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Bérleti szerződés  
 
 
 

amely létrejött egyrészről  Nagylózs Község Önkormányzata 
Székhely:  9482 Nagylózs, Vörösmarty utca 31/A. 
Adószám: 15728214-2-08 

Számlavezető pénzintézet: Rajka- és Vidéke Takarékszövetkezet Nagylózsi Kirendeltség 
Számlaszám: 59500320-11062581 
képviseli: Szigeti Éva polgármester 
  

mint bérbeadó – továbbiakban: Bérbeadó -, 
 

másrészről: Magyar Posta Zrt. 
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Számlavezető pénzintézete: FHB Bank Zrt. 
Számlaszáma: 18203332-06000412-40010046 
Adószáma: 10901232-2-44 
Statisztikai jelzőszáma: 10901232-5310-114-01 
Cégjegyzékszáma: 01-10-042463 

Kapcsolattartó: Magyar Posta Zrt. Eszköz- és Ingatlanüzemeltetési Osztály Nyugat-

magyarországi Eszköz- és Ingatlanüzemeltetési Csoport. 
Képviselik együttesen: Pusztai Csaba csoportvezető és Papp Imre osztályvezető (Nyugat-
magyarországi Beruházási és Építési Osztály). 
Levelezési címe: 9401 Sopron, Rákóczi F. utca 43. 
 

mint bérlő – továbbiakban: Bérlő – között (együttesen: Felek) alulírott helyen, napon az alábbi 
feltételekkel: 
 

1 Bérbeadó bérbe adja, Bérlő megtekintett állapotban bérbe veszi, Nagylózs Község Önkor-
mányzata kizárólagos tulajdonát képező 9482 Nagylózs, Kossuth utca 21. szám alatti in-

gatlanából 35 m2 alapterületű üzlethelyiségét postaforgalmi tevékenység végzésének 

céljára. 

1.1 Bérlő kijelenti, hogy jelen szerződés aláírása előtt Bérbeadó lehetőséget biztosított számá-
ra, hogy megtekintse a bérleményt, továbbá ismeri és elfogadja az ingatlan helyét, rendel-
tetését és állapotát. 

1.2 Bérbeadó biztosítja a bérlemény megközelítéséhez, továbbá a járatkezelő gépjármű épület 
előtti megállásához szükséges területet. 

2 Felek jelen bérleti szerződést 2015.08.06. napjától határozatlan időtartamra kötik. 

3 Szerződő felek a bérleti díj összegét 360.000,- Ft/év azaz Háromszázhatvanezer forint/év 
(30.000,- Ft/hó) állapítják meg. 

3.1 A bérleti díjat Bérbeadó írásos igénye és a Felek közös megállapodása alapján évente egy 
alkalommal – minden év január 1. napjától - maximum a KSH által előző évre meghatáro-
zott belföldi fogyasztói árindex átlagos mértékével megemelheti, melyre első alkalommal 
leghamarabb a bérleti díj fizetés kezdő napjától számított 1 év elteltét követő január 1-től 
kerülhet sor. 
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3.2 A Bérlő a 3. pontban rögzített bérleti díjat 2015.08.06. napjától kezdve, havonta köteles 
Bérbeadó által kiállított számla alapján a számla kézhezvételét követő 30 napon belül át-
utalni Bérbeadó számlájára. Bérbeadó a bérleti díjról szóló számlát a Magyar Posta Zrt. 
1138, Budapest, Dunavirág utca 2-6. részére állítja ki, „Nagylózs posta” nevének feltünte-
tésével, és a Magyar Posta Zrt. Számla Feldolgozó Csoport (6722. Szeged, Tisza Lajos 
krt. 45) címére küldi meg. 

3.3 Felek a szolgáltatás teljesítési időpontjának az ÁFA törvény hatályos szabálya szerint a 
számla fizetési esedékességét tekintik. 
Bérbeadó a számlát a fizetési határidő előtt állítja ki – a számla megküldésére számításba 
vehető 4 munkanap, és a számla megfizetésére rendelkezésre álló 30 nap figyelembevéte-
lével meghatározott a FIZETÉSI határidővel megegyező TELJESÍTÉSI határidő megjelölé-
sével. 

3.4 Bérbeadó kijelenti, hogy jelenleg a bérleti díjat Áfa nem terheli. Amennyiben a későbbiek-
ben Bérbeadó a bérbeadással kapcsolatban az Áfa tételt választja, akkor a bérleti díjat 
ÁFA fogja terhelni a hatályos ÁFA-törvényben rögzítettek szerint, melyről Bérbeadó előze-
tesen, írásban tájékoztatja Bérlőt. 

4 A posta működésére szolgáló épületrész fenntartási (működtetési) költségének elszámolá-
sára a Felek az alábbiakban állapodnak meg. 

4.1 Fűtés: 
A bérlemény fűtésére szolgáló gáz mennyiségének költségét Bérlő közvetlenül a gázszol-
gáltatónak téríti meg a felszerelt mérőóra alapján. A fogyasztóhely névátírását a Bérlő kez-
deményezi.  

4.2 Villany: 
A villamos energia fogyasztásának költségét bérlő közvetlenül az áramszolgáltatónak téríti 
meg a felszerelt mérőóra alapján. A fogyasztóhely névátírását a Bérlő kezdeményezi. 

4.3 Szemétszállítás: 
Bérlő a tevékenysége során keletkező hulladék (szemét) elszállításáról a szolgáltatóval kö-
tött szerződés alapján gondoskodik. 

4.4 Vízfogyasztás: 
A vízfelhasználásának díját tekintettel annak csekély mértékére a bérleti díj magában fog-
lalja. 

5 Bérbeadó tudomásul veszi, hogy Bérlő a postahely nyitvatartási idejét a szolgáltatás ellátá-
sára és az ügyféligényeknek megfelelően, saját maga határozza meg. 

6 Bérlő a tevékenységének gyakorlásához szükséges módon a bérlemény belső átalakításá-
ra, korszerűsítésére az ahhoz szükséges hatósági engedélyek birtokában, saját költségén, 
a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult. 

7 Bérbeadó az 1. pontban megjelölt ingatlanrészt a bérleti jogviszony kezdetével adja Bérlő 
birtokába. Felek a birtokbaadásról részletes átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek, a 
bérlemény állapotára, berendezési, felszerelési tárgyaira, a környezeti állapotfelmérésre ki-
terjedően. 

8 Bérbeadó jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Bérlő a bérleményt is magá-
ban foglaló épületen (homlokzatán) postai arculati elemeket (postapajzsot), illetve a bejárat 
előtt levélgyűjtő-szekrényt, valamint a tetőn adatátviteli rendszeréhez V-SAT (parabola) an-
tennát térítésmentesen elhelyezzen. 
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9 Bérlő a bérleményt a bérlet teljes tartama alatt köteles rendeltetésszerűen az 1. pontban 
meghatározott célra használni. Bérlő a bérleményt albérletbe, üzemeltetésre nem adhatja, 
illetve használatát harmadik személy részére nem engedheti át. Bérlő a bérleti jogot nem 
ruházhatja át, és nem cserélheti el. 

10 A bérlemény rendben tartása, a belső karbantartási munkák elvégzése a bérlemény előtti 
járdafelület hótól és szennyeződéstől való megtisztítása a Bérlő feladata. Belső karbantar-
tás alatt Felek a bérlemény folyamatos, zavartalan, biztonságos használatát fenntartó 
munkálatokat és az elhasználódás rendszeres helyreállítását értik. A bérleménnyel kapcso-
latos karbantartási feladatokat Bérlő saját költségén megtérítési igény nélkül végzi. Bérlő 
köteles biztosítani Bérbeadó részére indokolt esetben, de legalább évente egy alkalommal 
a bérlemény épületszerkezeteinek megvizsgálását, illetőleg tevékenysége ellenőrzését. 

11 Bérlő a bérleti jogviszony megszűnése esetén cserehelyiségre vagy kártalanításra nem 
tarthat igényt. 

12 Felek a jelen szerződést a hatályos jogszabályok alapján jogosultak felmondani. 

13 A bérleti jogviszony megszűnésekor Bérlő a bérleményt eredeti, illetve ha azt Bérbeadó 
elfogadja, a meglevő rendezett állapotban köteles Bérbeadó részére visszaadni. Bérlő a 
bérlemény területéről csak azon berendezési, felszerelési tárgyakat szerelheti le – az állag 
sérelme nélkül –, illetve szállíthatja el, amelyeket nem Bérbeadó adott e szerződés alapján 
Bérlő használatába, hanem Bérlő saját költségén helyezett el, vagy szerelt fel a bérlemény 
területén. Felek a bérleti szerződéses jogviszony megszűnésekor, a bérlemény visszaadá-
sakor átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek. Visszaadáskor a Felek rögzítik az átadás-
átvételi jegyzőkönyvben a bérlemény állapotát, Bérlő esetleges károkozásait, Bérlőt terhelő 
helyreállítási kötelezettségeket. 

14 Bérlő a bérlemény használata során köteles valamennyi környezetvédelmi előírást betarta-
ni, Bérlő által okozott környezetvédelmi károkért a teljes felelősség – az esetleges környe-
zeti károkkal kapcsolatos kártérítési és kármentesítési kötelezettség, környezetvédelmi bír-
ság stb. – Bérlőt terheli. 

15 A felek rögzítik, hogy Bérlő a jogviszony fennállása alatt a Bérbeadó részére kauciót nem 
fizet, továbbá az 1./ pontban megnevezett Bérlemény vonatkozásában biztosítást nem köt. 
Bérlő a tevékenységével összefüggő személy-és vagyonbiztonságról saját maga gondos-
kodik. 

16 Szerződő felek megállapodása értelmében Bérlő a bérleti szerződés időtartama alatt pos-
tai, kereskedelmi és egyéb cégkivonatában felsorolt tevékenységet fejt ki. Bérbeadó jelen 
szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Bérlő a bérleményben többek között az 1. 
számú mellékletben felsorolt termékeket jogosult forgalmazni. 

17 Bérlő kötelezettséget vállal, hogy a bérlemény használatával kapcsolatban a mindenkor 
hatályos tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi és környezetvédelmi szabályokat az 
ingatlan tulajdonosa által készített tűzvédelmi utasításban foglaltakat betartja. 

18 Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket tárgyalásos 
úton rendezik. A tárgyalások eredménytelensége esetén Felek e szerződésből eredő jogvi-
ták eldöntésére kikötik a Soproni Járásbíróság és a Győri Törvényszék kizárólagos illeté-
kességét. 
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A szerződésben nem szabályozott kérdéseket illetően a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletére vonatkozó jogszabályok, illetve a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 
 
Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán érvényte-
lenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. 
 
E szerződés 6 (hat) egymással megegyező példányban készült, melyet Felek, mint ügyleti aka-
ratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírnak. 
 
 
Nagylózs, 2015. 08. 19. Pécs, 2015.  
 
 
 
 
 

………………….….. 

Szigeti Éva 

polgármester 
Nagylózs Község Önkormányzata 

képviseletében 

……………………… 

Pusztai Csaba 

csoportvezető 
Magyar Posta Zrt. 

képviseletében 

……………..………….. 

Papp Imre 

osztályvezető 
Magyar Posta Zrt. 

képviseletében 

Bérbeadó Bérlő 
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A szerződés 1. számú melléklete a bérleményben forgalmazható termékekről 

 
A forgalmazható működési engedély-, ill. bejelentés-köteles termékkörök: 
 

 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes ital 

 Édességáru (csak előre csomagolt élelmiszerek, pl. csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, stb.), 

 Egyéb élelmiszer (csak olajos- és egyéb magvak, kávé, tea), 

 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.), 

 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk (csak kisebb háztartási felszerelési tárgyak, 
eszközök), 

 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, (csak kisebb háztartási készülékek), 

 Audióvizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.), 

 Telekommunikációs cikk, 

 Könyv,  

 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 

 Papír-és írószer, művészetellátó cikk (vászon, állvány stb),  

 Számítógépes hardver-és szoftver termék, 

 Illatszer, drogéria („A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt termékek -, valamint a kémiai biztonságról szóló 
törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények kivételével), 

 Sportszer, sporteszköz 

 Játékáru,  

 Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (pl. vérnyomás-, vércukorszínt mérő, sóinhalátor), 

 Mezőgazdasági termékek (csak vetőmag.), 

 Emlék- és ajándéktárgy, 

 Numizmatikai termék,  

 Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

 

Működési engedély és bejelentés nélkül árusítható termékek: 
 
Postai és pénzügyi értékcikkek: 
 bélyeg, 

 postakész borítékok,  

 alkalmi boríték, 

 tematikus bélyegcsomagok, 

 Karácsonyi posta jelző, 

 alkalmi levelezőlap, 

 illetékbélyeg, 

Filatéliai termékek: 
 emléklapok, 

 bélyegkönyvek, bélyegkincstárak, 

 bélyeggyűjtési kellékek. 

Szolgáltatást megtestesítő termékek: 
 sorsjegyek, 

 telefon-, mobil- és Internet kártyák, 

 hirdetési levelezőlapok, szelvények, 

 közlekedési jegyek, bérletek és időszakos jegyek, parkoló-, és belépőjegyek,  

 útiokmány lap, 

 hatósági erkölcsi kérőlap, 

 adattovábbítás kérőlap.  
 
 

 
 

………………….….. 
Szigeti Éva 

polgármester 

 
 

……………………… 
Pusztai Csaba 
csoportvezető 

 
 

……………..………….. 
Papp Imre 

osztályvezető 
Bérbeadó képviseletében Bérlő képviseletében 

 


