, melyek elvégzéséhez Megbízó vagy a hozzájárulása 

szükséges. 

9. A bérleménnyel kapcsolatban felmerülő hatósági díjak és közterhek Üzemeltetőt terhelik. 

10. Üzemeltető az épületegyüttesen bármilyen átalakítást, változtatást, felújítást csak a 

Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. Az Üzemeltető az esetleges 

beruházásai megtérítésére (max. 50%) csak akkor tarthat igényt, ha erről a Megbízóval 

előzetesen írásban megállapodott. A jogosulatlanul végzett átalakítási munkák esetén az 

Üzemeltető a Megbízó felszólítására köteles az eredeti állapotot helyreállítani.  

11. Amennyiben az Üzemeltető a karbantartási, állagmegóvási és tisztántartási 

kötelezettségeinek a Megbízó írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, a Megbízó 

jogosult azokat az Üzemeltető költségére elvégezni, vagy döntése szerint a szerződést 

azonnali hatállyal felmondani. 

12. Üzemeltető köteles tűrni az épületegyüttes felújításával, helyreállításával, átalakításával, 

bővítésével és korszerűsítésével kapcsolatos munkák elvégzését, amennyiben azok 

Megbízó érdekkörében merülnek fel. 

13. Ha az épületegyüttesben álló épületben, az épület központi berendezéseiben az Üzemeltető 

vagy az érdekkörébe tartozó személyek magatartása miatt kár keletkezik, a Megbízó a hiba 

kijavítását és/vagy a kár megtérítését követelheti. Amennyiben az Üzemeltető a kijavítási 

kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Megbízó jogosult a hiba 

kijavítását az Üzemeltető költségére elvégezni és – döntése szerint a szerződést azonnali 

hatállyal felmondani. 

14. A Megbízó szavatol azért, hogy az épületegyüttes a jogviszony tartama alatt a szerződésben 

meghatározott célra alkalmas, illetve azért, hogy harmadik személynek nincs arra 

vonatkozó olyan joga, amely az Üzemeltetőt a használatban korlátozza, vagy akadályozza. 



15. Megbízó köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvbe foglalt épületeket, építményeket, 

technikai berendezéseket, rendszereket és eszközöket Üzemeltető birtokába bocsátani.  

16. A közüzemi díjak megfizetésével az Üzemeltető viseli az általa fogyasztott 

közműszolgáltatások díját, különösen a fűtés, víz, csatorna, a villanyáram, a gáz 

fogyasztásának díját és az egyéb közüzemi szolgáltatások ellenértékét.  

17. Az Üzemeltető köteles jelen szerződés aláírásával egyidejűleg 2.000.000.-Ft összegének 

megfelelő óvadékot köteles nyújtani. 

18. A jelen szerződés megszűnését követően a Megbízó a fel nem használt óvadékot az 

Üzemeltetőnek visszafizeti, feltéve, hogy az Üzemeltető az épületegyüttest a Megbízónak 

szerződésszerűen visszaadta és a jogviszonnyal illetve annak megszűnésével kapcsolatban 

a Megbízóval szemben semmiféle tartozása nincs. A Megbízó az óvadékot a jelen pontban 

meghatározott feltétel bekövetkeztétől számított 30 napon belül köteles az Üzemeltetőnek 

visszafizetni. 

19. A súlyos szerződésszegés esetei különösen a következők:  

Megbízó részéről:  

- Megbízó nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének,  

- nem biztosítja a rendeltetésszerű használatot, használatban korlátozza az Üzemeltetőt (ide 

nem értve a bővítés, felújítás munkavégzésének eseteit).  

Üzemeltető részéről:  

- Üzemeltető nem tesz eleget szolgáltatási, üzemeltetési, tisztántartási, karbantartási, javítási 

kötelezettségének,  

- Üzemeltető nem tartja (tartatja) be az épületegyüttes üzemeltetésére vonatkozó 

jogszabályokat, önkormányzati rendelkezéseket.  

- ha Üzemeltető végelszámolási eljárást indít, vagy ellene első fokon felszámolási eljárást 

vagy csődeljárást a bíróság végzéssel elrendelte.  

20. A szerződés megszűnése esetén az Üzemeltető köteles az épületegyüttest az eredeti 

átvételkori állapotnak megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, tisztán 

visszaadni.  

21. Üzemeltető tudomásul veszi, hogy a szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén 

elhelyezésre nem tarthat igényt. 

22. A szerződés megszűnésétől számított 30 napon belül az Üzemeltető köteles az 

épületegyüttes székhelyként / telephelyeként / fióktelepeként történő megjelölésének 

megszüntetése iránt intézkedni, és ugyanezen határidőn belül az illetékes cégbíróságnál, 

adóhatóságnál és földhivatalnál eljárni. Ugyanígy köteles gondoskodni minden más, az ő 

érdekkörében az ingatlanba bejelentkezett személy kijelentéséről illetve a székhely/ 

telephely/fióktelep minden hatósági nyilvántartásból történő törléséről. 

23. A jogviszony megszűnésétől számított 30 nap elteltével mindaddig, amíg az Üzemeltető a 

jelen pontban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a Megbízónak köteles napi 

10.000 Ft összegű kötbért fizetni.  

24. A jelen szerződés megszűnésekor a felek jegyzőkönyvet kötelesek felvenni, melyben 

rögzítik a helyreállítási, javítási, pótlási kötelezettségeket. Amennyiben az Üzemeltető a 

helyreállítási kötelezettségét határidőben nem teljesíti, úgy Megbízó jogosult azt az 

Üzemeltető költségére (az óvadék terhére) elvégezni. 

25. Az Üzemeltető az üzemeltetést köteles megkezdeni a szerződés aláírását követő 90 napon 

belül. 

26. A számlázás az üzemeltetés időpontjától számítottan utólag, félévi gyakorisággal történik. 


