BÉRBEVÉTELI KÉRELEM
/cégek számára/

alapadatok:
cégnév: ..........................................................................................
képviselő neve: ..............................................................................
székhely: ........................................................................................
cégjegyzékszám: ............................................................................
adószám: ........................................................................................

kérelmezett helyiség
cím: ................................................................................................
helyrajzi szám:...............................................................................
alapterület: .....................................................................................

tevékenység
tevékenység megnevezése TEÁOR számmal: ..............................
szeszárusítással/szeszárusítás nélkül (aláhúzandó)

bérleti jogviszony jellege
határozott: ...................................................................................... (év)
határozatlan (aláhúzandó)

bérleti díj ajánlat: ........................................................................ /hó + ÁFA

Nyilatkozat
/figyelmesen olvassa végig/
A helyiséget megtekintettem, a helyiség szemrevételezéssel megállapítható műszaki állapotával
tisztában vagyok.
Tudomásul veszem, hogy a helyiség helyreállításával kapcsolatos, a bérbeadót terhelő
helyreállítási költségek megtérítésére csak akkor van lehetőség, ha a munkálatok megkezdése
előtt, a bérbeadó részére benyújtott költségvetés alapján a bérbeadó ahhoz hozzájárult, az erre
vonatkozó bérbeszámítási megállapodást megkötöttem, illetve a bérbeszámítás megkezdése
előtt és alatt bérleti díj és egyéb közüzemi szolgáltatási díj hátralékom nincs. A helyiségben
szignó:

végzendő átalakítási munkálatokhoz, a bérbeadó engedélyét kell kérnem a munkálatok
megkezdése előtt abban az esetben is, ha az nem a bérbeadót terhelő munkálat, vagy a költségek
megtérítését nem kérem.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a bérbeadó nem szavatolja, hogy az általam végezni kívánt
tevékenységet a helyiségben végezhetem, szükség esetén az engedélyeket be kell szereznem, a
helyiséget a végezni kívánt tevékenységhez szükséges állapotra fel kell újítanom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a helyiséget nem a bérleti szerződésben meghatározott
tevékenységre használom, engedély nélkül átalakítom, az a bérleti szerződés felmondására okot
adó körülmény, valamint a helyiség eredeti állapotát saját költségemre vissza kell állítanom.
Tudomásul veszem, hogy a bérleti jog átruházásához, albérletbe adáshoz, befogadáshoz,
bérlőtársi jogviszony létesítéséhez a bérbeadó előzetes hozzájárulása szükséges.
Tudomásul veszem, hogy a bérleti szerződésem mellett közjegyző előtt egyoldalú
kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell tegyek, melynek várható költségeiről az eljáró
ügyintéző tájékoztatott.
Tudomásul veszem, hogy a bérleti díjon felül kiszámlázásra kerülnek a külön szolgáltatási
díjak, többek között a közös költség összege is, melyek várható összegéről az eljáró
ügyintéző tájékoztatott.
Tudomásul veszem, hogy a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérbeadó
számlájára a bruttó bérleti díj háromszorosának megfelelő óvadékot megfizessek.
Az általam képviselt gazdasági társaság a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Tudomásul veszem, hogy
amennyiben a bérleti szerződés megkötését követő körülmény folytán az általam képviselt
gazdasági társaság már nem átlátható szervezet, úgy a törvény 11. § (12) bekezdése alapján a
bérbeadó a bérleti szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondja.
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