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A 2011. 0S.20-i
36leti sz6rz6d6s

2012. O4.O1 . napjdvaj tortdnt mddosrtdsokkal
Egry'sdges szorkezetben

Felek a kotottijk 2011. szeptember 20. napjen ldtrejott berleti szez6d6st koz6s
megegyezdssel az alebbiak szerint m6dosilek 6s foglaljak egysdges szerkezetbe, a
m6dosit{sokal &hthott d&t MM jeli)lve.

Amely l6trejdtt, egyr6szr6l
Sz€nt Ma€it Fl€ndddint6zet Nonpoft Kft. (1032. Budapest, Vdrdsvdri Ut 88-96.)
kep\iselel'ben Dr, fhdnb Gvdrov ihDruezat6 igezgatd,
mint borbeado - a tovAbbiakban Berbead6,

mesr6szr6l
Mozgesszsrvi Diagnosztile SzoE6liat6 Kft .
szekhely/telephely. 1038. BudapesL Csobenka tdr 6.
cegbirdsdgi bejegfz6si sz6m.: 01-09-675672
addszem: 1 17681 46-2-43
bankvdmlasz6m:
KepviseletetF-n: Dr. Kor*s SZIM tJovvazEtd
mint 86116 - a tovebbiakban Bdrl6

kdzott a mai naDon. az aldbbi feltdtelekkel:

'1. Bdrbeadd bdrbe adja, a 86116 bdrbe veszi a B6rbead6 kezelesdben l6vd Budap€61, lll.
Csobdnka t6r 6. sz6m alatti telephelyenek foldszintjdn levd az 1. sz. mdl6tr{st szerint 87 m,
alaptenllet0 rendel6helyisdget orvosi diagnosAikai tevekenysfu folytatdsara

Hetfdi - p6nteki napokon 8-20 6ra
id6tartamra.

2. B6rbeaddnak tudomdsa van an6l, B6ri6 a tev6kenys{iget sajat tulajdonU
1 db Hitachi tipusu Airis-ll, 0,3 Tesla Open MR berendez6ssel v6gzi.
A berendezdshez tartozik a k6szril6k integrens r6sz6t k6pez6 monitonal elldtott
szdmtastechnikai rendszer.
A berendez6sen t0l Bdd6 a 2. sz. mell6ldet szerinti berendez6si tergyakat helyezi el a
helyisegben.
Bdrbead6 hozzdj&ul, hogy BOrl6 a berendezdst - sajat feleldssdgdre - a helyls6gben tarolja.
A kdrveszdlyt BOrl6 viseli.

3, Berl6 nylatkozik, hogy a jelen szerz6des szerinti helyisdgekre, a tevdkenyseg
vegzesere 6s a diagnosztikai berendezasekre €rvdnyes Egeszsegrlgyr szakhat6sdgi engedeM
megszezi 6s feleldss6gbiztositesdt ere a teiephelyre m6dosftja,
Nyilatkozik tov6bb6, hogy az engedely 6s a biztosftes 6rvenyess696t jelen szezdd€s tartama
alatt mindvdgig fenntartja.
Egdszsegr.igyi szakhat6siigi enged6ly 6s felel6ss6gbiztosit6s jelen sz€tz6d6s 3., 4. sz,
mell6ld€t6.
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4. A b&leti dii:
A bdrleti di brutt6 3.800,-Fvnegyzetmeter,h6+ 0% AFA.
A b€rleti di nem tanalmazza a rezsj kolts€eket,
A b6rleti dil havonta el6re eseddkes a h6nap 10. napjeig.
A bdrleti diat Berl6 Bedr8ad6 sziimlaja alapjen, a szemla k6zhezv6te€t kdvet6 10 napon belut
etulal6ssal fizeti meg Bdrbeadd banksz6ml4{ira.

K6sedelmes lizetes esetdn Bdrbeadd a jegybanki alapkamatnak megteleld kdsedelmi kamatot
szAmit fel.
15 napot meghalad6 k6sedelem eset6n Bdrl6 a kdsedelem minden napja utdn kdsedelmi
kotb6r cim6n napi 3OOO,- Ft k6sedelmi kotb6r megfizet6sdre kdteles,

4. 1 . A berleti dijat a Bdrbeadd evente, de legkor{ibban 2013. janudr 1 . napjeval az el6z6 6vi
infl eci6 m6rtdkdnek megfelel6en €meli.

4.2. A bdrleti di azon h6nap elsejet6l esed6kes, amikor a 86116 a bdrlem6nyen a
szriksdges, es sajat kdltseg6n v6gzend6 - felujftdsi 6s dtalakitesi munkalatokat befejezve es
a szriksogss hat6segi engedelyeket beszerezve tev6kenysegot tdnylegesen megkezdr.

5. R€zsikolts6gek:

5.1. Egyetdrtenek felek abban, hogy B6n6 a bdrlemdny elektromos dram, vfz 6s csatorna
fogyas4eset az eftala felszerett mer6 eltal mdrt fogyasaes szerint f,zeti meg a Bdrbeadd
r6sz6re, B6rb€ad6 szArnl4a alapjdn annak kdzhezvdteldt kovetd 15 napon belill 6tutaldssal
Bdrbead6 bankszemHjara.
Bdrbeado a szdmldhoz csatolja a fogyasztes igazoldsdt.

5.2. A f0t6s, drz6s vdd€lsn, portaszobah, szem6tszdllMs, d{dt Bdrl6 az altala haszndtt
terLilet ardnydban g6rbead6 r6sz6re fizeti meg.
Ezeo diakra B6d6 havonta el6re 70.000,- Ft osszeg0 dtaldny di]at fizet meg bdrbeadd
szdmlaja alapj6n, a szemla k'zl|eztelebt kdvet6 15 napon bel0l atutalassal B6rbead6
bankszdmlej6ra.
A befizetett 6taldnydiak osszeg6vel felek folovente ut6lag elszamolnak.
B6rbead6 az ebzemol6shoz csatolja a m, arenyos elszdmoldst.

5.3. A helyis6gben l6v6 t€l€fon d0at a t6n)4eges hasm6lat alapj6n kozvetlenill iieti meg a
szolgdltat6nak.
B'6rtF-ad6 hozzAetul, hogy a szolgdhat6ndl a k6sziil6k hivdszdma BOrl6 nevdre keruljon.

5.4. A takaddst, rnosddst veszd)res hullad6k dsz6ilMst Bdrl6 sajat koltsdgdre ds
f6161.1.c6^6ra v6^7i

5.5. A rezsi kdltsegek kosedehes Jizetese eseten Berbeadd a jegybanki alapkamatnak
megtelel6 kdsedelmi kamatot szamft tel.
15 napot meghalad6 k€sedelem eset6n Berl6 a k6sedelem minden napja utdn kesedelmi
kotbdr cim6n napi 3000,- Ft kdsedelmi k6tber megfizet6s6re kOteles.



6. A hslyis6g fduifrdsa:

6.1. Bedonek tudomasa van r6la hogy jelen szez6d6s oegkot6sdhez a tulajdonos lll, ker,
Onkofitanyzat hozz4drulasa sz0ks€ges.

6.2. A csatoh terv szerint felujftds elv€gz6sdhez Berbeadd hozzajtuul, a munkdiatokat
azonban csak az Onkorm6nyzati idviihagya$ kbvetden kezdheti meg Berl6.

6.3. Bdd6 nyilatkozik, hogy a belsd teldjttdst saj6t koltsegere a j6v6hagyott tery szerint
v6gzi, valamint, hogy a feldjitas kottsdgeit illetden sem a szezddds tartama alatt, sem azt
kovet6en megt6.itdsi igdnye &lrbead6val szemben nincs.

6.4. A felujftas brtama alatt B6d6 b6deti d(at nem tizet.
Rezsi ataEny cim6n megfizet Bdrbead6 reszdre havonta el6re 70.000,- Ft- ot a B6rbeadd
eltai kiallitott szemh alaoi6n.
Az els6 havi rezsi dtalanyt B6rld Bdrb6ad6 himpenz:.Aleba fizeti be.
Az 6tal6ny diial felek utdlag ebzemolnak az 5. pontban frtak szerint.

7. lGuci6:

7.1. Jelen szezodds Onkormdnfzati j6vdhagy6st kovel6en 3 munkanapon be[.il B6rld
Meglizet Berbeadd rdszgre kauci6 cfmdn 660.000,- Ft-ot.
Berbead6 a kauci6 osszegdt a szez6des tartama alatt let€tk6nt kezeli,
A kauci6 osszege kizarohg 8A6 esetl€es tartozesai, ill. ezek jarubkai ebzamobsAra,
valamint a 86116 6hal elmulasAott helyreiillftesi kotelezettsegre havn6lhat6lel.
A szerz6d6s megsz0n6se esetdn a tel nem haszndlt kauci6 6sszege B6rld r6szdre visszajar,

7.2. A kauci6 dssz€g6t 86116 k6szpdnzben Bdrbead6 hdzip6naAraba fizeti be.

8. Birbl@ds:

Jelen szez6d6s szerinli heiyisqlet Bddread6 azon a napon adja Bdrl6 birtokdba, mikor a
szeedddst az Onkormiinyzat jdviihagyta, valamint Bdrl6 a Kauci6 6s az els6 havi rezsiAtal6ny
osszegdt Berbead6 rdszdr€ megizette.

Bdrbeadd a helyisdgst kiiidtet ellapotban adja B6dd birtokdba.

9. A sarz6d6s tartama:

A szezdd6 felek a j€len szez6d6st az OnkormAnfzati jdvdhagyes napj6t0l szamftott 6t 6ves
hatdrczott id6tartamra kotik.

1o. A szsrz6d6s megsz6n66e:

1 O.1 . A haterozott idd lejdrtdval a szezddes krjlon int6zk6d6s n6lk0l megszdnik.

1O.2. EgyeErtenek Felek abban, hogy jelen szezod€s - a hatarozott idd tanama alatt -
kize{6lag sUlyos szezdddsszeg6s esetdn mondhatd fel.

1O.3. A felmondes irr6sban. indokoltan tort6nik.
Felmondesi id6 30 oap.
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10.4. Jelen szen6d6st felek k6zos megegyezessel bdrmikor megszlntethetik.

1O.5, Beionek a szezdd6s barmely okbot iorteno megsz0ngse eseten b6rbead6val
szemben sem megterft6si, sem elhelyezdsi ig6nye nincs.

10.6. A b6rleti jogviszony megsz0n6se esetdn a Bdrl6 koteles a bdrlemdnyt a Bdrbeaddnak
ki{estett, tiszta allapotban 6tadni.

11. A sz€rz6d6s ha6lybal6p6€€:

11.1. Feleknek tudomAsa van an6l, hogyjelen szez6d6s hatalyba t6pdsehez a tul4donos lll.
ker Onkormdnyzat j6vehagydsa szLlksq?es.
Jelen szerz6d6s aHfra'sdt kbvet6en bdrbead6 halad6ktalanul int6zkedik a sz€z6d6s
onkormenfzati j6vehagyasa irent.

1 1 .2. Jelen szez6dds az Onkormdnyzatij6vdhagyes napjdn l6p hat6lyba.

11.3. Amennyiben az Onkormdnyzat jelen szez6d6s megkotdsdhez nem jeruha hozzA, ezl
a tdnyt felek bont6 kortllm6nynek tekintik 6s jelen szerzddds minden kulon intdzkedds n6lk0l
megvdnik azon a napon, mikor az Onkormanlzat a hozz6jeruliis megtagadesdr6l haterozott_
Egybehangz6an nyilatkoznak telek, hogy ez esetben egymessal szemben j€len szezdd6s
megkoteseMl szermaz6 kovet€l6s0k nincs.

12. EgD€b m€gdllapod6sok:

12.1. 86d6 a helisfuet a B6rbead6 hozz6jerubsa n6lkijl mdsnak hasznala'tba el nem
engedheti, albdrletb€ nem adhatja.

12.2.. l\,legdllapodnak felek abban, hogy amennyiben Kft. tul4donosi osszetdtele jelen
szezodds tartama alatt m6dosul, eA a tdnyt 8646 15 napon belul fr6sban bejelenti
Bdrbead6nak.
Megellapodnak Felek abban, hogy amennyiben B6d6 bejelentdsi k6teiezetts6g6t hatariddre
nem teljesiti, ez jelen szez6des sulyos megsz€g6set jelenti, amely ajapJdn B6rbeadd jogosult
a szstz 6d6st felmondani.
Fgyetdnenek f€l€k abban, hogy jelen szezdddses rendelkezessel a beneti jog atruhdzdsAt
kivdnjek megelozni.

12.3. A berlemenyl a Bdrl6 a b6rleti Szez6d6s iddtartama alatt kizer6lagos joggal haszndlja.
A Bdrbead6 a haszn6latot el6zetes egyeztet6s alapjdn ellen6rizheti.

12,4. A B6tbead6 szavatolja, hogy a b6rlem6ny jelen szetz6d6s fenneuAsa alatt
rendeltet6sszer0en haszn6lhat6.
Ennek 6rdek6ben a szerz6d6s tartama alatt oondoskodik

a/ az dp0let karbantartastdli
b, az epr.ilet kozponti berendezdseinek allandd rizemkepes dllapotAr6l;
c/ a kozds haszndlatra szolgdl6 helyisdgok dlhgaban, tovebbA e helyisegek

berendezdseiben keletkezett hibAk meqszrintet6s€r61.



12.5, Bdrl6t terhelik a helyiseg kabantartasabdl eredd kdltsegek.

'12.6. 86116 koteles a rendel6ben kihelyezett inlormeci6s tablen €g)€nelm{en feltijntetni azt
a t6nyt, hogy a t€v6kenyseg€t

gazdasagi t6rsasagk6nt,
vallalkozes formdjdban,
fzetds szolgdltatesk6nt v6gzi.

Fel kell t0ntetni tovdbbe a rendelkezdsre allds idej6t.

12.7. A 96/2003,(V11.15.) Korm, sz. r.3, S (4.) bek. szerint,Az egdszsdgugyi szotgdltatd, ha
tevdkenysq?ot toritdsi di ellendben uegzi az A\ala megdltapftott diiakat a beteg szdmdra jdl
l6that6 helyen koteles kjf|ggesAeni".

A szolg6iat6s telj€sftdse el6tt a beteget sz6ban ;s tdj6koztatni kell a szolg6ltat6si d{ 6s az
esetlegesen felmer0l6 egy6b kdttsegek v{tuhat6 m6rtgk6rdl.
86116 fenti rendelkezds€knek eleget tenni tartolk,

'12,8. 86116 (tovdbbiakban Szez6d6ses Partner) tudomdssal bfr andl, hogyj€len szerz6dds
szerinti kotelezettsfueit, jogait mas szem6lyr€ vagy gazdasegi tersasdgra csak Megrendel6
ftasos hozz4eruldsa alapjdn ruh6zhatja at.

12.9. Szez6d6ses Partner tudomAssal bir tovdbb{i arrdl, hogy Bdrbead6 a lutajdonos lll,
kerijleti Onkormenfzat 117/OK2O11. hatarozatdnak megfelelden '1OO.OOO,- Ft fetett csak
olyan Partnenel kothet szerzddest aki - 15 napndl nem regebbi - nemleges ad6igazoldssal
jgazolta, hogy lejafi hataridejU ko:tafiozesa nincs.
A nemleges ad6igazolris jelen szezdd6s melldkletdt kepezi,

13. J€len szez6d6sben nem szabdlyozott kdrd6sekben a Ptk. valamint a lakdsok 6s
helyjsegek berletedl sz6l6 1993. 6vi Dorylll. Torvdny rendelkez6sei az iranyaddk,

Jefen szee6d6s nfu9&gt a felek, arra jogosult k6pvisel6ik 6ltal, mlnt akaratukkal
mindenben m€gegyez6t, j6vdhagy6lag irj6k alii.

Budap€st, 2012. aprilis 1 .

- Eii. Szakhat6sagi engeddly
- Feleldssdg biaosftas
- Bdrl6 tulajdondt k6pezd tdrgyak leltdra
- Ab€lerr,6ny v4z.ajza
- A beh6 atalakit6s terve
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