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P Á L Y Á Z A T I   K I Í R Á S 

 

a 1093 Űudapest IX. kerület F vám tér 11-12. címen található, 37061/7 helyrajzi számú 
ingatlanon lév  Űálna Űudapest Kereskedelmi és Kulturális Központ részét képez , 

0.510 számmal jelölt, 192,85 m2 alapterület  terasz 89,11 m2 alapterület  részének 
bérleti jogviszony keretében történ , határozott, legfeljebb 2023. július 7-ig tartó 

hasznosítására 

I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

I.1. A pályázat kiírója 

Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében eljáró Budapest Főváros 
Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a rövidített cégnév: BFVK 

Zrt.; székhelye: 1013 Budapest, Attila út 13/A.; Cg.: 01-10-042695; adószáma: 12006003-2-

41; képviseli: Barts J. Balázs vezérigazgató önállóan). 
I.2. A pályázat célja 

A 1093 Budapest IX. kerület Fővám tér 11-12. címen található, 37061/7 helyrajzi számú 
ingatlanon lévő, Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonát képező és a BFVK Zrt. (a 

továbbiakban: Kiíró) által üzemeltetett Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központ (a 
továbbiakban: Központ) földszintjén elhelyezkedő 0.510 számmal jelölt, összesen 192,85 m2 

alapterületű terasz pályázati kiírás 1. számú mellékletét képező helyszínrajzon megjelölt, 89,11 

m2 kiterjedésű részének (a továbbiakban: Terasz) bérbeadása kizárólag vendéglátó 
tevékenység végzésére, határozott, legfeljebb 2023. július 7-ig tartó időtartamra. A Kiíró 
törekszik arra, hogy a tulajdonos illetékes döntéshozó szervének pályázat eredményét 
megállapító döntését követően a pályázat nyertese a lehető leghamarabb megkezdhesse 
működését. 
I.3. A pályázat jellege  

Nyílt, kétfordulós pályázat. Pályázati határid : 2018. augusztus 10. 10.00 óra. 
Amennyiben a Teraszra több érvényes ajánlat érkezik, Kiíró pályázati licitet tart, személyes 
megjelenéssel. Egyetlen érvényes ajánlat beérkezése esetén Kiíró második fordulót nem tart. 
I.4. A pályázók köre  

A pályázaton részt vehet bármely,  
(a) belföldi vagy külföldi természetes személy, aki nem áll cselekvőképeségét részlegesen 

vagy teljesen korlátozó gondokság hatálya alatt, 
(b) egyéni vállalkozó vagy 

(c) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában 
felsorolt átlátható szervezetek (így különösen belföldi vagy külföldi jogi személy vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkez  gazdálkodó szervezet, költségvetési szerv, a 
köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi 
jogi személy stb.),  

aki a hirdetményben szereplő vagyontárgy hasznosítására a megjelölt határidőn belül 
pályázatot nyújt be és a pályázati határidő lejártáig meghatározott pályázati és részvételi 
feltételeket teljesíti. 
I.5. Az ajánlat hivatalos nyelve  
A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani. 
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I.6. Alternatív, illetve rész ajánlattétel 
Egy ajánlattevő önállóan vagy konzorcium tagjaként csak egy ajánlatot tehet. A Terasz csak 

egészben bérelhető, részterület bérletére nincs lehetőség.  

I.7. Tájékoztatás 

Kiíró tájékoztatja ajánlattev ket, hogy a Központ értékesítése esetén Űudapest F város 
Önkormányzata fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás alapján megkötött bérleti 
szerz dést egyoldalú felmondja. 

II. A PÁLYÁZAT TÁRGYÁT KÉPEZ  TERASZ ELHELYEZKEDÉSE ÉS 
FIZIKAI/M SZAKI JELLEMZ I 

II.1. A Központ általános leírása 

A Központ a Duna partján a közraktárak Fővám tér felőli végén található két, múlt században 
épült egykori raktárépület, illetve a közöttük létesített fém-üveg szerkezetből álló komplexum, 
amelynek sajátos bálnaformát kölcsönző sziluettje a Petőfi híd felőli oldalon a raktárak tömbje 
mögé nyúlik. A belső utcákat három szinten határoló bérleti egységek összes alapterülete  
14 018 m², pinceszinten 250 férőhelyes mélygarázzsal. 
A Központ kereskedelmi, kulturális, szórakoztató és vendéglátó centrum, amelyben a bérlők 
szakmai tudása, igényessége is nélkülözhetetlenül szükséges ahhoz, hogy ez a prémium 
kategóriájú létesítmény kivételes élményt nyújtson a fővárosiaknak, illetve a turistáknak.  
A tradicionális épületrész -1-es szintjét a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága 
üzemelteti, 1. emeletén pedig a Budapest Galéria kapott helyet. 

A www.balnabudapest.hu honlapon, a Központ Facebook oldalán és az épület külső-belső 
felületein Kiíró megjelenést biztosít a bérlők számára az arculati tervnek megfelelően. 
A Terasz működéséhez szükséges engedélyek feltételeire vonatkozó információ a Budapest 

Főváros, IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Hatósági Irodáján kérhető. 

II.2. A pályázat tárgyát képez  Teraszt befogadó Központ övezeti besorolása  

VK-IX/K-R 

II.3. Infrastruktúra 

A pályázat tárgyát képező Terasz műszaki adottságai a következők: 

A terasz térkő/kockakő burkolattal rendelkezik. A terasz közművekkel nem rendelkezik. 
 

II.4. El zetes üzemeltetési tájékoztatás 

a) A vendéglátó egységek mosdó, WC és öltöző igényeit a Központon belül szükséges 
megoldani. 

b) A hulladékkezelés a Központ -1-es szintjén, a garázslehajtó melletti helyiségekben 
biztosított. A papír és műanyag hulladék gyűjtése szelektív módon történik. 

c) Árnyékoló szerkezetek, napernyők elhelyezése csak egységes koncepció alapján, 
bérbeadóval egyeztetve lehetséges. 

d) A Terasz megjelenési formáira, felületeire a Központ arculattervei irányadók. 
e) Az épület nyitva tartásával, az árufeltöltéssel, valamint egyéb üzemelési kérdésekkel 

kapcsolatos részletes feltételeket a Központ honlapján közzétett Házirend tartalmazza. 
  

http://www.balnabudapest.hu/
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II.5. Egyéb tájékoztatás  

1. Jelen pályázati kiírás kötelező mellékletét képezi a bérleti szerződés tervezete (2. sz. 

melléklet). Személyes konzultáció alapján lehetőség van egyedi rendelkezések szerződésbe 
foglalására is, amennyiben azok teljes összhangban állnak a pályázati feltételekkel, továbbá a 
hatályos jogszabályokkal. 
2. A Teraszon folytatni kívánt tevékenységhez, valamint a megvalósítani kívánt 
beruházásokhoz, kialakításokhoz szükséges hatósági engedélyek, igazolások és egyéb 
hivatalos dokumentumok beszerzése, valamint az ehhez kapcsolódó költségek viselése bérlői 

kötelezettség. 

3. A Terasz használatával összefüggő munkálatok valamennyi költsége bérlőt terheli. Bármely 
átalakítási, kivitelezési munkálat megkezdéséhez bérbeadó előzetes és írásos hozzájárulása 
szükséges. A kivitelezési munkákat roncsolás és károkozás nélkül szükséges elvégezni. A 

kivitelezésből adódó károkért a bérlő teljeskörű felelőséggel tartozik. 
III. TÁJÉKOZTATÁS A DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKR L 

III.1. Űérleti díj 
A Teraszra Kiíró által megállapított, minimálisan megajánlható bérleti díj összege  

2875 Ft / m2 / hó + áfa. A Terasz helyszínrajzát a pályázati kiírás 1. sz. melléklete tartalmazza. 

III.2. Óvadékfizetési kötelezettség  

1. A pályázat nyertese a bérleti szerződés hatályba lépésének évében irányadó, háromhavi 
bruttó bérleti díj összegének megfelel  óvadékot köteles nyújtani. 
2. Az óvadék hiánytalan megfizetése a bérleti szerződés hatálybalépésének feltételét képezi. 

III.3. Egyéb költségek 

A bérlőt terheli: 
(a) a Terasz takarításával, valamint vagyonvédelmével összefüggő feladatok ellátása és ezek 
költségei, 
(b) az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó szerződések saját érdekkörben 
történő megkötése, valamint e szolgáltatások költségeinek viselése,  
(c) a Terasz berendezésével, az ott végzett építésekkel, szerelésekkel, átalakításokkal, 
beruházásokkal és a Teraszon végzett mindennemű változtatással kapcsolatos költségek, 

valamint 

(d) mindazon egyéb költségek, melyek bérlő érdekkörében keletkeznek, és amelyek 
megtérítésére nem lehet kötelezni bérbeadót.  

IV. A PÁLYÁZATOK KÖTELEZ  TARTALMA  
1. A pályázatok kötelező tartalmi elemei az alábbiak: 

(a) a pályázó neve, címe, telefonos és elektronikus elérhetősége (gazdálkodó szervezet és 
egyéb jogi személy esetében elnevezése és székhelye).  
(b) a bérleti díjakra vonatkozó bruttó árajánlata, 

(c) a tervezett beruházás szakmai tartalmára, időtartamára vonatkozó ajánlat (vázlatterv, 
leírás, valamint részletes és indokolt költség-és látványterv mellékelésével),  
(d) a bérleti jogviszony időtartamáról szóló szándéknyilatkozat,  

(e) a Teraszon folytatni kívánt tevékenység(ek) részletes leírása, 
(f) a pályázó jogi státuszát igazoló dokumentumok hiteles másolatai (cégek esetén 30 napnál 
nem régebbi cégkivonat, egyéb jogi személyeknél a létesítő-, valamint a nyilvántartásba 
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vételt tanúsító okirat, magánszemély ajánlattevő esetén a személyazonosító igazolvány, 
lakcímkártya és adóigazolvány hitelesített másolati példánya),    

(g) a pályázó - a pályázathoz 4. számú mellékletként csatolt 7 db iratminta kitöltése útján - 
nyilatkozik, hogy:  

▪ Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs három hónapnál régebben 
lejárt tartozása, 

▪ vállalja az óvadék és bérleti díj határidőn belül történő megfizetését, 
▪ tudomásul veszi ajánlati kötöttségét és annak tartamát,  
▪ tisztában van az általa bérelni kívánt ingatlan(ok) műszaki állapotával, valamint 

▪ teljesíti a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglalt 
kritériumokat és átlátható szervezetnek minősül (e nyilatkozat csak cégek 
esetében releváns), valamint 

▪ elfogadja a Központ házirendjét. 
Kiíró a pályázati eljárással kapcsolatban a határidők rövidségére tekintettel elektronikus levél 
formájában tájékoztatja pályázókat, illetve hívja fel pályázókat kötelezettségeik teljesítésére. 
Pályázó által helytelenül megadott elektronikus elérhetőség okán bekövetkező pályázói vagy 
kiírói késedelem vagy mulasztás hátrányos jogkövetkezményei kizárólag pályázót terhelik. 

2. A pályázó írásban köteles nyilatkozni arról, hogy:  

(a) A bérbeadó által elfogadható tartalommal közvetlen végrehajtásra alkalmas 
közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatában vállalja, 
illetőleg elismeri 
(i) a bérleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését, 
(ii) azon kötelezettségét, hogy a bérleti jogviszony megszűnése esetén a rendelkezésre 
álló határidő (határnap) maradéktalan megtartásával eredeti állapotában 
visszaszolgáltatja bérbeadó részére a Teraszt, illetőleg azt elhagyja, valamint 

(iii) a bérbeadói felmondás kézbesítése tekintetében a Polgári perrendtartásról szóló 
2016. évi CXXX. törvény kézbesítési fikcióra vonatkozó rendelkezéseinek 
alkalmazhatóságát. 

(b) Tudomásul veszi, hogy a közjegyzői okirat kiállításával összefüggő valamennyi költség 
a pályázót terheli. 
A közjegyzői okirat elkészítésének költsége bérlőt terheli és bérbeadó részére történő 
átadása a bérleti szerződés hatálybalépésének feltétele.  

V. A PÁLYÁZATOK ŰENYÚJTÁSA, FELŰONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE 

V.1. A pályázatok benyújtásának helye, módja és ideje  

1. A Teraszra 2018. augusztus 10. napja 10:00 óráig lehet pályázatot benyújtani. Kiíró 
felhívja pályázók figyelmét, hogy a hiánypótlási határidő 2018. augusztus 13. napjának 16.00 
órája, pályázók ajánlataikat a rövid határidőre figyelemmel, nagy körültekintéssel tegyék meg. 
2. A pályázatokat személyesen, postai úton vagy futárszolgálat útján, zárt borítékban kell 

eljuttatni a BFVK Zrt. székhelyére, a 1013 Budapest, Attila út 13/A. címre. 
3. A pályázatok személyes benyújtására munkanapokon – hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.00 

óra között, valamint pénteken 8.00 és 13.00 óra között – van lehetőség. 
4. A pályázatokat két magyar nyelvű példányban (egy eredeti és egy másolat) zárt, cégjegyzés 
nélküli borítékban, nyomtatott formában kell benyújtani, melyek közül egy példányt 
valamennyi szöveges részt tartalmazó oldalon  
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(a) gazdasági társaságok esetén a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelő cégszerű 
aláírással,  
(b) egyéb jogi személyek esetén a szervezet képviseletére jogosult személy vagy személyek 
eredeti aláírásával,  
(c) magánszemélyek esetén a pályázó magánszemélynek vagy érvényes - közokiratba, 

illetőleg teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt - meghatalmazással rendelkező 
meghatalmazottjának (képviselőjének) aláírásával 

szükséges ellátni.  
5. A pályázatot tartalmazó zárt borítékon fel kell tüntetni a pályázati kiírás címét, valamint, 

hogy az adott példány ”eredeti”, vagy “másolat”. Az eredeti példány és a másolatok közötti 
ellentmondás esetén az eredeti példány az irányadó. Amennyiben pályázó az eredeti példányt 
nem jelöli meg, a Kiíró tetszőlegesen kiválasztja azt a példányt, amelyet a későbbiekben 
eredetiként kezel. 
6. Az érvényes pályázat benyújtóját ajánlati kötöttség terheli, melynek tartama a pályázat 
elbírálásától számított 90 nap. 

7. Kiíró a pályázati eljárás során lehetőséget biztosít hiánypótlásra, valamint a benyújtott 
pályázat kötelező tartalmi elemeit érintő pontosításra, amennyiben ez nem sérti Budapest 
Főváros Önkormányzatának érdekeit, illetőleg a tisztességes eljárás követelményét. A 

hiánypótlásra a bontást követően 1 munkanap áll rendelkezésre, azaz a hiánypótlást legkés bb 
2018. augusztus 13. 16:00 óráig be kell nyújtani a kiíró székhelyén. 
8. A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos valamennyi költség - 
a pályázat érvényességétől vagy eredményességétől függetlenül - a pályázót terheli.  
9. A pályázathoz csatolt, idegen nyelven kiállított okiratokhoz minden esetben mellékelni kell 
azok hiteles magyar fordítását.  
10. Kiíró ismételten felhívja a figyelmet, hogy a meghatalmazottal eljáró pályázó esetén a 
pályázó meghatalmazottja köteles közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal 
igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. 
V.2. A pályázatok felbontása 

1. A háromtagú Bontó Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a pályázat beadási 
határidejét követ en, 2018. augusztus 10. napján 10:0ő órakor bontja fel az ezen 

időpontig beérkezett pályázatokat nyilvános borítékbontás során a BFVK Zrt. 

székhelyén (1013 Budapest, Attila út 13/A. címen).  

2. Érvénytelen a pályázat, ha: 
a) azt az V.1.1. pontban meghatározott időpont után nyújtották be, 

b) az ajánlat tárgyát vagy az ajánlati árat nem egyértelműen határozta meg, vagy más 
ajánlathoz vagy feltételhez kötötte ajánlatát; 

c) ajánlattevő nem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatot az ajánlatával 
kapcsolatban, és nem vállalt ajánlati kötöttséget, és nem csatolta az arról szóló 
nyilatkozatát, hogy nincs köztartozása, illetve a pályázathoz kötelező mellékletként 
csatolt valamelyik nyilatkozatot elmulasztja kitölteni, aláírni, valamint nem nyújtott 
be látvány és részletes költségtervet; 

d) a pályázó az arra kitűzött határidőben nem tesz eleget hiánypótlási kötelezettségének, 
e) a pályázó által megajánlott bérleti díj nem éri el a Kiíró által minimálisan 

meghatározott összeget, 
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f) az ajánlat az a)-e) pontokban felsoroltakon túlmenően nem felel meg a pályázati 
kiírásban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak. 

 

A V.2.2 pontban felsorolt érvénytelenségi okok közül a (c), (d) pontokban foglalt 

érvénytelenségi ok hiánypótlás útján orvosolható. 
3. Az érvénytelen pályázat benyújtója nem vehet részt a pályázati eljárás további 

szakaszában.  
4. Az eljárás menete 

I. Forduló: 
Az pályázatoknak a V.1.1. pontban foglalt határidőben a kiírásban meghatározottaknak 
megfelelő formában és módon a 1013 Budapest, Attila út 13/A. címre kell megérkeznie.  
A pályázatok felbontására a pályázatok benyújtásának napján, a benyújtás helyszínén, 
kizárólag a Bontó Bizottság tagjai, az ajánlattevők, vagy azok meghatalmazottai 
jelenlétében kerül sor. 
Kiíró a bontás eredményéről minden pályázót a V.1.7. pontban meghatározott 
időtartamot követően 2 napon belül elektronikus levél formájában értesítést küld és hív 
meg a II. fordulóba. 
II. Forduló 

A II. forduló lebonyolítása közjegyző jelenlétében történik. 
A Kiíró a II. forduló keretében a pályázati licit megtartásáról elektronikus levél 
formájában értesíti az első fordulóban érvényes ajánlatot adó pályázókat.  
A pályázati liciten megjelent pályázókat a Kiíró képviselője tájékoztatja az első 
fordulóban érkezett legmagasabb ajánlat összegéről és a licitlépcsőről. Ezután közli a 
legmagasabb ajánlatot követő licitlépcsőt és felhívja a pályázókat, hogy a licitlépcsőn 
tegyék meg ajánlataikat. Amennyiben érvényes ajánlat nem érkezik, a pályázat nyertese 
az I. fordulóban legmagasabb ajánlatot tevő. Abban az esetben, ha egynél több pályázó 

tesz az adott licitlépcsőn ajánlatot, a licitlépcső figyelembevételével a licitálás addig 
folytatódik, ameddig már csak egy pályázó tesz ajánlatot. A liciten az a nyertes, aki a 
legmagasabb licitlépcsőn egyedüliként érvényes ajánlatot tett. Amennyiben a soron 
következő licitlépcsőn nem érkezik ajánlat, a Kiíró képviselője az előző licitlépcsőn 
érvényes ajánlatot tevők között sorshúzással dönti el a nyertes pályázó személyét, oly 
módon, hogy nevüket a jelenlévő közjegyző külön borítékba zárja, amely borítékok zárt 
és sértetlen voltát, valamint megkülönböztethetőségük hiányát minden pályázó 

ellenőrizheti. A lezárt borítékokat a közjegyző az erre a célra rendszeresített urnába 
helyezi és az Pályázók jelenlétében húz ki egy borítékot az urnából. A pályázat nyertese 
az a Pályázó, akinek a nevét tartalmazó borítékot a közjegyző az urnából kihúzta.  
A licit eljárásban pályázót ajánlati kötöttség terheli, a megtett ajánlatát nem vonhatja 
vissza.  

A licit nyertese az az ajánlattevő, aki a kiírásban foglalt szempontoknak és a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonosi érdekeinek figyelembevételével a legmagasabb bérleti díjat 
ajánlotta meg. 

5. A pályázat eredménye nem hoz létre jogi érvényű kötelezettséget, az csak a Fővárosi 
Önkormányzat illetékes döntéshozó szerve pályázat eredményét jóváhagyó és bérlőt 
kijelölő határozata alapján a bérleti szerződés aláírásával keletkezik. 

6. Kiíró a Budapest Főváros Önkormányzatának arra hatáskörrel felruházott döntéshozó 
testülete elé terjeszti a pályázatot végleges elbírálás, valamint a bérleti szerződés 
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megkötésének jóváhagyása céljából. A döntésről a Kiíró annak kézhezvételét követő 5 
munkanapon belül e-mail-ben vagy levélben értesíti a pályázót. 
Ennek kapcsán Kiíró felhívja a figyelmet, hogy az előterjesztést a Fővárosi 
Önkormányzat illetékes döntéshozó szerve nem köteles soron következő ülésén 
napirendre venni, illetve tárgyalni. 
A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárás során bármely határidőt módosítson 
és a határidő módosítással kapcsolatosan az ajánlattevő bármilyen megtérítési 
igényének megfizetését, teljesítését kizárja. 

7. Eredménytelen a pályázati felhívás, ha  

a. arra nem érkezett pályázat vagy nem nyújtottak be érvényes pályázatot, 
b. egyik pályázó sem tett a Kiíró számára megfelelő ajánlatot, vagy valamennyi 

pályázatot visszavonták; 
c. Kiíró visszavonja a pályázatot;  
d. a Kiíró vagy Budapest Főváros Önkormányzatának arra hatáskörrel 

felruházott döntéshozó testülete eredménytelennek nyilvánítja. 

8. Kiíró, továbbá Budapest Főváros Önkormányzatának arra hatáskörrel felruházott 
döntéshozó testülete fenntartja magának a jogot arra, hogy indokolás nélkül:  

a. érvényes ajánlat esetén is eredménytelennek nyilvánítsa a pályázati eljárást. 
A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó semmilyen 
jogcímen nem érvényesíthet kárigényt sem Kiíróval, sem pedig Budapest 

Főváros Önkormányzatával szemben. 

b. a pályázatok benyújtására meghatározott időpontig visszavonja, illetőleg 
módosítsa a pályázati felhívást. 

9. Kiíró a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén Budapest Főváros Önkormányzata 
döntéshozó testületének döntése alapján következő legjobb ajánlattevővel köt 
szerződést. 

 

VI. Titoktartás 

Pályázó a pályázati eljárásban való részvételével kötelezettséget vállal arra, hogy  
• a pályázati eljárás során szerzett valamennyi adatot, információt a Kiíró eltérő írásbeli 

nyilatkozata hiányában úgy tekinti, hogy az a Kiíró üzleti titka.  

• a jelen pont alapján üzleti titoknak minősülő adatokat, információkat nem hozza 

nyilvánosságra, azokat harmadik személlyel a Kiíró írásbeli hozzájárulása nélkül nem 
közli, kivéve, ha azt jogszabály írja elő. 

VIII. INFORMÁűIÓ ÉS SZEMÉLYES TÁJÉKOZÓDÁS 

A Központ épülete, valamint a pályázati kiírás tárgyát képező Terasz előzetes egyeztetést 
követően, a Központ nyitva tartási idejében megtekinthetők.  
A pályázattal kapcsolatban, illetve a Terasz megtekintése céljából bővebb felvilágosítás a 

következő elérhetőségeken kérhető: 
Némethné Árvay Hajnalka, Telefon: +36 30 418 5805, E-mail: arvay.hajnalka@bfvk.hu 

/Munkanapokon, hétfőtől csütörtökig 9.00 és 16.00 óra között, pénteken 13.00 óráig/ 

A Kiíró, valamint a Központ adatai megtekinthetők a következő internetes címeken: 
www.bfvk.hu, www.balnabudapest.hu. 

http://www.bfvk.hu/
http://www.balnabudapest.hu/
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Hónap A Szerződés alkalmazásában a Hónap megegyezik az aktuális naptári 
hónappal. 

Nap 24 órás, 00:00 órakor kezdődő időtartam. 

Naptári Év  A január 1-je és december 31-e közötti időszak. 

Tört Hónap A Szerződés alapján történő elszámolást, illetőleg jogok vagy 
kötelezettségek megállapításának alapját képező, adott Hónapon belüli 
azon időintervallum, amelynek kezdete nem a Hónap első Napjára, 

illetőleg amelynek vége nem a Hónap utolsó Napjára esik. 

Üzleti Nap Üzleti Napnak minősül valamennyi olyan naptári Nap, melyet külön 
jogszabály nem nyilvánít munkaszüneti nappá. 

Veszélyhelyzet Az élet-, illetőleg vagyonbiztonságot jelentős mértékben 
veszélyeztető elemi csapás, ipari szerencsétlenség vagy ilyen hatást 
előidéző egyéb esemény.  

Vis Maior 

Esemény 

Olyan esemény – ideértve különösen a természeti csapásokat, egyéb 
katasztrófákat, valamint emberi eredetű események vagy 
tevékenységek eredményeként kialakuló rendkívüli helyzeteket –, 

amely a szerződésszerű teljesítést bármelyik fél számára részben 
vagy egészben lehetetlenné teszi, és amelynek bekövetkezése:  
(a) az elvárható gondosság tanúsítása esetén sem látható előre; 
(b) elháríthatatlan, és  
(c) egyik félnek sem róható fel.  
E körbe tartoznak különösen az alábbiak: 
– tűz, robbanás, villámcsapás; 
– vihar, áradás, árvízi hatás; 
– ionsugárzás; 
– meteorit-becsapódás; 
– földrengés, földcsuszamlás; 
– háború, forradalom, polgárháború, fegyveres konfliktus, 

terrorizmus, bombariadó, sztrájk, szervezett és engedélyezett 
munkabeszüntetés; 
– környezetszennyezés, környezeti katasztrófa;  

– hangrobbanás, légi jármű becsapódása; 
– a közműszolgáltatások Bérbeadón kívüli okból történő szünetelése. 

 

II. A SZERZ DÉS TÁRGYA ÉS TARTAMA  

1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő pedig vendéglátó tevékenység céljából bérbe veszi a 1093 Budapest 

IX. kerület Fővám tér 11-12. címen található, 37061/7 helyrajzi számú ingatlanon lévő Bálna 
Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központ (a továbbiakban: Épületegyüttes) részét képező, a 

Szerződés 1. számú elválaszthatatlan mellékletében feltüntetett alaprajz szerint 0.ő10 számon 
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nyilvántartott összesen 192,85 m2 alapterületű terasz 89,11 m2 kiterjedés  részét (a továbbiakban 
együttesen: Bérlemény) a Szerz dés hatályba lépését l ……………. tartó határozott 
id tartamra. 

2. Felek megállapodnak abban, hogy Bérbeadó Birtokátruházás Napján a Szerződés V.1.3. pontja 

szerinti Birtokátruházási Jegyzőkönyvben rögzített műszaki állapotfelvétel alapján bocsátja Bérlő 
birtokába a Bérleményt. 
3. Bérlő jogosult a Bérlemény kizárólagos, háborítatlan birtokára, illetőleg folyamatos üzletszerű 
használatára a hatályos jogszabályoknak és a Szerződés feltételeinek megfelelően.  
4. Bérlő, valamint Bérlő alkalmazottai, ügyfelei, továbbá a képviseletében eljáró egyéb személyek 
jogosultak az Épületegyütteshez tartozó, be nem épített és más jogcímen, illetve más által 
kizárólagosan nem használt közös használatú területek és helyiségek rendeltetésszerű használatára 
a Szerződésben foglaltak szerint. 

III. A ŰÉRLETI DÍJ   

III.1. A ŰÉRLETI DÍJ  
III.1.1. A bérleti díj összege 

Bérlő a Bérlemény tekintetében a Szerződés hatálya alatt a Birtokátruházás Napjától  
…….. Ft/m2/Hónap + áfa, azaz összesen ……… Ft/Hónap + áfa összegű bérleti díj megfizetésére 
köteles. 
III.2. A ŰÉRLETI DÍJ MEGFIZETÉSE 

1. Bérlő havonta előre köteles megfizetni a bérleti díjat.  

2. A bérleti díjról Bérbeadó minden tárgyi Hónap ötödik Napjáig a tárgyi Hónapra szóló számlát állít 
ki, mely számlát Bérlő a tárgyi Hónap tizenötödik Napjáig köteles Bérbeadó K&H Bank Zrt. –nél 
vezetett 10401196 – 49564848 – 48521017 számú elkülönített pénzforgalmi számlájára történő 
átutalás útján egy összegben kiegyenlíteni. Tört Hónap esetén időarányosan, napokra vonatkoztatva 

kell kiszámítani a bérleti díjat. A bérleti díj csak akkor tekintendő határidőben megfizetettnek, ha 
annak összegét a Bérbeadó által megjelölt teljesítési határidőn belül Bérbeadó pénzforgalmi 
számláján jóváírták. 
3. Ha a Bérbeadó által felszámítható bérleti díj fizetése alól Bérlő valamely időszakra vonatkozóan 
teljes vagy részleges mentességben részesül, úgy a teljes vagy részleges mentesség tekintetében 
megfelelően irányadók az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
rendelkezései. 
4. Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj késedelmes megfizetése esetén Bérlő a késedelem 
idejére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) 
meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles Bérbeadó részére megfizetni. 

5. Bérlő tudomásul veszi, hogy: 

(a) a Szerződésben foglaltak szerint akkor is köteles megfizetni a bérleti díjat Bérbeadó részére, 
ha a saját érdekkörében előállt bármely ok miatt nem használja a Bérleményt, illetőleg abban 
nem végez tevékenységet; 
(b) nincs beszámítási vagy visszatartási joga a bérleti díjra, valamint a Szerződés alapján bármely 
más jogcímen általa Bérbeadónak megfizetendő más pénzösszegre vonatkozóan. 

IV. A ŰÉRLEMÉNNYEL ÖSSZEFÜGG  EGYÉŰ KÖLTSÉGEK 

IV.1. A ŰÉRLEMÉNNYEL ÖSSZEFÜGG  EGYÉŰ KÖLTSÉGEK 

1. Felek rögzítik, miszerint a Bérlőt terheli: 
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(a) A Bérlemény takarításával, valamint vagyonvédelmével összefüggő feladatok ellátása és 
ezek költségei, azzal a kitétellel, miszerint az Épületegyüttes általános őrzésével összefüggő 
bérbeadói feladatok ellátása nem mentesíti Bérlőt azon kötelezettsége alól, hogy gondoskodjon 

a Bérlemény megfelelő őrzéséről, illetőleg vagyonvédelméről. Bérlő e kötelezettségének 
elmulasztása miatt a Bérleményben bekövetkezett károkért Bérbeadó nem tartozik helytállni. 
(b) Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó szerződések saját érdekkörében 

történő megkötése, valamint e szolgáltatások költségeinek viselése.  
2. Felek rögzítik, hogy Bérlőt terheli a Bérlemény berendezésével, az ott végzett építésekkel, 
szerelésekkel, átalakításokkal, beruházásokkal és a Bérleményen végzett mindennemű 
változtatással kapcsolatos költség, valamint mindazon egyéb költségek, melyek Bérlő érdekkörében 
keletkeznek, és amelyek megtérítésére Bérbeadót nem lehet kötelezni. 
IV.2. ÓVADÉK  
1. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés aláírásáig háromhavi bruttó bérleti díj 
összegének megfelelő óvadékot nyújt a Szerződés teljesítése során Bérbeadó részéről Bérlővel 

szemben keletkező bármely jogos követelés biztosítékául. 
2. Bérlő egy összegben, forintban köteles megfizetni az óvadékot Bérbeadó OTP Bank Nyrt.-nél 
vezetett 11784009 – 15490012 – 11270001 számú pénzforgalmi számlája (a továbbiakban: Óvadéki 
Számla) javára történő átutalással.  
3. Felek rögzítik, hogy Bérlő a Szerződés aláírásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolta  

………………. Ft összegű óvadék hiánytalan megfizetését, amely az Óvadéki Számlán jóváírásra 
került. 
4. Ha a Jogviszony fennállása alatt Bérbeadó a Bérlővel szemben fennálló valamely jogos 
követelését részben vagy egészben az óvadék összegéből elégíti ki, úgy Bérlő haladéktalanul 
köteles gondoskodni a Szerződés IV.3.3. pontjában meghatározott óvadéki összeg megfelelő 
kiegészítéséről vagy pótlásáról az Óvadéki Számlára történő egyösszegű átutalás útján. 

5. Bérlőt az Óvadéki Számlán elhelyezett óvadék összege után nem illeti meg kamat, erre tekintettel 

Bérbeadóval szemben nem támaszthat semmilyen igényt. 
6. Bérbeadó a Bérlővel szemben fennálló követeléseit a Jogviszony megszűnését követően is 
elsősorban az Óvadéki Számlán Bérlő által elhelyezett óvadék összegéből köteles kielégíteni. E 

rendelkezés ugyanakkor nem érinti Bérbeadó azon jogát, hogy a Bérlővel szemben fennálló 
követeléseit az Óvadéki Számlán Bérlő által elhelyezett óvadék összegét meghaladóan is 
érvényesítse. 

V. A ŰÉRLEMÉNY ŰIRTOKÁNK ÁTRUHÁZÁSA ÉS A ŰÉRL I MUNKÁK 

V.1. A ŰÉRLEMÉNY ŰIRTOKÁNAK ÁTRUHÁZÁSA  

V.1. 1. A Űirtokátruházás Napja  

1. Bérbeadó a Birtokátruházás Napján köteles Bérlő birtokába és használatába átruházni a Bérleményt, 
Bérlő pedig köteles azt birtokba venni.  

2. A Birtokátruházás Napja: a Szerz dés hatálybalépését követ  5 Napon belül.  
3. Felek megállapodnak abban, hogy kölcsönös és kifejezett egyetértésük esetén a Bérlemény 
Birtokátruházására a Szerződés hatályba lépését követően az V.1.1.2. pont szerint meghatározott 
időpontnál korábbi – előzetesen egyeztetett és Felek által kölcsönösen elfogadott – időpontban is 
sor kerülhet. Ekkor a Birtokátruházási Jegyzőkönyvben rögzített Napot kell a Birtokátruházás 

Napjának tekinteni. 
4. Bérlő kijelenti, hogy előzetesen megtekintette a Bérleményt, annak paramétereivel és műszaki 
állapotával teljes körűen tisztában van. 
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V.1. 2. A Űérlemény birtokátruházásának késedelme 

1. A Bérlemény birtokának átruházását/birtokba vételét nem késleltethetik a Bérleményben észlelt 
olyan, kisebb jelentőségű hibák, melyek fennállása, illetőleg kijavítása nem akadályozza aránytalan 
mértékben a Bérlemény Bérlő általi birtokba vételét, használatát, illetőleg azt, hogy Bérlő 
megkezdhesse a Bérlői Munkákat. 
2. Ha a Bérlemény birtokátruházásának előkészítésében olyan késedelem következik be, amely 

miatt a Bérlemény a Szerződés által rögzített feltételek mellett a Birtokátruházás Napján nem 
bocsátható Bérlő birtokába, úgy a Birtokátruházás Napjától számított hatvannapos póthatáridő áll 
Bérbeadó rendelkezésére, hogy a Szerződésben foglaltaknak maradéktalanul megfelelő módon 
Bérlő birtokába átruházza a Bérleményt. Bérlő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen 
késedelem Bérbeadó részéről nem minősül szerződésszegésének és erre hivatkozással Bérbeadóval 
szemben nem támaszthat semmilyen igényt. 
3. Ha a Bérlemény birtokának átruházására a Szerződés V.1.2.2. pontjában meghatározott 
hatvannapos póthatáridőn belül Bérbeadónak felróható okból nem kerül sor, úgy Bérbeadó a 
Bérlemény birtokának mielőbbi átruházása érdekében haladéktalanul köteles megtenni minden 

szükséges intézkedést és köteles legalább 5 Nappal megelőzően írásban tájékoztatni Bérlőt a 

Birtokátruházás Napjáról. 
4. Ha a Bérlemény birtokának átruházására, illetve birtokba vételére Bérlőnek felróható okból nem 
kerül sor, úgy Bérlő a Bérlemény mielőbbi birtokba vétele érdekében haladéktalanul köteles 
megtenni minden szükséges intézkedést, továbbá az akadály elhárulását követően haladéktalanul 
köteles írásban tájékoztatni Bérbeadót a Bérlemény birtokba vételére irányuló szándékáról.    
5. Felek rögzítik, hogy Bérlőnek a Birtokátruházás Napjától kezdve akkor is beáll a bérleti díj 
fizetésére vonatkozó kötelezettsége, ha saját érdekkörében előállt bármely okból a Birtokátruházás 

Napján nem vette birtokba a Bérleményt.  
6. Ha a Bérlemény a Birtokátruházás Napján olyan ok miatt nem ruházható Bérlő birtokába, 
amelyért egyik fél sem felelős, úgy Felek a Bérlemény birtokának mielőbbi átruházása, illetőleg 
birtokba vétele érdekében – tájékoztatási és együttműködési kötelezettségük maradéktalan betartása 
mellett – haladéktalanul kötelesek megtenni minden szükséges intézkedést, valamint az akadály 
elhárulását követően kötelesek megállapodni a Birtokátruházás Napjáról. Ilyen esetben Bérlő a 
Bérlemény Birtokátruházását megelőző időszak vonatkozásában nem kötelezhető bérleti díj 
fizetésére. 
V.1. 3. A Űirtokátruházási Jegyz könyv 

1. A Birtokátruházás Napján Felek kötelesek a Bérlemény műszaki állapotáról Birtokátruházási 

Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) készíteni, azt kölcsönösen aláírni és a Szerződéshez 
annak 2. számú, elválaszthatatlan mellékleteként csatolni. A Jegyzőkönyv a Bérlemény műszaki 
paraméterein kívül kötelezően tartalmazza: 

(a) a Bérlemény környezetének, valamint a Bérlői Munkák elvégzéséhez szükséges felvonulási 
utaknak az állapotát; 
(b) Bérlő nyilatkozatát arról, hogy a Bérlemény a Birtokátruházás Napján megfelel a 
Szerződésben foglalt valamennyi követelménynek; 
(c) azon kisebb jelentőségű hibák és hiányosságok felsorolását, melyekre hivatkozással Bérlő 
nem tagadhatja meg a Bérlemény birtokba vételét, és amelyek a Bérlői Munkák megkezdését 
nem akadályozzák, valamint e hibák és hiányosságok kijavítására megállapított határidőt, 

továbbá a szükséges intézkedések megjelölését, valamint 

(d) Bérlő arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy határidőben beszerzi és Bérbeadónak 
bemutatja egyrészt a Bérlői Munkák elvégzéséhez szükséges, másrészt a Bérlői Munkák 
befejezését követően a Bérleményben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges valamennyi 
hatósági engedélyt, igazolást és egyéb hivatalos dokumentumot. 
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2. Jegyzőkönyvbe foglalható továbbá a Bérlemény birtokának átruházását érintő, bármelyik fél által 
lényegesnek minősített egyéb körülmény. 
V.2. A ŰÉRL I MUNKÁK 

V.2.1. Általános rendelkezések 

1. Bérbeadó a Birtokátruházás Napján a Bérlői Munkák elvégzésére alkalmas állapotban köteles 
átadni Bérlőnek a Bérleményt. 
2. Felek rögzítik, miszerint Bérlő a Űirtokátruházás Napjától számított 5 Napon belül köteles 
elvégezni a Bérlői Munkákat, illetve ennek eredményeként kialakítani és üzemelésre alkalmassá 
tenni a Bérleményt. 
3. Bérlő kizárólag:  

(a) Bérbeadó által előzetesen jóváhagyott tervek alapján,  
(b) a szükséges hatósági engedélyek, igazolások és egyéb hivatalos dokumentumok 

megszerzését és Bérbadónak történő bemutatását követően, valamint 
(c) Bérbeadó írásos engedélyének birtokában  

kezdheti meg a Bérlői Munkákat. 
4. Bérlő akként köteles megszervezni és lebonyolítani a Bérlői Munkákat, hogy azok elvégzése ne 
korlátozza, ne akadályozza, illetőleg ne veszélyeztesse más, az Épületegyüttes területén a 
Bérleményen kívül tartózkodó személyek munkavégzését. 
5. Bérbeadó a Birtokátruházás Napját követően is beléphet a Bérleménybe és jogosult arra kötelezni 
Bérlőt, hogy haladéktalanul kezdje meg a Bérlői Munkákat a Bérbeadó által jóváhagyott 
dokumentumoknak, a jogszabályoknak, az építési és más engedélyeknek, valamint bármely, a 
Bérbeadó által adott ésszerű írásbeli utasításnak megfelelően.  

6. A Bérlői Munkák végzése során Bérbeadó ésszerű időben jogosult – de nem köteles – a 

Bérleménybe belépni azzal a szándékkal, hogy ellenőrizze a Bérlői Munkák végzésének aktuális 
állását, valamint a felhasznált anyagokat.  
7. Bérlő teljes körű felelősséggel tartozik a jogszabályban, az Épületegyüttes működésére irányadó 
szabályzatokban, továbbá egyéb előírásokban rögzített munka–, tűz– és környezetvédelmi előírások 
maradéktalan betartásáért, illetve betartatásáért. Bérlő köteles ellenőrizhető módon elvégezni az 

általa foglalkoztatott személyek tűz– és munkavédelmi oktatását.  
V.2.2. A Űérl i Munkák befejezése  

1. Bérlő köteles írásban és haladéktalanul értesíteni Bérbeadót a Bérlői Munkák befejezéséről. 
2. A Bérlői Munkák befejezéséről szóló értesítést követően Felek kötelesek a Bérlemény végső 
paramétereit jegyzőkönyvben rögzíteni és e jegyzőkönyvet a Szerződéshez csatolni. A Bérlői 
Munkák befejezését követően Bérlő egy nyomtatott példányban, valamint elektronikus 
adathordozón is köteles átadni Bérbeadónak a Bérlői Munkák valamennyi megvalósulási tervét, 
műszaki leírásait, az üzemeltetési és karbantartási kézikönyveket, a beépített anyagok megfelelőségi 
igazolásait, az elektromos rendszer érintésvédelmi jegyzőkönyvét, a jóváhagyott tűzrendészeti 
terveket és átvételeket, egyéb hatósági jóváhagyásokat és kikötéseket, valamint a működési 
engedélyt.   
3. A Bérlemény rendszerszerű üzemét csak a jelen fejezetben rögzített feltételek maradéktalan 
teljesülése esetén lehet megkezdeni. 
4. Ha Bérlő a Bérlői Munkák végzése során Bérbeadó előzetes és írásos hozzájárulása nélkül eltér 
a Bérbeadó által előzetesen és írásban jóváhagyott tervektől, úgy Bérbeadó felszólítására köteles a 
Bérbeadó által megszabott határidőre, illetve a Bérbeadó által elfogadott terveknek megfelelően 
elvégezni a Bérlői Munkákat. 
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5. Ha Bérlő nem teljesíti a fent meghatározott kötelezettségeit, úgy Bérbeadó jogosult Bérlő 

költségére és veszélyére a Bérleménynek a Bérlői Munkák megkezdésekor fennállt, eredeti állapotát 
maga helyreállítani vagy mással helyreállíttatni, illetve az engedély nélkül végzett munkák során 
létesített építményeket, berendezéseket, szerelvényeket és más ingóságokat, valamint a 
felhalmozott építőanyagokat Bérlő költségére és veszélyére maga eltávolítani, mással eltávolíttatni 
vagy felelős őrzésbe venni. 

VI. ÁLLAGMEGÓVÁS, KARŰANTARTÁS, T ZVÉDELEM 

VI.1. ŰÉRL  KÖTELEZETTSÉGEI 

1. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérlemény állagát – ide nem értve a rendeltetésszerű 
használatból eredő, szokásos mértékű amortizációt – a Szerződés hatályának fennállása alatt a 
Birtokátruházás Napján fennálló állapotában, saját költségén mindvégig megőrzi.  
2. Bérlő helytállni tartozik az általa létesített vagy elhelyezett, illetőleg a Bérlemény üzemszerű 
működését szolgáló valamennyi egyéb berendezés és felszerelés rendeltetésszerű működéséért.  
3. Bérlő saját költségén köteles elvégezni, illetve elvégeztetni az általa használt berendezési és 
felszerelési tárgyak rendszeres tűzvédelmi, továbbá érintésvédelmi felülvizsgálatát a vonatkozó 
jogszabályok előírásainak megfelelően. 
4. Bérlő köteles a Bérleményben a Szerződés rendelkezéseinek, a tűzbiztonságról szóló hatályos 
jogszabályoknak, valamint Bérbeadó által elfogadott terveknek (Tűzvédelmi Szabályzat és 
Menekülési Terv) megfelelően biztosítani a tűzvédelmet, és eleget tenni a következő 
követelményeknek: 

(a) Köteles az előírt számú és típusú tűzoltó készülék, illetőleg más tűzvédelmi eszközök 
folyamatos biztosítására. 
(b) A Bérlemény biztonságának ellenőrzése céljából Bérbeadó bármikor jogosult belépni a 
Bérlemény területére, továbbá rendellenesség, mulasztás vagy szabálytalanság észlelése esetén 
jogosult arra, hogy a halaszthatatlan javításokat, illetőleg a szükséges berendezések felszerelését 
vagy a meghibásodott berendezések cseréjét Bérlő költségére és veszélyére maga elvégezze vagy 
mással elvégeztesse, ha azokat Bérlő felszólítás ellenére haladéktalanul nem végzi el. 

5. Bérlő köteles a Szerződéshez – legkésőbb a Birtokátruházás Napján – csatolandó, annak 
elválaszthatatlan, 3. számú mellékletét képező, az Épületegyüttes működési szabályait rögzítő, 
Bérbeadó által kiadott, nyilvános Házirend rendelkezéseit betartani, továbbá megfelelni Bérbeadó 
valamennyi olyan, ésszerű kérésének, mely a rendeltetésszerű működés elősegítését célozza. 

6. A Szerződés hatályának fennállása alatt Bérbeadó által közölt, előzetes és írásbeli értesítés 
alapján – ide nem értve az előzetes és írásbeli értesítést nem igénylő, haladéktalan beavatkozást 
megalapozó eseteket – Bérlő bármely időpontban köteles tűrni a Bérbeadó által az Épületegyüttes 
karbantartása, állagmegőrzése, illetőleg javítása szempontjából szükségesnek ítélt munkálatok 
elvégzését, így különösen a Bérleményen és az Épületegyüttes vagy környezete egyéb részein 
végzendő munkákat, melyekkel szemben Bérlő nem támaszthat sem kártérítésre, sem pedig a bérleti 
díj részben vagy egészben történő visszatérítésére vonatkozó igényt. Az itt meghatározott 
munkálatokat Bérbeadó köteles a lehető legrövidebb időn belül akként végrehajtani, hogy mindez 
Bérlő üzleti tevékenységének lehető legkisebb mértékű akadályozásával vagy zavarásával járjon, 
továbbá köteles e tevékenységek eredményeként a Bérleményen keletkezett bármilyen károsodást 
haladéktalanul, Bérlő indokolt igényeinek figyelembe vétele mellett kijavítani, illetőleg 
helyreállítani.  
7. Ha Bérlő neki felróhatóan nem teljesíti a jelen fejezetben meghatározott kötelezettségeit, úgy 
Bérbeadó jogosult a Bérlőhöz intézett, erre irányuló felszólításának Bérlővel történő közlését 
követő 15 Nap elteltével – amennyiben a felszólítás nem vezet eredményre – Bérlő költségére és 
veszélyére maga elvégezni vagy mással elvégeztetni a szükséges munkákat. Bérlő az ilyen munkák 
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ésszerű költségeit az erről kiállított bérbeadói számla kézhezvételét követő 10 Napon belül köteles 
megfizetni Bérbeadó részére. 
VI.2. ŰÉRŰEADÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

1. Bérbeadó kötelezettségét képezi: 
(a) az Épületegyüttes teljes körű karbantartása, indokolt felújítása;  

(b) a közös használatú területek állagának megóvása. 

2. Bérbeadó a Szerződés által meghatározott karbantartási, felújítási, illetve állagmegóvási 
kötelezettségét 

(a) az életveszélyt előidéző, továbbá az Épületegyüttes állagát veszélyeztető vagy a Bérlemény, 
illetőleg a szomszédos bérlemények rendeltetésszerű használatát ténylegesen akadályozó 
(azonnali beavatkozást igénylő) hibák esetében haladéktalanul, 
(b) azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében pedig az Épületegyüttes soron következő, 
aktuálisan esedékes karbantartása vagy felújítása során  

köteles teljesíteni. 
3. Bérbeadó a haladéktalan beavatkozást igénylő, a rendeltetésszerű használatot ellehetetlenítő ok 
fennállása esetén Bérlő egyidejű tájékoztatása mellett Bérlő hozzájárulása vagy engedélye nélkül is 
végezhet javítási vagy átalakítási tevékenységeket a Bérleményen, mely munkákat a lehető 
legrövidebb időn belül kell végrehajtani, valamint a Bérleményen okozott valamennyi kárt 
haladéktalanul ki kell javítani vagy az eredeti állapotot egyéb módon szükséges helyreállítani. Bérlő 
nem késleltetheti, illetőleg nem akadályozhatja a jelen pontban meghatározott munkák Bérbeadó 
általi elvégzését. Bérlő e munkálatokra tekintettel nem jogosult a bérleti díj csökkentésére vagy 
kártalanításra. 
4. Bérlő az igazolt és okszerű költségeinek egy összegben való megtérítését követelheti 
Bérbeadótól, ha a Bérbeadó érdekkörébe tartozó, azonnali beavatkozást igénylő munkát végzett 

vagy végeztetett el. 

VI.3. VÁLTOZTATÁSOK VÉGREHAJTÁSA AZ ÉPÜLETEGYÜTTESŰEN  

1. Bérlő kijelenti és elismeri, hogy a Szerződés aláírását megelőzően tájékoztatást kapott a 
következő körülményekről, melyeket tudomásul vesz és kifejezetten elfogad: 

(a) Az Épületegyüttes folyamatosan fejlesztés alatt áll. 
(b) Bérbeadó jogosult az Épületegyüttes belső kialakításának szükség szerinti módosítására, 
melynek elvégzését Bérlő tűrni köteles, feltéve, ha a Bérbeadó által végrehajtott változtatások 

(i) nem zárják ki Bérlő azon jogát, hogy rendeltetésszerűen használhassa a Bérleményt, 
(ii) nem eredményezik Bérlő üzleti tevékenységének meghiúsulását, továbbá  
(iii) nem ellentétesek a Szerződésben rögzített célokkal. 

2. Amennyiben a változtatás nem azonnali beavatkozást igénylő helyzet miatt szükséges, úgy 

Bérbeadó köteles a munkálatok megkezdését megelőzően írásban tájékoztatni Bérlőt. Az e pontban 

megjelölt változtatásokat a lehető legrövidebb időn belül, Bérlő üzleti tevékenységének lehető 
legkisebb mértékű akadályozásával vagy zavarásával kell végrehajtani. Bérbeadó haladéktalanul 
köteles továbbá a változtatások eredményeként a Bérleményen keletkezett bármely károsodást 
Bérlő indokolt igényeinek figyelembevételével kijavítani, illetőleg helyreállítani. Bérlő e 
munkálatokra tekintettel nem jogosult a bérleti díj csökkentésére vagy kártalanításra. 
3. Bérlő tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Épületegyüttes értékesítése 
esetén Bérbeadó helyébe az új tulajdonos, vevő lépjen. Bérlő az ezzel kapcsolatban felmerülő 
minden kártérítési igényéről lemond. 
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VII. A ŰÉRLEMÉNY HASZNÁLATA 

VII.1. ŰÉRL  HASZNÁLATI JOGAI 

VII.1.1. Általános rendelkezések 

1. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bérleményt csak rendeltetésének megfelelően, a Szerződésben 
rögzített célokra, mások szükségtelen zavarása, illetőleg mások jogainak és jogos érdekeinek 

sérelme nélkül használhatja. Tudomásul veszi továbbá, hogy a terasz közművekkel nem 
rendelkezik. 

2. Bérlő a Szerződés aláírásával egyidejűleg magára nézve kötelezőnek ismeri el a Házirendet, 
valamint kötelezettséget vállal arra, hogy azt az Épületegyüttesbe, illetve a Bérlemény területére belépő 
alkalmazottaival, ügyfeleivel, beszállítóival, továbbá az ő érdekében vagy képviseletében eljáró 
egyéb személyekkel is megismerteti és betartatja, valamint betartja Bérbeadó valamennyi olyan, 

ésszerű kérését, amely a Bérlemény rendeltetésszerű használatának és működésének elősegítését 
célozza. Bérbeadó fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Házirendet.   
3. Bérlő köteles a Házirend által meghatározott időtartamban és feltételek szerint folytatni 
tevékenységét. Bérlő nem jogosult a Bérlemény működtetését saját érdekkörében előállt okból 
Évente összességében 2 Napnál hosszabb időre szüneteltetni.  
4. Bérlő tudomásul veszi, hogy nem terheli felelősség Bérbeadót a Bérleményben Bérlő által 
folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek, igazolások és egyéb hivatalos 
dokumentumok:  

(a) kiadása tekintetében, azok beszerzésére Bérlő köteles.  
(b) tartalma vonatkozásában. 

5. Bérlő tudomásul veszi, hogy  

(a) a Bérleményben a Szerződés II.1. pontja szerint meghatározott tevékenységen kívül a 
szükséges hatósági engedélyek, igazolások és egyéb hivatalos dokumentumok birtokában is csak 
akkor végezhet más tevékenységet, ha ehhez Bérbeadó előzetesen és írásban hozzájárult,  
(b) köteles tartózkodni bármely olyan üzleti gyakorlat (így különösen: árverés, közvetlenül 
raklapról való árusítás, állandó kiárusítás és árcsökkentés, házalás a közös területeken stb.) 
folytatásától, amely az Épületegyüttes presztízsének, illetve jó hírnevének csorbítására alkalmas, 

valamint 

(c) a Bérleménybe székhelyet vagy telephelyet kizárólag Bérbeadó előzetes és írásos 
jóváhagyásával alapíthat. 

VII.1.2. Promóció, reklám-marketing és egyéb hasonló tevékenységek  
1. Bérlő a Jogviszony fennállása alatt köteles maradéktalanul betartani a gazdasági 
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a 
továbbiakban: Reklám tv.) rendelkezéseit. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért és egyéb 
igényekért Bérbeadó nem tartozik helyt állni.   
2. Bérlő az Épületegyüttes külső és/vagy belső felületére, illetőleg a közös használatú területek 
térelhatároló szerkezeteinek belső felületére csak Bérbeadó előzetes és írásos engedélyének birtokában 
helyezhet el reklám vagy más célú grafikát (ideértve az emblémákat, egyéb vállalati jelzéseket is), 
cégtáblát, világítást, fényfestményt, továbbá bármely más hasonló képi elemet.  
3. Bérbeadó fenntartja magának a jogot, hogy  

(a) felülvizsgálja a VII.1.2.2. pontban meghatározott képi elemek, továbbá a reklámfelületek 
típusát, nagyságát, minőségét és anyagát, illetőleg 

(b) szükség szerint utasítást adjon az (a) pontban felsorolt paraméterek megváltoztatására. 
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4. Felek rögzítik, hogy kizárólag Bérlő köteles viselni mindazon költségeket és megfizetni mindazokat 
az adókat, melyek saját érdekkörében a működésével összefüggő reklámtevékenységből származnak, 
ideértve különösen a hatályos jogszabályok által megállapított valamennyi reklám– és egyéb adóterhet. 
Bérbeadó jogosult a Bérlő működésével összefüggő reklámtevékenységből származó, rá áthárított 
adók megtérítését követelni Bérlőtől. 

VII.2. ŰÉRŰEADÓ HASZNÁLATI JOGAI 

VII.2.1. Reklám és marketingcélú használati jogok 

1. Az Épületegyüttes arculatának meghatározása körében Bérbeadó jogosult:  
(a) Megváltoztatni az Épületegyüttes nevét. 
(b) Az Épületegyüttes külső és/vagy belső felületére, illetőleg az Épületegyüttes közös használatú 
területeire reklám vagy más célú grafikát (ideértve az emblémákat, egyéb vállalati jelzéseket is), 
cégtáblát, világítást, fényfestményt, továbbá bármely más hasonló képi elemet elhelyezni, 
felszerelni, illetve fenntartani. 

2. Bérbeadó jelen alfejezetben meghatározott jogainak gyakorlása nem mentesíti Bérlőt a 
Szerződésben meghatározott fizetési és más kötelezettségeinek teljesítése, valamint felelőssége alól. 
VII.2.2. Belépés a Űérleménybe 

1. Bérbeadó, valamint az általa felhatalmazott személyek – Bérlő szükségtelen zavarása vagy 

akadályozása nélkül – bármikor jogosultak belépni a Bérleménybe:  

(a) A Szerződés által rögzített feladatok ellátása érdekében.  
(b) A Bérlemény rendeltetésszerű használatának, illetőleg Bérlő magatartásának ellenőrzése 
céljából. 
(c) Ha a jövőbeni bérbeadás szándékával harmadik személynek kívánják bemutatni a Bérleményt. 

2. A belépési jog gyakorlásáról annak időpontja előtt legalább 3 Üzleti Nappal korábban, írásban kell 
értesíteni Bérlőt, kivéve:  

(a) ha a belépés Veszélyhelyzet elhárítása érdekében vagy biztonsági okokból szükséges, mely 
esetekben Bérbeadó, valamint az általa felhatalmazott személyek Bérlő előzetes értesítése nélkül is 

beléphetnek a Bérleménybe, valamint 

(b) a Szerződésben foglalt egyéb eseteket. 
3. Bérlő a Szerződésben rögzített célok érvényesítése, illetve feladatok ellátása érdekében köteles 
biztosítani a Bérlemény területére történő belépést, valamint tűrni Bérbeadó ellenőrzési és más, 
Szerződés szerinti tevékenységének elvégzését.  
4. Bérbeadó jelen alfejezetben meghatározott jogainak gyakorlása nem mentesíti Bérlőt a 
Szerződésben meghatározott fizetési és más kötelezettségeik teljesítése, valamint felelőssége alól. 
VII.2.3. Egyéb használati jogok 

1. Bérbeadó jogosult:  
(a) A bejáratok, ajtók, folyosók, személyfelvonók, lépcsők, mosdók vagy az Épületegyüttes más 
közös részeinek, közös területeinek, üzemeltetési területeinek elrendezését és/vagy helyét 
megváltoztatni, feltéve, hogy ez a Bérlemény megközelítését vagy az onnan való távozást nem 
érinti hátrányosan. 
(b) Bármely személyt feljogosítani az Épületegyüttesben, illetőleg annak üzemeltetésével 
kapcsolatosan üzleti tevékenység folytatására vagy szolgáltatások nyújtására, feltéve, hogy e 

jogok gyakorlása nem akadályozza Bérlőt a Bérlemény szerződésszerű használatában. 
(c) Megtenni minden olyan ésszerű intézkedést – ideértve a Bérlemény vagy az Épületegyüttes 
ellenőrzését, javítási munkákat, átalakításokat, dekoráció elhelyezését, kiegészítéseket és 
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felújításokat –, melyek az Épületegyüttes üzemeltetése során, illetve annak biztonsága, védelme 
vagy fenntartása céljából, továbbá Bérbeadó saját érdekében szükségesek vagy indokoltak 
lehetnek. 

(d) A Bérlemény zárhatóságának biztosítása érdekében mindenkor birtokában tartani a 

Bérleményhez tartozó kulcsokat, illetőleg riasztókódokat, melyeket azonban – a vészhelyzet 
esetét kivéve – csak a Bérlővel egyeztetett módon, Bérlő egyidejű tájékoztatása mellett 
használhatja.  

2. Bérbeadó jelen alfejezetben meghatározott jogainak gyakorlása nem mentesíti Bérlőt a 
Szerződésben meghatározott fizetési és más kötelezettségeik teljesítése, valamint felelőssége alól. 

VIII. ŰIZTOSÍTÁS ÉS KÁRFELEL SSÉG 

VIII.1. ŰÉRL  ŰIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE 

1. A Szerződés hatályának fennállása alatt Bérlőnek rendelkeznie kell felelősségbiztosítással a Bérlői 
Munkák, az Átalakítási Munkák, továbbá üzletszerű tevékenységének végzése során az 

Épületegyüttesben, más bérleményekben vagy egyes épületrészekben, valamint az ott lévő 
ingóságokban keletkezett, továbbá az Épületegyüttesben tartózkodó természetes személyek fizikai 
sérülését vagy egészségromlását előidéző károk esetére. A felelősségbiztosítási fedezet akkor 
minősül megfelelőnek, amennyiben legalább  

10 000 000 Ft/kár/év biztosítási összeggel kerül megkötésre, továbbá akkor minősül megfelelőnek, 
amennyiben a biztosítás önrész nélküli és 100 % kárelőleg kifizetést biztosít a károsult bérbeadó 
igényérvényesítése esetére.   
2. Bérlő köteles legkésőbb a Bérlői Munkák megkezdéséig Bérbeadó részére átadni a Szerződés 

alapján kötött valamennyi biztosítási szerződésének másolatát, a biztosítási díjak megfizetésének 
igazolásait, illetve Bérbeadó kérésére köteles bemutatni a biztosítási kötvényeket is.  
3. Bérlő legkésőbb az adott biztosítási év lejáratát megelőző 30 Nappal köteles az új biztosítási 
időszakra vonatkozó biztosítási kötvény és a fedezetigazolás másolatát megküldeni Bérbeadó 
részére. 
4. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul értesíti Bérbeadót a biztosítás 
megszűnéséről, különösen, ha az a biztosítási díj fizetésének elmulasztása vagy a biztosítási 
szerződés felmondása miatt következik be. 
5. Amennyiben Bérlő a rendelkezésére álló határidőre nem köti meg a Szerződés szerinti 

biztosításokat, úgy Bérbeadó jogosult azokat – Bérlő kedvezményezettként történő megjelölésével 
– saját maga megkötni és követelni Bérlőtől az így előállt költségek megtérítését.  
6. A Szerződésben meghatározott biztosítási kötelezettségek teljesítése nem mentesíti Bérlőt a 

Szerződésben meghatározott egyéb kötelezettségeinek teljesítése és felelőssége alól.    
VIII.2. KÁRFELEL SSÉG 

1. Bérlő nem jogosult Bérbeadóval szemben követelést támasztani a szolgáltatások vagy külső 
forrásból származó ellátások olyan ideiglenes meghiúsulása, továbbá félbeszakadása miatt, illetve 
a Bérleményben vagy az Épületegyüttes közös használatú területein történt lopás, bombariadó, 
illetőleg más kár miatt, amelynek előidézésében Bérbeadó magatartása nem hatott közre. Bérlő nem 

léphet fel továbbá beszámítási igénnyel a szolgáltatások fent ismertetett meghiúsulása vagy 
félbeszakadása következtében előállt károk vonatkozásában. 
2. Bérbeadó köteles a szolgáltatás vagy ellátás meghiúsulásának kiküszöbölése érdekében a 
legrövidebb időn belül megtenni az elvárható intézkedéseket. 
3. Saját kárfelelőssége körében kizárólag Bérlő köteles helytállni különösen 

(a) a tulajdonában vagy birtokában lévő, a Bérleményben általa vagy harmadik személyek által 
elhelyezett ingóságokban,  
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(b) a tevékenységének végzésével összefüggésben Bérbeadót ért, illetőleg harmadik 
személyeknek okozott dologi és személyi (például baleseti), 
(c) a tevékenységéhez szükséges hatósági engedélyek, igazolások, illetve más hivatalos 
dokumentumok hiánya vagy azok megsértése következtében Bérbeadót ért, illetőleg harmadik 
személyeknek okozott, valamint 
(d) a Jogviszony megszűnésére tekintettel a Bérlemény eredeti állapotban történő 
visszaszolgáltatása érdekében végzett tevékenysége – így különösen a Bérlemény területén általa 

vagy az ő érdekében elhelyezett ingóságok eltávolítása vagy elszállítása – során előidézett 
károkért, azok megtérítésére Bérbeadót nem lehet kötelezni. 
4. Bérlő köteles megtéríteni továbbá Bérbeadó minden olyan kárát, amely Bérlő által a 
Bérleményen, az Épületegyüttesben vagy egyébként kívülről látható módon elhelyezett reklámok 
vonatkozásában a Reklám tv. alapján kiszabott bírság megfizetése következtében Bérbeadót éri. E 
kötelezettség alól Bérbeadó előzetes és írásbeli jóváhagyása sem mentesíti Bérlőt. 

IX. VIS MAIOR ESEMÉNYEK 

1. A Szerződés teljesítése során bármelyik fél mentesül a szerződésszegésért való felelőssége alól, 
ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést a működési körén kívül eső, előre nem látható és 
elháríthatatlan ok idézte elő (Vis Maior Esemény). 
2. Az érintett fél köteles a Vis Maior Esemény bekövetkezéséről, valamint annak részleteiről a 
másik felet haladéktalanul tájékoztatni (ideértve annak igazolását, hogy a Vis Maior Esemény 

milyen hatást gyakorolt az érintett fél kötelezettségeire, továbbá bármely olyan tevékenység 

megjelölését, amely a Vis Maior Esemény következményeit enyhítheti).  
3. A fent meghatározott értesítést követően Felek haladéktalanul kötelesek egymással a Vis Maior 
Esemény következményeit enyhítő, ésszerű lépések és feltételek tárgyában egyeztetni, valamint a 
Szerződés szerinti teljesítés folytatását előmozdítani. 
4. A Vis Maior Esemény bekövetkezését követően Felek kötelesek minden tőlük ésszerűen 
elvárható intézkedést megtenni a Vis Maior Esemény következményeinek enyhítése, a Vis Maior 
Esemény fennállása alatt pedig az esemény hatásainak minimalizálása érdekében. 

X. A JOGVISZONY MEGSZ NÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE  

X.1. A JOGVISZONY MEGSZ NÉSE 

A Jogviszony megsz nik: 

(a) A Szerződésben foglalt határozott időtartam lejártával. 
(b) A Szerződés bíróság általi megszüntetésével az erről szóló végzés jogerőre emelkedésének 
Napján. 

(c) Amennyiben a Bérlemény megsemmisül vagy olyan súlyos mértékben károsodik, hogy annak 

helyreállítása az okszerűen eljáró Bérbeadó véleménye szerint üzleti és műszaki szempontok 
alapján nem indokolható és ezért úgy dönt, hogy nem állítja helyre a Bérleményt. Ilyen esetben 

az előre kifizetett bérleti díjnak a Bérbeadót a Szerződés alapján megillető összeggel csökkentett 
része Bérlőnek haladéktalanul visszajár, illetőleg Bérlő a továbbiakban nem köteles bérleti díj 
fizetésére. 

(d) A Bérlő felszámolását, illetve cégjegyzékből való törlését elrendelő végzés jogerőre 
emelkedésének Napján, illetőleg Bérbeadó jogutód nélküli megszűnésének időpontjában. 

(e) Bérbeadó egyoldalúan, 180 napos felmondási idővel az Épületegyüttes értékesítéséről szóló 
eljárást lezáróan a vevőt kijelölő tulajdonosi döntéstől számított 60 napon belül felmondhatja a 

Szerződést. 
(f) Jogszabály által meghatározott egyéb esetekben. 
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X.2. A JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSE 

A Jogviszony megszüntethet : 

(a) Felek közös megegyezésével. 
(b) Rendkívüli felmondással. 

X.2.1. A Szerz dés megszüntetése egyoldalú jognyilatkozattal rendkívüli felmondás útján  

X.2.1.1. Általános szabályok  
Amennyiben Bérbeadó vagy Bérlő a Szerződésben meghatározott valamely lényeges 
kötelezettségét neki felróhatóan nem teljesíti (szerződésszegés), úgy Felek a szerződésszegés 
következményeinek elhárítása érdekében kötelesek egymással a jóhiszeműség, tisztesség és 
kölcsönös bizalom elvének megfelelően egyeztetni és együttműködni, kivéve a Szerződésben 

meghatározott mindazon eseteket, ahol egyeztetésre nem kerül sor. Szerződésszegés esetén a 

sérelmet szenvedett fél a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával szüntetheti meg a 

Szerződést (felmondás).  
X.2.1.2.  Űérbeadó felmondási joga 

1. Bérlő szerződésszegő magatartása esetén Bérbeadó a Bérlőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával 
gyakorolhatja felmondási jogát. 
2. Bérlő a Szerződés aláírásával tudomásul veszi és magára nézve kötelező érvénnyel kifejezetten 

elfogadja, hogy ha Bérbeadó a Szerződés alapján felmondja a Jogviszonyt, úgy a Szerződés a 
Bérbeadó által közölt időpontban (határnapon) akkor is megszűnik, illetőleg a Szerződés 

megszűnéséhez fűződő jogkövetkezmények akkor is beállnak, ha Bérlő a felmondás jogszerűségét 
egyébként vitatja. 

X.2.1.2.1. A felmondás jogalapja 

1. Bérbeadó rendkívüli felmondását megalapozó szerződésszegésnek minősül, ha Bérlő:  
(a) Neki felróható módon akadályozza vagy jogos ok nélkül megtagadja a szerződésszerű 

teljesítést. 
(b) A Szerződésben rögzített, Bérbeadóval szemben fennálló fizetési kötelezettségeinek 

teljesítésével jelentős késedelembe esik, illetőleg azokat neki felróható okból egyáltalán 
nem teljesíti, ideértve különösen a bérleti díj megfizetését, továbbá az óvadék 
összegének megfizetését vagy megfelelő kiegészítését. A Szerződés alkalmazásában 
jelentős késedelemnek minősül az esedékessé válástól számított legalább harmincnapi 
vagy azt meghaladó pénztartozás. 

(c) A Bérleményre vonatkozó, a Szerződés által biztosított valamely jogát Bérbeadó írásos 
jóváhagyása nélkül másra átruházza – ideértve különösen a Bérlemény albérletbe adását 
–, illetve a Bérleményt biztosítékul adja vagy bármely más módon megterheli.  

(d) Neki felróható okból a Birtokátruházás Napjától számított 30 Napon belül nem veszi 

birtokba a Bérleményt. 
(e) Ha a Szerződésben rögzített vagy jogszabály által előírt adatszolgáltatási, illetőleg a 

Bérbeadóval szemben fennálló lényeges tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget. 
(f) A rendelkezésére álló határidőn belül nem fejezi be a Bérlői Munkákat. 
(g) A Szerződés hatálya alatt az üzleti tevékenységéhez kapcsolódó alapvető 

szolgáltatásokat neki felróható okból nem biztosítja. 
(h) Tevékenysége vagy azzal összefüggő bármely magatartása jogszabályba vagy jó 

erkölcsbe ütközik, illetőleg jelentős tulajdonosi érdeksérelemmel jár vagy Bérbeadó 
ésszerű megítélése szerint ilyen eredményre vezethet. 
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(i) A szerződésszerű teljesítést jelentős mértékben veszélyeztető magatartást tanúsít, így 
különösen, ha: 

− Ismételten és súlyosan megszegi a Házirendet. 

− Bérbeadó személyét, jó hírnevét, jogait, illetve törvényes érdekeit szándékosan és 
súlyosan sértő magatartást tanúsít. 

− A Bérleményt, valamint a közös használatra szolgáló helyiséget vagy területet 
szándékosan rongálja, illetőleg a rendeltetésükkel ellentétes módon használja.  

− A többi bérlőt, illetve az Épületegyüttes területén tartózkodó más személyeket 
szándékosan zavarja vagy akadályozza jogaik gyakorlásában. 

(j) Csőd–, illetőleg felszámolási eljárás hatálya alá kerül, vagy elhatározza jogutód nélküli 
megszűnését. 

(k) Bérbeadó azonnali hatállyal jogosult felmondani a jelen megállapodást a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (12) bekezdése 
alapján.  

2. Felek megállapodnak, hogy Bérbeadó jogosult azonnali hatállyal felmondani a jelen használati 
megállapodást a Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központ esetleges értékesítése 
esetén. 

X.2.1.2.2. A felmondási jog gyakorlása 

1. Bérlő szerződésszegése esetén Bérbeadó az alábbiak szerint mondhatja fel a Szerződést:  
(a) Amennyiben a Szerződés X.2.1.2.1. (a), (b), (d), (e) vagy (f) pontjában meghatározott 
felmondási ok áll fenn, úgy Bérbeadó – a következményekre való figyelmeztetéssel – írásban 
felszólítja Bérlőt a teljesítésre. Amennyiben Bérlő a felszólítás kézhezvételétől számított 8 Napon 

belül nem tesz eleget a felszólításnak, úgy Bérbeadó jogszabályszerű felmondási idő megjelölése 
mellett írásban felmondással élhet.  
(b) Amennyiben a Szerződés X.2.1.2.1. (c), (g), (h) vagy (i) pontjában meghatározott felmondási 
ok áll fenn, úgy Bérbeadó – a következményekre való figyelmeztetéssel – ésszerű határidő tűzése 
mellett felszólítja Bérlőt a szerződésszegő állapot vagy magatartás kiküszöbölésére, illetve 
megszüntetésére, a szerződésszegés okának pontos megjelölésével. Amennyiben Bérlő a Bérbeadó 
által meghatározott határidőn belül nem tesz eleget a felszólításnak, úgy Bérbeadó jogszabályszerű 
felmondási idő megjelölése mellett írásban felmondással élhet.  
(c) A Szerződés X.2.1.2.1. (j) pontjában meghatározott felmondási ok fennállása esetén 
Bérbeadó a csőd– vagy felszámolási eljárás elrendeléséről szóló végzés jogerőre emelkedésének 
Napjától, illetőleg a Bérlő legfőbb szerve által a gazdasági társaság jogutód nélküli 
megszűnéséről szóló döntés (határozat) meghozatalától kezdődően, míg a (k) pontjában 
meghatározott esetben attól a naptól amikortól Bérlő már nem minősül az Nvtv. 3. § 1. pontjában 
meghatározott átlátható szervezetnek a Bérlőhöz intézett írásos nyilatkozata útján bármikor, 
azonnali hatállyal gyakorolhatja felmondási jogát. 

2. Bérbeadó a Szerződés X.2.1.2.1. (a), (e), (h) vagy (i) pontjaiban foglalt esetekben egyoldalú 
nyilatkozattal, felmondási idő megjelölése nélkül, azonnali hatállyal is megszüntetheti a Szerződést, 
ha Bérlő szerződésszegő magatartása olyan súlyú, amelyre tekintettel Bérbeadótól nem várható el a 
Jogviszony további fenntartása. Ilyen esetekben a felmondás jogkövetkezményei a Bérlővel történő 
közlés időpontjában válnak hatályossá. 

3. Bérbeadó a Szerződés X.2.1.2.1.2 pontjában meghatározott esetben egyoldalú nyilatkozattal, 
felmondási idő megjelölése nélkül, azonnali hatállyal is megszüntetheti a Szerződést. 
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X.2.1.3. Űérl  felmondási joga 

Bérbeadó szerződésszegő magatartása esetén Bérlő a Bérbeadóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával 
gyakorolhatja felmondási jogát. 
X.2.1.3.1. A felmondás jogalapja 

Bérlő rendkívüli felmondását megalapozó szerződésszegésnek minősül, ha:  
(a) A Bérlemény Bérlő üzletszerű működésének megkezdését követően Bérbeadónak felróható 
okból, folyamatosan, legalább 30 Napot meghaladóan alkalmatlan a rendeltetésszerű 
használatra. 

(b) Bérbeadó – a jogsértő magatartástól való tartózkodásra történő felszólítása ellenére is –Bérlő 
személyét, jó hírnevét, jogait, illetve törvényes érdekeit szándékosan és súlyosan sértő magatartást 
tanúsít. 

X.2.1.3.2. A felmondási jog gyakorlása 

Bérbeadó szerződésszegése esetén Bérlő akkor mondhatja fel a Szerződést, ha a következményekre 
történő figyelmeztetéssel írásban felszólítja Bérbeadót a szerződésszegés kiküszöbölésére. 
Amennyiben Bérbeadó a felszólítás kézhezvételétől számított 15 Napon belül nem küszöböli ki a 
szerződésszegést, úgy Bérlő további 30 Napon belül jogszabályszerű felmondási idő megjelölése 
mellett írásban felmondással élhet.  
X.3. A ŰÉRLEMÉNY VISSZASZOLGÁLTATÁSA  

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés megszüntetésére irányuló bérbeadói felmondás esetén a 
felmondás közlésének időpontjától kezdve Bérlő nem jogosult a Bérleménybe további felszerelési 
vagy berendezési tárgyakat bevinni, üzletszerű működésével összefüggő eszközöket telepíteni, 
felszerelni, továbbá a Bérleményen átalakításokat, fejlesztéseket, beruházásokat végrehajtani, 
valamint köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a Bérlemény kiürítését, illetőleg 
eredeti állapotban és határidőben történő visszaadását bármely módon késleltetné vagy 
meghiúsítaná. Bérlő a fenti rendelkezésektől kizárólag Bérbeadó előzetes és írásos engedélye 

alapján térhet el. 
2. Bérlő a Szerződés megszűnése esetén a Jogviszony utolsó Napján, – a rendeltetésszerű használatból 
származó szokásos mértékű amortizációtól eltekintve – eredeti állapotában köteles Bérbeadó részére 
visszaszolgáltatni a Bérleményt. Az eredeti állapot meghatározása tekintetében a Jegyzőkönyv, 

illetve a Bérleményről a Birtokátruházás /birtokba vétel időpontjában készített képi felvételek 
irányadók. Az eredeti állapot helyreállításának valamennyi költsége, továbbá az esetlegesen okozott 
károk megtérítése kizárólag Bérlőt terheli. 

3. Amennyiben Bérlő a Jogviszony megszűnésének időpontjáig nem üríti ki a Bérleményt, úgy a 
Bérbeadót jogszerűen megillető egyéb igényektől függetlenül:  

(a) Bérbeadó jogosult a Bérleményben lévő ingóságokat Bérlő költségére és veszélyére maga 
eltávolítani vagy mással eltávolíttatni. 
(b) Bérlő köteles a Bérlemény használatáért a Bérbeadó részére történő birtokbaadás időpontjáig 
a Vagyonrendelet vonatkozó szabályai szerint használati díjat fizetni.  
(c) Bérbeadót a Ptk. 6:337. §-a alapján a használati díj és a költségek erejéig zálogjog illeti meg 
Bérlőnek a Bérlemény területén levő vagyontárgyain. Bérbeadó megakadályozhatja a 
zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását mindaddig, amíg zálogjoga fennáll. 

4. A Bérlemény kiürítésére, illetőleg a Bérlemény eredeti állapotának helyreállítására vonatkozó 
kötelezettség megfelelően irányadó a Bérlő által végrehajtott beruházások, felújítások, illetve 
átalakítások eredményeként a Bérlemény alkotórészévé vált dolgokra is. 
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X.4. ELSZÁMOLÁS 

1. A Jogviszony megszűnésekor Felek kötelesek elszámolni egymással a bérleti díj, továbbá 
valamennyi egyéb díj és költség vonatkozásában, mely elszámolás kiterjed különösen Felek egymással 
szemben fennálló valamennyi esedékes vagy lejárt követelésére. 
2. A Jogviszony megszűnése esetén Bérbeadó köteles a Bérlemény Bérlő általi szerződésszerű, 
határidőben történő és hiánytalan visszaszolgáltatását követő 60 Üzleti Napon belül Bérlő részére 
maradéktalanul visszafizetni az óvadék összegét, illetve az óvadék összegének fel nem használt 
részét olyan esetben, ha Bérlő elmulasztotta az óvadék összegének Szerződés szerinti kiegészítését. 
3. Bérlő a Szerződés megszűnését követő 5 Üzleti Napon belül köteles gondoskodni a székhelyeként 
vagy telephelyként bejegyzett Bérlemény nyilvántartásból való törlésének kérelmezéséről, ha azt 
korábban Bérbeadó előzetes és írásos engedélye alapján székhelyként vagy telephelyként 
bejegyeztette, és köteles a kérelem benyújtását Bérbeadó felé hitelt érdemlően igazolni.  
4. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Bérlő a Bérleményen végzett munkálatai (ideértve különösen a 
Bérlői Munkákat), illetőleg beruházásai ellenértékének megtérítésére előzetes és írásos 
megállapodás hiányában sem a Szerződés hatálya alatt, sem annak megszűnését követően 
semmilyen jogcímen, még jogalap nélküli gazdagodás címén sem tarthat igényt, azt Bérbeadótól 
nem követelheti, még akkor sem, ha:  

(a) Bérbeadó előzetesen hozzájárult a Bérleményen Bérlő által végzett munkálatokhoz, illetve 

beruházásokhoz, továbbá  

(b) ha a Bérlő által előzetes bérbeadói hozzájárulás hiányában foganatosított munkálatok 

elvégzését követően Bérbeadó írásban lemondott a Bérlemény eredeti állapotba történő 
visszaállítására vonatkozó igényéről. 

5. A jelen fejezetben rögzített bérlői kötelezettségek maradéktalan teljesítése az óvadék 
visszaadásának feltételét képezi.  
X.5. IRÁNYADÓ JOGSZAŰÁLYOK 

A Jogviszony megszűnésére, illetőleg megszüntetésére megfelelően alkalmazni kell a Ptk.-t, a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényt (a továbbiakban: Nvtv.), továbbá a lakások és 
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 
LXXVIII. törvénynek (a továbbiakban: Lakástv.) a lakásbérlet, illetőleg a helyiségbérlet 
megszűnésére vonatkozó szabályait, összhangban a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, 
a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. 
rendeletettel, és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel.  

XI. SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGEK 

XI.1. ŰÉRŰEADÓ SZAVATOSSÁGAI 

Bérbeadó kijelenti és szavatolja, hogy: 
(a) A Bérlemény a Birtokátruházás Napján maradéktalanul alkalmas a Bérlői Munkák 
megkezdésére. 
(b) Harmadik személynek nincs a Bérleményre vonatkozóan olyan joga, amely korlátozná vagy 
akadályozná Bérlőt a Bérlemény rendeltetésszerű használatban. 
(c) Képviselője teljes jogkörrel és felhatalmazással bír a Szerződés megkötésére.  

(d) A jogszabályoknak megfelelően működő helyi önkormányzat. 
(e) A Szerződés, valamint a Szerződés alapján általa átadott minden további dokumentum Bérbeadó 
érvényes és kötelező erejű kötelezettségeit testesíti meg. 

XI.2. ŰÉRL  SZAVATOSSÁGAI 

1. Bérlő kijelenti és szavatolja, hogy: 
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(a) Képviselője teljes jogkörrel és felhatalmazással bír a Szerződés megkötésére.  

(b) A jogszabályoknak megfelelően működik.  

(c) Nem áll fenn Bérbeadó felé három hónapnál régebben lejárt tartozása. 

(d) Nem áll csőd–, felszámolási– vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt.  

(e) A Szerződés, valamint a Szerződés alapján általa átadott minden további dokumentum Bérlő 
érvényes és kötelező erejű kötelezettségeit testesíti meg. 

(f) Az Nvtv. 11. § (10) bekezdésében foglaltakra is tekintettel maradéktalanul teljesíti az Nvtv. 

3. § (1) bekezdésének 1. pontjában megfogalmazott feltételeket és átlátható szervezetnek 
minősül. 

2. Bérlő vállalja, hogy a Szerződésben foglaltakkal kapcsolatos, a vonatkozó jogszabályokban 
foglalt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeit teljesíti, az átengedett nemzeti 
vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a Szerződésben 
rögzített céloknak megfelelően használja, továbbá a Bérlemény hasznosításában – Bérlővel 

közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes 
személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.  

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

XII.1. AZ ADATKEZELÉS ELVEI 

1. Bérlő tudomásul veszi, hogy a Szerződésben foglalt adatok jogszabály által meghatározott köre 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
hatálya alá tartozik. 
2. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a Szerződés hatálya alatt és azt követően is időbeli korlátozás 
nélkül bizalmasan, üzleti  titokként kezelik a Szerződést, annak feltételeit, valamint az egymás 
számára átadott adatokat és információkat, valamint vállalják, hogy a jogszabályon, továbbá 
hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatási kötelezettség esetét kivéve a 
Szerződést érintő bármely vonatkozásban kizárólag a másik fél előzetes és írásos hozzájárulásával 
adnak információkat harmadik személyek részére.   
XII.2. ALKALMAZOTT NYELV 

A Szerződés magyar nyelven kerül aláírásra és kézbesítésre. Ugyancsak magyar nyelven kell 
elkészíteni a Szerződés valamennyi módosítását, kiegészítését, valamint a Felek között a 
Szerződéssel kapcsolatban keletkezett bármely más írásos dokumentumot, értesítést és közlést.  
XII.3. PÉLDÁNYOK 

A Szerződés 7 példányban kerül aláírásra, amelyből 6 példány Bérbeadót, 1 példány pedig Bérlőt 
illeti.  

XII.4. TELJES SZERZ DÉS 

A Szerződés és annak mellékletei a Felek között tárgyát tekintve egységes és teljes Szerződést 
képez, és hatályon kívül helyez minden előző szerződést, megegyezést, tárgyalást, illetve 

megbeszélést, függetlenül attól, hogy az a Felek között szóban vagy írásban történt.  
XII.5. ÉRTESÍTÉSEK 

XII.5.1. A Szerz dés szerint vagy azzal kapcsolatban kézbesítend  írásbeli nyilatkozatot az 

alábbi módok valamelyikén kell elküldeni: 
(a) az írásbeli értesítés személyesen történő átadásával, 
(b) e-mailen, 

(c) faxon, illetve  
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(d) postán vagy futárszolgálat útján. 
XII.5.2. Az írásbeli nyilatkozatot az alábbi címekre kell elküldeni: 
Bérbeadó részére: 
Szikora Linda 

Bálna igazgató 

Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ BFVK Zrt. 
1093 Budapest, Fővám tér 11-12. 

E-mail cím: szikora.linda@bfvk.hu  
/Tel.: +36 30 472 9368/ 

Bérlő részére: 
……………………… 

………….. 
………………………. 
……………………….. 
E-mail cím: …………………………. 
/ Tel.: …………………………../ 
vagy bármely más címre, melyet Felek e célból egymással írásban közölnek. 
XII.5.3. Az írásbeli értesítés közlése és hatályosulása 

Az írásbeli értesítés közöltnek tekintendő: 
(a) Ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek átadják.  

(b) Elektronikus dokumentum esetén akkor, ha az a címzett vagy az átvételre jogosult más személy 
részére hozzáférhetővé válik. Az elektronikus dokumentum akkor válik hozzáférhetővé, amikor 
a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek lehetősége nyílik arra, hogy annak 
tartalmát megismerje.  
(c) A faxon küldött dokumentum közlését a sikeres küldésről szóló elektronikus információs lap 
igazolja.  

(d) A postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény különszolgáltatással feladott 
küldeményként kézbesített nyilatkozatot kézbesítettnek kell tekinteni: 

(i) ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy megtagadta a küldemény átvételét vagy 

a címzett által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a címzett ismeretlensége vagy 
elköltözése miatt meghiúsult, úgy a kézbesítés megkísérlésének Napján, 
(ii) egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének 
Napját követő ötödik munkanapon. 

A nyilatkozat közlése akkor is hatályos, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az 
átvételt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza. 
XII.6. ELVÁLASZTHATÓSÁG 

1. Ha a Szerződés által szabályozott valamely feltétel, illetve más rendelkezés bármely jogszabály 
vagy közérdek alapján érvénytelen, jogellenes vagy nem végrehajtható, úgy a Szerződésben foglalt 

valamennyi egyéb feltétel, illetőleg rendelkezés érvényes és hatályos marad mindaddig, ameddig 

az a Jogviszony gazdasági és jogi lényegét bármely félre nézve semmilyen módon nem érinti 
hátrányosan.  
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2. Amennyiben bármely feltételről vagy egyéb rendelkezésről bebizonyosodik, hogy érvénytelen, 
jogellenes vagy nem végrehajtható, úgy Felek kötelesek a Szerződés módosítása érdekében 
egymással jóhiszemű tárgyalásokat folytatni annak biztosítása céljából, hogy eredeti szándékuk 
kölcsönösen elfogadható módon és a lehető legteljesebb mértékben kifejeződjön. 
XII.7. IRÁNYADÓ JOG 

1. A Szerződés értelmezésével és a Felek Szerződésben foglalt jogaival, illetve kötelezettségeivel 
kapcsolatos minden kérdésben Magyarország jogszabályai irányadók. 
2. A Szerződés által nem részletezett jogok és kötelezettségek vonatkozásában megfelelően 
irányadók a Ptk., az Nvtv., a Lakástv., a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 22/2012. (III.14.) Főv. Kgy. rendelet, 
valamint egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai. 
XII.8. KÖZJEGYZ I OKIRAT 

1. Bérlő kötelezi magát arra, hogy Bérbeadó által elfogadható tartalommal, közvetlen végrehajtásra 
alkalmas közjegyzői okiratba (a továbbiakban: Okirat) foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló 
nyilatkozattal  

(a) vállalja a Szerződés által a bérleti díj megfizetése vonatkozásában rögzített kötelezettségeinek 
hiánytalan és határidőben történő teljesítését,  
(b) vállalja azon kötelezettségét, hogy a Szerződés megszűnése esetén a rendelkezésére álló 
határidő (határnap) maradéktalan megtartásával eredeti állapotában visszaszolgáltatja Bérbeadó 
részére a Bérleményt, illetőleg azt elhagyja, valamint 
(c) elismeri, hogy a bérbeadói felmondás hatályára megfelelően irányadók a Polgári 
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény kézbesítési fikcióra vonatkozó rendelkezései. 

2. Az Okirat akkor minősül Bérbeadó által elfogadhatónak, ha maradéktalanul megfelel a Szerződés 
XII.8.1. (a), (b) és (c) pontjaiban rögzített tartalmi kritériumoknak. 
3. Bérlő köteles a Szerződés Felek általi kölcsönös aláírásától számított 15 Napon belül elkészíttetni 
és átadni Bérbeadónak az Okirat, mint hiteles kiadmány egy példányát.  
4. Amennyiben a Bérlő által Bérbeadónak átadott Okirat tartalmát Bérbeadó nem fogadja el, úgy 
Bérlő köteles haladéktalanul intézkedni a Bérbeadó által közölt tartalmi szempontoknak 

maradéktalanul megfelelő új Okirat kiállítása iránt és köteles az új Okiratot Bérbeadó tartalmi 
kifogásainak közlésétől számított 15 Napon belül ismételten átadni Bérbeadó részére. 
5. Ha Bérlő elmulasztja a Szerződés XII.8.3., illetőleg XII.8.4. pontjaiban meghatározott határidőt, 
úgy Bérbeadó indokolás nélkül jogosult elállni a Szerződéstől. Ilyen esetben Bérlő nem élhet 
igazolással, illetve sem kártérítési, sem egyéb más igényt nem támaszthat Bérbeadó felé. 
6. Az Okirat kiállításával összefüggő valamennyi költség kizárólag Bérlőt terheli, annak 
megtérítésére Bérbeadó nem kötelezhető. 
XII. 9. HATÁLYŰALÉPÉS 

1. A Szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy Bérlő 

(a) hitelt érdemlő módon igazolja Bérbeadó felé a Szerződés IV.2.3. pontjában rögzített óvadéki 
összeg hiánytalan megfizetésének tényét, továbbá 

(b) az arra előírt határidő megtartásával átadja Bérbeadó részére a Szerződés XII.8. pontjában 
rögzített kritériumoknak maradéktalanul megfelelő Okirat egy példányát. 

2. A Szerződés azon a Napon lép hatályba, amelyen Felek a hatálybalépési záradék útján kölcsönös 
aláírásukkal igazolják azt, hogy Bérlő hiánytalanul teljesítette a Szerződés XII.9.1. (a) és (b) 
pontjaiban foglalt feltételeket.  
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3. Felek a Szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták 
alá. 

Budapest, 2018. ....................... .... Budapest, 2018. ....................... .... 

 

………………………………………….. 
Űudapest F város Vagyonkezel  

Központ Zártkör en M köd  
Részvénytársaság 

Bérbeadó 

képviseletében 

Barts J. Balázs 

vezérigazgató 

 

  

……………………………………………… 

…………………………..  
Bérlő 

képviseletében  

                       …………………………… 

……….. 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 
 

…………………………………………….. 
főosztályvezető 

Pénzügyi Főosztály 

         

2018. ……………….  

 

A Szerződés mellékletei: 
1. sz. melléklet – Alaprajz 

2. sz. melléklet – Birtokátruházási Jegyzőkönyv 

3. sz. melléklet – Házirend 
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HATÁLYŰALÉPÉSI ZÁRADÉK 

Felek rögzítik, hogy a mai napon:  
(a) Bérlő a Szerződésben előírt határidő betartásával átadta Bérbeadó részére a Szerződés XII.8. 
pontjában rögzített feltételeknek maradéktalanul megfelelő Okirat egy hiteles példányát, 
melynek tartalmát Bérbeadó elfogadja. 
(b) Bérlő hitelt érdemlő módon igazolta Bérbeadó felé a Szerződés IV.3.1. pontjában rögzített 
óvadéki összeg hiánytalan megfizetésének tényét. 
(c) a Szerződés hatályba lép. 

Budapest, 2018. ....................... .... Budapest, 2018. ....................... .... 

 

………………………………………….. 
BFVK Zrt. 

Bérbeadó 

képviseletében 

Barts J. Balázs 

vezérigazgató 

 

 

 

………………………………………….. 
……………………………….  

Bérlő 

képviseletében  

                    ……………………… 

………… 
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 ÁLTALÁNOS 
  
 A Házirend célja 

 
A Házirend célja, hogy mind a Bérbeadó, mind az Üzemeltető, mind pedig a Bérlő egységes 
rendszerben, követhető módon tudják biztosítani a Bálna kizárólagos bérletbe/használatba adott 
helyiségeinek, területeinek, továbbá a közös használatú épületrészeknek a működtetési körülményeit, 
összehangolva a jogok és kötelességek gyakorlását, így biztosítja a Bálna folyamatos, sikeres, 
kereskedelmileg hatékony működését. 
 
A Házirend nem mentesíti sem a Bérlőt, sem a Bérbeadót sem azÜzemeltetőt a szokásos, általánosan 
elfogadott társadalmi normáktól, viselkedési módoktól, vagy egyéb, magasabb rendű jogszabály által 
meghatározott kötelezettségektől. 
 
A Házirend érvényessége 
 
A Házirend a megadott dátumtól visszavonásig, vagy módosításig érvényes. 
 
A Házirend módosítása 
 
A Házirendben lévő szabályzatokat a Bálna működtetésével felmerülő gyakorlati tapasztalatok és 
igények felmerülése alapján, valamint a jogszabályok, hatósági előírások változása következtében az 
Üzemeltető saját hatáskörében is jogosult módosítani, vagy kiegészíteni, illetőleg jogosult ilyen 
szabályzatokat kiadni. Az Üzemeltető a módosítást megküldi a hatályos Házirendet a 
bérlőknek/használóknak. A Házirend módosítása a bérlőknek/használóknak elküldött írásbeli 
tájékoztatást követő második nyitási napon lép életbe. 
 
Rész érvénytelensége nem érinti a teljes érvényességet 
 
Ha a jelen Házirend valamely rendelkezése érvénytelen, vagy azzá válik, az nem érinti az egész 
Házirend érvényességét. Ilyen esetben a bérlők/használók az érvénytelen rendelkezést olyan, jogilag 
támadhatatlan rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető legjobban megközelíti az érvénytelen 
rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági, vagy egyéb célt. 
 
Bérlői adatszolgáltatás 
 
Beköltözéskor Bérlő köteles a következő adatokat írásban megadni és amennyiben ezek változnának, 
arról Üzemeltetőt haladéktalanul értesíteni: 
 
A cég pontos neve, címe, telefon és faxszáma 
Számlázási cím 
Felelős vezető neve, beosztása, elérhetőségei 
Hivatalos munkaidőn kívül ki jogosult a bérleménybe bejutni 
Állandó bérlői üzemeltetési alvállalkozóik névsora és jogosultságaik (pl. takarítók, őrök, karbantartók, 
rendszergazdák stb.) 
 
A Házirend területi hatálya 
 
A Házirend területi hatálya kiterjed a Bálna valamennyi területére, így különösen az üzlethelyiségek 
területére, a kitelepülésekre, a pontértékesítésekre, a közlekedőkre, bármely más rendeltetésű 
helyiségre (pl. raktár, előterek, liftek, szociális blokkok, stb.), valamint a mélygarázsra, az utakra és a 
tetőkert területére és a külső teraszokra. 
 
Üzletterek: 
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2.7 
 
 
 
2.7.1 
 
 
 
 
 
2.7.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.3 
 
 
 
2.7.4 
 
 
 
 
2.7.5 

Ahol a Házirend az „üzlet" kifejezést használja, ott a bérleményi (irodai, kereskedelmi, szolgáltató, 
szórakoztató, vendéglátó) üzlethelyiségeket és területüket, a közös területeken működő bérleményi, 
értékesítési egységeket/pavilonokat és kitelepüléseket kell érteni. Az üzletterek fogalmába az adott 
üzlethelyiség kitelepülését, pontértékesítését és minden olyan területet is beleértünk, amely az üzlet 
tevékenységéhez szervesen kapcsolódik. 
 
Belső és külső nyilvános közös területek: 
 
A fentiekben nem meghatározott nyilvános belső területek alatt értjük az előtereket, átriumteret, 
folyosókat, amelyek alkalmasak közös rendezvények lebonyolítására, a vásárlói mellékhelyiségeket, és 
minden olyan területet (pl. mozgólépcsők, felvonók, lépcsők, stb.), amelyek közvetlenül kapcsolatban 
vannak a látogatókkal.  
 
Külső nyilvános, közös használatú területek alatt a Bálnát körülvevő, nem lefedett külső területeket 
értjük (teraszok közlekedői, menekülési útvonalak, stb).  
 
Személyzeti részek, raktárak, műszaki helyiségek:  
 
A személyzeti részek közé tartoznak az olyan személyzeti öltözők, mellékhelyiségek, szolgálati irodák, 
folyosók, raktárak és minden más, a nyilvánosságtól elzárt vagy részben elzárt területek, melyek nem 
bérleményi területen helyezkednek el. 
 
Műszaki helyiségek alatt minden olyan nyilvánosságtól és személyzettől elzárt területet kell érteni, 
ahová csak az Üzemeltető személyzete léphet be. Ezekbe a helyiségekbe látogatónak belépni még 
kíséret mellett is tilos. 
 
Parkoló (mélygarázs) területe:  
 
A Bálna szerves részét képezi a mélygarázs területe, melyek rendjét a Parkolási Szabályzat rögzíti. 
 
A Házirend személyi hatálya 
 
A Házirend betartása kötelező a Bálna bérlőire, használóira, valamint az Üzemeltetőre; azok 
alkalmazottaira; a közös területek időszakos bérlőire, a használók és a Bálna szerződéses partnereire, 
azok megbízottaira, a Bálna, valamint Bérlőinek valamennyi vásárlójára és látogatójára.  
 
Bérlők 
 
A Tulajdonossal bérleti, vagy használati  jogviszonnyal rendelkező jogi személyek, valamint a Bérlő 
alkalmazottai, vagy vele más jogviszonyban állók értendők. Ha a Házirend a bérlő részére 
jogosultságot állapít meg, az ilyen jog csak azon bérlőket illeti meg, akik érvényes jogcím alapján, 
jogszerűen birtokolják az általuk bérelt helyiséget (szerződéses jogviszony, működési engedély). 
 
A bérlők által szerződtetett üzemeltetési alvállalkozók, valamint a bérlői kiépítések és átalakítások 
során szerződtetett alvállalkozók, kivitelezők, stb. kötelezettségei a Házirenddel kapcsolatban 
egyeznek a Bérlő kötelezettségével. 
 
Üzemeltető 
 
A Bálna üzemeltetését ellátó szervezet és annak alkalmazottjai, alvállalkozói. 
 
Dolgozók:  
 
A Házirendben „dolgozó" kifejezés alatt a bérlők, és az Üzemeltető által a Bálna területén 
foglalkoztatottakat, valamint a nevükben és érdekükben a Bálnában eljáró személyeket kell érteni. 
 
Látogatók, vásárlók, vendégek, stb.  
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3.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.3 
 
 
3.1.4 
 
 
 
 
 
3.1.5 
 
3.1.6 
 
 
3.2 
 
 
 
 
 
 
3.3 
 
 
 
 
 

 
Ezen csoportba értendők azok a természetes személyek, jogi személyek, akik akár vásárlási és egyéb 
céllal, akár anélkül a Bálna területén tartózkodnak. Bérleményi területen történő tartózkodásuk 
esetén a Házirend betartatása a Bérlő felelőssége. 
 
NYITVATARTÁSI REND 

 
A Ház általános nyitva tartása:  
 
A BÁLNA nem bérlői, gyalogos, külső és garázsból nyílóbejáratai: 
-2 garázsszinti bejárat a mélygarázsból az L5 jelű lépcsőház felé(-2L5) 
-1 garázsszinti bejárat a mélygarázsból az L5 jelű lépcsőház felé (-1L5) 
-1 garázsszinti bejárat a mélygarázsból a Piactér felé (-1P) 
-1 szinti bejárat (külső) az észak-nyugati oldalról a Piactér felé (-1ÉNY) 
Földszinti bejárat (külső) az észak-nyugati, Fővám tér felőli oldalról, I. ép. felőli (FszÉNY1) 
Földszinti bejárat (külső) az észak-nyugati, Fővám tér felőli oldalról, II. ép. felőli (FszÉNY2) 
Földszinti bejárat (külső) az észak-keleti, Közraktár u. felőli oldalról (FszÉK) 
Földszinti bejárat (külső) a dél-nyugati, Duna felőli oldalról (FszDNy) 
Földszinti bejárat (külső) a dél-keleti, Nehru Part felőli oldalról (FszDK) 
 
Nyitva tartás(A Bálna nem bérlői, gyalogos, külső és garázsból nyílóbejárataira vonatkozóan) 
 
Vasárnap, Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök: 
Nyitás: 10:00 
Zárás:  20:00 
 
Péntek, Szombat: 
Nyitás: 10:00 
Zárás: 22:00 
 
Parkoló nyitva tartás 
Állandó (0-24h) 
 
Árufeltöltési idő 
Kezdete: 06:00 
Vége:     09:30 
 
A Ház nyitva tartása a Ház bejáratainál, jól látható helyen, feltüntetésre kerül. 
 
A parkoló külső, gépkocsi bejárata valamint a IV.épület földszinti kijárata állandóan nyitva tart. 
 
Az általános nyitva tartási időn kívüli időpontban a gyalogos bejárásra az arra jogosultak a -1P jelű 
bejáratot (-1 garázsszinti bejárat a mélygarázsból a Piactér felé) vehetik igénybe. 
 
A Háznak az általánostól,esetileg eltérő nyitvatartási ideje 
 
Az Üzemeltető a bérlők összehangolt (legalább 80% azonosság) kérésére esetenként vagy 
időszakosan, illetve rendkívüli esemény esetén az általánostól eltérő nyitvatartási rendet is 
meghatározhat. Rendkívüli eseménynek minősül pl. közveszéllyel fenyegetés, több napi 
energiakorlátozás, időjárási vagy egyéb okból katasztrófa helyzet.  
 
Kötelező ünnepnapok 
 
Kötelező ünnepnapokon a vonatkozó jogszabályi előírások érvényesek. 
 
A Ház karácsonyi és szilveszteri ünnepi nyitvatartási rendje: 
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December 24.  10:00-14:00 
December 31.  10:00-16:00 
(Az éttermek ezen napokon saját, külső bejárataikat 02:00-ig nyitva tarthatják.) 

 
 
A Bérlemények nyitva tartása 
 
Kereskedelmi egységek nyitva tartása 
 
Kereskedelmi egységek kötelező nyitvatartási ideje: 

 
minden nap:   10:00-20:00 
    
 
Kereskedelmi egységek megengedett nyitvatartási ideje: 
 
vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 10:00-20:00 
péntek, szombat:  10:00-22:00 
 
 
A kereskedelmi egységek az Üzemeltető eseti, előzetes írásos hozzájárulásával tarthatnak nyitva 
22.00 óra után, melynek alapvető feltételei többek között a szükséges hatósági engedély beszerzése, 
megállapodás az Üzemeltetővel a hosszabb nyitva tartás miatt felmerülő üzemeltetési 
többletköltségek viseléséről. 
 
Vendéglátó egységek nyitva tartása 
 
Vendéglátó egységek kötelező nyitvatartási ideje: 
 
vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 10:00-20:00 
péntek, szombat:  10:00-22:00 
 
 
Vendéglátó egységek megengedett nyitvatartási ideje: 
 
vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 10:00-20:00 
péntek, szombat:  10:00-22:00 
 
A külső terasszal rendelkező bérleményeknél a zárás időpontja a működési engedélyük szerinti 
lehet. Ebben az esetben a be- és kiközlekedés a bérlemény külső ajtaján keresztül történik, az épület 
belső felé eső ajtó(k) zárva tartása mellett. 
 
A kereskedelmi és vendéglátó egységek az Üzemeltető eseti, előzetes írásos hozzájárulásával 
tarthatnak nyitva a fenti időtartamon kívül, melynek alapvető feltételei többek között a szükséges 
hatósági engedély beszerzése, megállapodás az Üzemeltetővel a hosszabb nyitva tartás miatt 
felmerülő üzemeltetési többletköltségek viseléséről. 
 
Kulturális egységek nyitva tartása 
 
Kulturális egységek kötelező nyitvatartási ideje: 
 
keddtől vasárnapig:  10:00-20:00 
  
 
Kulturális egységek megengedett nyitvatartási ideje: 
 
vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 10:00-20:00 
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péntek, szombat:  10:00-22:00 
 
 
A kulturális egységek az Üzemeltető eseti, előzetes írásos hozzájárulásával tarthatnak nyitva 22.00 óra 
után, melynek alapvető feltételei többek között a szükséges hatósági engedély beszerzése, 
megállapodás az Üzemeltetővel a hosszabb nyitva tartás miatt felmerülő üzemeltetési 
többletköltségek viseléséről. 
 
Az általános nyitva tartástól eltérő rendelkezések 
 
Egyszemélyes üzletek nyitvatartási rendje:  
 
A bizonyíthatóan egy alkalmazottal működő üzletek legkésőbbi nyitási időpontja 12:00 óra. A kötelező 
zárási időpont azonban megegyezik a funkció szerint feltüntetett időponttal. 
 
Profil alapján meghatározott mentességek:  
 
Iroda funkciójú bérlemények használói a kötelező nyitvatartási időtől eltérően tarthatnak nyitva, az 
Üzemeltetővel történő írásbeli megállapodást követően. 
 
„Midnight Shopping":  
 
Amennyiben az Üzemeltető a Ház egészére vonatkozó akció keretében — melyre évente 1-2 
alkalommal, kivételesen kerülhet sor — meghosszabbított nyitva tartást rendel el a vásárlóközönség 
extra nyitvatartási időben történő kiszolgálása érdekében, az így meghirdetett akcióban valamennyi 
üzlet köteles részt venni a Bálnaegységes marketing stratégiájának és a kampány hatékonyságának 
biztosítása érdekében. Az Üzemeltető az ilyen akcióról legalább 15 nappal előre, írásban köteles 
tájékoztatni az üzletek használóit. 
 
Eseti és egyéb (műszaki, átalakítási, stb.) zárva tartás, leltár:  
 
Ha valamely üzlet leltár vagy műszaki hiba elhárítása miatt átmenetileg zárva tart, a használó köteles 
az üzletén jól látható formában esztétikusan feltüntetni a zárva tartás okát és a nyitás várható 
időpontját. A leltárra vagy egyéb zárva tartásra az Üzemeltető írásbeli engedélyét kell megkérni 48 
órával korábban, vagy ha ez a zárás oka miatt nem lehetséges, a lehető legkorábbi időpontban, az 
Üzemeltető által kibocsátott formanyomtatványokon. 
 
Bérleti szerződés rendelkezései 
 
A Bérleti szerződés eseti zárva-tartási időt engedélyezhet 
 
Nyitvatartási idő kiírása:  
 
Valamennyi üzlet használója köteles a bérlemény bejáratánál a vásárlók számára jól látható módon, 
esztétikus formában feltüntetni az üzlet nyitvatartási idejét. 
 
Nyitvatartási rend megsértése miatti kötbér  
 
A látogatók számára közismertté tett nyitvatartási rend fontos eszköze a Bálna jó üzleti hírének és az 
eredményes kereskedelmi tevékenységnek, ugyanakkor a nyitvatartási rend szabályai védik a 
vásárlóközönség és a bérlők érdekeit is. 
 
A Házirendben rögzített kötelező nyitvatartási szabályok megszegői kötbért kötelesek fizetni az 
Üzemeltetőnek. 
 
Ha valamely helyiség használója évente, több mint ötször, de nem nagyobb mértékben, mint 
esetenként 1 óra eltéréssel megszegi a jelen Házirend nyitvatartási szabályait, akkor a szabályt 



7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.8 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 
 
4.4.1 

megszegő bérlő vagy használó, a bérelt vagy használt területének megfelelően négyzetméterenként 
és alkalmanként (de naponta legfeljebb egyszer) nettó 9000 Ft/m2 kötbért köteles fizetni a Bérbeadó 
javára. E szabály a megelőző öt esetet követő hatodik esetben lép életbe oly módon, hogy az addigi 
összes szabálysértés miatti kötbért halmozottan köteles megfizetni. 
 
Ha valamely üzlet használója a meghozott és rá nézve kötelező eseti (pl: munkaszüneti napra 
vonatkozó) nyitvatartási szabályt szegi meg, akkor a szabályt megszegő bérlő vagy használó a 
bérlemény területének megfelelően négyzetméterenként nettó 30.000,-Ft/m2 kötbért köteles fizetni 
az Üzemeltető javára. 
A fővárosi intézmények által használt területen a nyitva tartási szabályok betartatása érdekében az 
érintett intézmények saját hatáskörben járnak el. 
 
Zárva tartás kényszerű elrendelése:  
 
Ha valamely üzlet átmeneti zárva tartásáról az Üzemeltető a közös tulajdon károsodásának 
megelőzése érdekében intézkedik, vagy ha azt az Üzemeltető bombariadó, elemi csapás, 
terrorcselekmény, illetve ennek veszélye esetén a rendőrség, építési vagy egyéb hatóság intézkedése 
végrehajtásaként foganatosítja, a használó kártérítésre nem tarthat igényt. 
 
HELYISÉGEK BEJÁRATAI ÉS FUNKCIÓIK, NYITVATARTÁSI RENDJÜK 
 
Helyiségek önálló külső bejárata(i) 
 

 Amennyiben a Helyiségnek van saját külső bejárata, akkor ezt kizárólagosan a helyiség bérlője 
jogosult és köteles kinyitni, illetőleg bezárni. Ezen bejáratoknak a 3.4 pont szerinti nyitvatartási 
időknek megfelelő nyitása, zárása, és használata kizárólagosan a helyiség bérlőjének vagy 
használójának a felelőssége, joga és kötelessége. 
 
A helyiséghez tartozó önálló belső bejáratokat csak a 3.1.2 pont szerinti nyitvatartási időben szabad 
nyitva tartani, megakadályozva a látogatók bejutását a Helyiség önálló külső bejáratán keresztül a 
Bálnaegyébként már bezárt, vagy még nem kinyitott belső területeire.  
 
Helyiségek önálló belső bejárata(i) 
 
Helyiségek saját belső bejáratai, melyeket kizárólagosan a helyiség bérlője jogosult és köteles kinyitni, 
illetőleg bezárni. Ezen bejáratoknak a 3.4 pont szerinti nyitása, zárása, és használata kizárólagosan a 
helyiség bérlőjének vagy használójának a felelőssége, joga és kötelessége. 
 
A helyiséghez tartozó önálló belső bejáratokat csak a 3.1.2 pont szerinti nyitvatartási időbenszabad 
nyitva tartani, megakadályozva a látogatók bejutását a Helyiség önálló külső bejáratán keresztül a 
Bálna egyébként már bezárt belső területeire.  
 
Bejáratok használata Személyzeti célra 

 
A Bérlő jogosult önállóan eldönteni saját személyzetebejárásának időpontjait a 3.1.3 pont szerinti, a 
Ház általános nyitvatartási időszaka alatt. Az ezen időszakon kívül történő személyzeti bejárás külön 
és előzetes Üzemeltetői engedéllyel történhet, azzal, hogy a 3.1 pont szerinti, a Ház általános 
nyitvatartási időszakán kívül a használó köteles biztosítani az üzletéből aBálna többi része felé vezető 
kapuk zárva tartását. 
 
A bérlő/használó felel a bizonyíthatóan e kötelezettség megszegéséből eredő károkért. 
 

 A közös használatú bejáratokat az Üzemeltető jogosult és köteles nyitni és zárni. 
 
Áruszállításra alkalmas bejáratok:  
 
Garázsbejárat (magassági korlátozás: 2,5 m), mely 24 órán át nyitva tart (de a garázsból a Házba 
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vezető bejáratok nyitva tartása a 3.1 szerinti, ettől eltérő időpontban történő szállításhoz az 
Üzemeltető engedélye szükséges. 
 
 
Kizárólagosan egy bérlő által igénybe vett kapu árufeltöltő céllal 
 
A bérlő/használó, önálló őrző-védő szolgálatával biztosított üzlet esetében, az Üzemeltető előzetes 
engedélye birtokában, jogosult önállóan, árufeltöltő céllal használni a bérlemény önálló külső 
bejáratát azzal a feltétellel, hogy a Ház 3.1 szerinti, általános nyitvatartási időpontján kívül a Bérlő 
őrző-védő szolgálata köteles biztosítani az üzletből a Bevásárlóközpont többi része felé vezető kapuk 
zárva tartását. 
 
BÉRLŐK ÉS MEGBÍZOTTJAIK KI- ÉS BEKÖZLEKEDÉSI SZABÁLYAI 
 
Az üzletek üzemeltetését végző dolgozók:  
 
Az általános nyitvatartási időben használhatják az épület bejáratait. Nyitva tartási időn kívül kizárólag 
a biztonsági szolgálaton keresztül, érvényes belépési, illetve munkavégzési engedéllyel történhet az 
épületbe való be-, illetve kiközlekedés, valamint csak érvényes munkavégzési engedéllyel 
tartózkodhatnak az üzlet területén. A belépési és munkavégzési engedélyeket az Üzemeltető adja ki. 
 
A bérlők megbízásából beközlekedő személyek:  
 
Nyitva tartási időn kívül csak az Üzemeltető által kiadott érvényes munkavégzési engedéllyel, az 
abban és a Házirendben foglaltak szerint, közlekedhetnek, személyazonosságuk szükség szerinti 
igazolása mellett. Az engedélyt az Üzemeltető adja ki, s azt távozáskor ugyanott kell leadni. 
 
Hatósági személy: 
 
Nyitvatartási időn túl a belépésre jogosult hatósági személyeket a biztonsági szolgálat vezetője által 
kijelölt személy köteles kísérni. A belépésről, annak okáról, a belépő személyek nevének rögzítésével 
köteles a biztonsági szolgálat jelentést készíteni. 
 
 
MAGATARTÁSI SZABÁLYOK 
 
Általános elvek:  
 
A Bálna dolgozói és látogatói számára szükséges a társadalmilag elvárható és a hely rendeltetésének 
megfelelő magatartási szabályok rögzítése, amely nemcsak aHáz rendes üzemelését hivatott 
elősegíteni, de biztosítania kell a törvényeknek, a közbiztonságnak, a közegészségnek, a 
közerkölcsnek, és a társadalmilag elfogadott szokásoknak megfelelő rendet. Minden dolgozó 
(munkavállaló) magatartásáért a munkáltatója tartozik felelősséggel, különös tekintettel, de nem 
kizárólagosan, az alábbi pontok szerint. 
 
Dolgozók kötelezettségei 
 
A dolgozók kötelesek a látogatókkal szemben olyan magatartást tanúsítani, mely hozzájárul a Bálna jó 
üzleti hírének és az elvárt első osztályú kiszolgálásnak a kialakításához és megőrzéséhez. A dolgozók 
egymással szemben tanúsított magatartásában a támogatás és az együttműködés, egymás 
munkájának megbecsülése és óvása várható el. 
 
A dolgozók viselkedése, modora, segítőkészsége, udvariassága a látogatók és a vásárlók teljes körű 
megelégedését kell szolgálja. Ezen elvárás irányadó a fogyasztói reklamációk intézésére is. 
 
A Bálnában dolgozók kötelessége, hogy munkakörükhöz, az üzlet profiljához és szolgáltatásaihoz illő, 
tiszta ruházatban végezzék tevékenységüket. 
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Tilos a vevők zaklatása (a közös területeken történő megszólítása és vásárlásra felhívása, agitálása). 
 
Tilos az üzlettérben a vásárlók, ügyfelek jelenlétében - különösen kiszolgálásuk közben - étkezni. 
 
A dolgozók számára munkaidőben a Bálna teljes területén tilos az alkoholfogyasztás,dohányzás, ezt a 
biztonsági szolgálat emberei a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő módon bármikor 
ellenőrizhetik. 
 
A dolgozók számára kötelező a munkakörüknek megfelelő munkavédelmi szabályok betartása. 
 
Rendkívüli helyzetben (pl. tűz és közveszéllyel fenyegetés esetén) a vonatkozó szabályzatok előírásai 
szerint kell eljárni. 
 
Ha a dolgozó idegen, elhagyott tárgyat észlel, vagy feltűnően gyanús, szokatlan viselkedésű személyre 
figyel fel, észleléséről haladéktalanul köteles értesíteni a legközelebbi biztonsági őrt vagy a 
diszpécsert. 
 
Az üzleti titok megtartása a dolgozóknak is kötelezettsége. Az üzletek erre felhatalmazott vezetői 
nyilatkozhatnak a Bálnában található üzletük forgalmi adatairól, vagy egyéb tapasztalatairól, de 
nyilatkozatuk nem sértheti a Bálna, vagy más üzlet jó hírét. 
 
A Bálnában dolgozók is kötelesek betartani a Házirendnek a dohányzási tilalomra vonatkozó 
szabályait. Amennyiben a dolgozók észlelik a tilalom megszegését, kötelesek a dohányzó személyt 
felszólítani a dohányzás azonnali abbahagyására, vagy késedelem nélkül kötelesek értesíteni az 
őrszolgálatot a szükséges intézkedések megtétele érdekében. 
 
A Bálnaminden dolgozójának kötelessége a jelen Házirend előírásainak betartása és betartatása. 
 
 
Vásárlók és látogatók magatartása 
 
A Bálna egész területén mindenki csak a saját felelősségére használhat minden eszközt és 
berendezést úgy, mint padot, széket, mozgólépcsőt, felvonót. 
Minden látogató, vásárló köteles betartani a Házirend rá vonatkozó rendelkezéseit. 
 
A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. tv. rendelkezéseinek megfelelően, tilos a dohányzás 
a Bálnaépületén belül.  
 
Dohányozni kizárólag az épületen kívül, elhelyezett hamu- és hulladéktárolóknál lehet, minimum 
 5 m távolságra az épület bejárataitól. 
 
A dohányzási tilalmat megszegő személyeket a biztonsági szolgálat és az üzemeltetés munkatársai az 
épület (illetve annak 5 m-es körzete) azonnali elhagyására kötelezhetik. Amennyiben az őrszolgálat 
tagja, vagy az Üzemeltető munkatársa észlel az 1999. évi XLII. tv. (vagy a Házirend dohányzást tiltó) 
rendelkezéseibe ütköző jogsértést, köteles eljárást kezdeményezni az egészségügyi államigazgatási 
szervnél a jogsértő ellen. Ha az 1999. évi XLII. tv. rendelkezéseibe ütköző magatartás miatt az 
Üzemeltető terhére szabnak ki bírságot, azt az Üzemeltető jogosult továbbhárítani a jogsértő 
személyre, aki azt — az Üzemeltető felszólításához másolatban csatolt hatósági határozatban 
szereplő összegnek megfelelően — köteles haladéktalanul kifizetni az Üzemeltető részére. 
 
Amennyiben az egészségvédelmi bírságot a Házban működő üzlet (vagy annak alvállalkozója, 
beszállítója) dolgozója miatt szabják ki az Üzemeltetővel szemben, a bírságnak az Üzemeltető részére 
történő megtérítéséért az üzlet bérlője, használója tartozik felelősséggel. 
 
A vendéglátó helyek erre kijelölt területén kívül alkoholt fogyasztani vagy alkoholt annak a Házon 
belüli elfogyasztása céljából behozni, illetve annak hatása alatt a Bálnaterületére belépni;  
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TILOS: 
 
kábítószert birtokolni, terjeszteni, fogyasztani vagy annak hatása alatt a Bálna területére belépni; 
 
közerkölcsöt sértő magatartást tanúsítani, közerkölcsöt sértő tárgyakat behozni;  
 
élő állatot behozni, kivéve a vakvezető kutyákat és az állatszállító ketrecben 
elhelyezett állatokat valamint a hatósági (rendőrség, vám- és pénzügyőrség, katasztrófavédelem, stb.) 
nyomkereső kutyáit;  
 
lőfegyvert, vagy azzal összetéveszthető tárgyat, valamint minden olyan eszközt a Bálna területére 
behozni, melyek nyilvános helyen való birtoklását tiltja a közbiztonságra különösen veszélyes 
eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) Kormányrendelet;  
 
engedély nélkül kereskedelmi, vendéglátó ipari, idegenforgalmi tevékenységet végezni; 
 
engedély nélkül ügynöki tevékenységet folytatni, élő reklámhordozóként ("szendvicsember") 
közlekedni; 
 
engedély nélkül szórólapot terjeszteni, vagy a Bálna Bevásárlóközpont falaira, járdáira, útjaira, egyéb 
felületeire plakátot ragasztani; 
 
engedély nélkül nyilvános szerencsejátékot szervezni, folytatni, játszani; 
 
biciklit, gördeszkát, görkorcsolyát, rollert vagy más közlekedési eszközt használni; 
 
kéregetni, hangoskodni és bármely olyan magatartást kifejteni, amely másokban megbotránkozást, 
riadalmat kelthet; 
 
kereskedelmi,marketing céllal, hivatásosként, megbízásból, az Üzemeltető engedélye nélkül 
fényképezni, videózni, azt megosztó portálokra felhelyezni; 
 
piknikezni; 
 
sporttevékenységet folytatni 
 
14 év alatti gyermeknek szülői, illetve felnőtt személy felügyelete nélkül tartózkodni; 
 
a mosdókban a kézmosáson túl tisztálkodást végezni; 
 
tisztátalan ruházatban vagy ápolatlanul tartózkodni, 
 
a belső és külső szerkezetekre felmászni 
 
szemetelni 
 
Az Üzemeltető minden olyan, a Házirendbe ütköző jogosulatlan kereskedelmi tevékenység esetén, 
amelyről utóbb az illetékes hatóság /bíróság megállapítja a szabálysértés tényét, az elkövetőnek a 
Házból történő kitiltását jogosult kezdeményezni. 
 
Az Üzemeltető kötelessége:  
 
Az Üzemeltető kötelessége, hogy a használók számára előírt szabályokat betartassa, a számára 
biztosított jogkörben a szabályok megszegőit szankcionálja a fentiekben meghatározott mértékben. A 
rendeltetésszerű használatot az Üzemeltető — a használó indokolatlan zavarása nélkül — 
rendszeresen jogosult ellenőrizni és a kirívó vagy visszaeső szabályszegőket a Ház és a kereskedői 
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közösség érdekében szankcionálni. 
 
A bérlők/használók kötelessége:  
 
A használók a közös tulajdonban álló területeket, épületrészeket kötelesek a Bálna színvonalának 
megfelelő módon rendeltetésszerűen használni, és kötelesek a Bálna bármely részének nem 
rendeltetésszerű használatának megakadályozása érdekében minden, ésszerűen elvárható 
intézkedést megtenni (pl. rongálás megakadályozása, kár, rongálás azonnali bejelentése, stb.). 
 
Ezen követelmény érvényesítése érdekében a használók kötelesek a hatályos jogszabályokban, a 
Házirendben rögzített — az ingatlanhasználattal összefüggő — előírásokat betartani, és az 
Üzemeltető munkáját elősegíteni, vele hatékonyan együttműködni. 
 
A használó az üzletének használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, mellyel 
más üzletek rendeltetésszerű használatát akadályozná. Minden használó köteles tiszteletben tartani a 
más üzletek használóit védő szomszédjogokat. 
 
Az üzletek zeneszolgáltatásának megengedett maximális hangerőssége a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes rendelet 4. melléklete szerint: 
8. Nagy- és kiskereskedelmi épületek eladóterei, vendéglátó helyiségei, a váróterem 60 db 
 
Az üzleten belüli zeneszolgáltatás hangerősségét — a fenti korlátozás figyelembe vételével — akként 
kell szabályozni, hogy az a szomszédos üzleteket ne zavarja, biztosítsa a nyugodt vásárlást, és 
megfeleljen a mindenkori jogszabályi és hatósági előírásoknak. 
Az üzlet használója köteles az üzlettér világítását az általános kötelező nyitva tartási idő végéig abban 
az esetben is működtetni, ha az üzlet megengedett egyedi nyitva tartási ideje 20.00 óra előtt lejár. 
 
A közös használatú területek rendeltetésszerű és nem rendeltetésszerű használata: 
 
A közös használatú területek illemhelyei, mosdó a vásárlói és látogatók kiszolgálására épültek, a 
bérlők és használók alkalmazottainak ilyen igényeit a bérleményen belül kell megoldani. 
 
A közös használatú területek illemhelyeit, mosdóit illetve egyéb vizes berendezéseit kizárólag eredeti 
rendeltetésük szerint szabad használni és azokba tilos hulladékot, vagy más anyagot önteni. A 
használó által végzett rendeltetésellenes használatból származó károk helyreállítási költségeit a 
használó köteles viselni. 
 
Rendeltetésellenes használat esetén az Üzemeltető köteles a használót felszólítani az ilyen 
magatartás azonnali befejezésére és az ilyen használattól való jövőbeni tartózkodásra. Eredménytelen 
felszólítás esetén az Üzemeltető a Házirendben rögzített szankciót alkalmazhatja. Ha a használó a 
nem rendeltetésszerű használattal kárt okoz a Háznak, köteles a kárt megtéríteni. 
 
A kötelezettség-szegés szankciói:  
 
A főbb kötelezettségszegéseket és azok pénzbeli szankcióit Üzemeltető az alábbiak szerint határozza 
meg. Az intézmények a 3.5.7. sz. szerint járnak el. 
 
Főbb kötelezettségszegések:  
 
Az alábbi kiemelt kötelezettségszegésekért az Üzemeltető esetenként (a jogsértő tulajdonos 
üzletének az üzemeltetési költség számítási alapjául szolgáló alapterületét és a jogsértés súlyát 
figyelembe véve) kötbért állapíthat meg: 
 
nyitvatartási rend megsértése (ld. 3.5 pont) 
 
munkavégzési rend, munkavédelmi előírások megsértése 
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az engedély nélküli kitelepülés, vagy az engedélyezett kitelepülés szabályainak megszegése (ebben az 
esetben esetenként az elfoglalt területre érvényes kitelepülési bérleti díj egy napi összegének az 
ötszörösét kell megfizetni az engedély nélküli kitelepülés minden napjára) 
 
üzleti profilkötöttség megszegése 
 
tevékenységi tilalmak megszegése 
 
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos szabályok megsértése 
 
higiéniai szabályok megsértése 
 
takarítással, hulladékkezeléssel (különös tekintettel a veszélyes hulladékkal, zsírral) kapcsolatos 
szabályok megsértése 
 
a hang- és zajszabályok ismételt megsértése 
 
nyilvánvalóan hanyag/gondatlan kezelésből adódó dugulás, szennyvízelöntés okozása 
 
alapvető magatartási szabályok ismételt megsértése 
 
reklámszabályok megsértése 
 
zártkörű rendezvény bejelentésének elmulasztása 
 
rendeltetésszerű használatra vonatkozó szabályok megszegése 
 
biztosításkötési kötelezettség elmulasztása 
 
tűzvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek megsértése (minden tűzveszélyes munkavégzést 
kötelező előzetesen egyeztetni az Üzemeltetővel!) 
 
külső nyílászárók (ablakok, ajtók) felügyelet nélküli nyitva hagyása 
 
közüzemi szolgáltatások illegális igénybevétele,  
 
valamint bármely olyan tevékenység vagy mulasztás, amely Házirendnek a rendelkezéseibe ütközik, s 
amely a BÁLNA  többi használójának méltányos érdekeit jelentős mértékben sérti, vagy veszélyezteti, 
így különösen, ha ezáltal valamely üzlet rendeltetésszerű használata tartósan, vagy nagymértékben 
korlátozottá, vagy lehetetlenné válik.  
 
A kötbér megfizetése nem mentesít a Házirend szabályainak betartása alól.  
 
A használókat a fenti kötelezettségszegések bármelyike esetén, a kötbérfizetési kötelezettségen 
túlmenően kártérítési felelősség is terheli, ha tevékenységükkel másnak kárt okoztak. 
 
ÜZLETI PROFIL 
 
Általános rendelkezések:  
 
A Bálnában a bérlemények határozott üzleti profil céljára kerültek bérbeadásra, ezzel megteremtve a 
kiegyensúlyozott, ún. „bérlői mixet”.  A profil fogalma a kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. sz. Mellékletében meghatározott 
termékköröket jelenti. Minden üzlet esetében, a Bálna megnyitásakor az adott üzletre vonatkozóan 
létrejött bérleti szerződés rögzítette a profilt. 
 
Profil változtatása 
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Az üzleti profil megváltoztatásához a Tulajdonos, a Bérbeadó és az Üzemeltető (intézmény által 
hasznosított bérlemények esetében az Intézmény) előzetes írásos hozzájárulása szükséges. A profilt 
kizárólag a bérleti szerződés módosításán keresztül lehetséges megtenni,ez bérleti díj változást is 
indukálhat. 
 
Profilmódosítás engedélyezése esetén: 
 
a kérelmező – a fenti, általános rendelkezéseknek megfelelően elért profilmódosítás esetén jogosult 
és köteles bejelenteni Budapest Főváros Ferencváros IX. Kerületi Önkormányzat Jegyzőjének az 
üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört érintő változásokat, a 
működési engedélyről szóló igazolás adatainak a Jegyzői nyilvántartásban történő átvezetés 
érdekében, s a megváltoztatott üzleti profil a módosított adatoknak megfelelő működési engedélyről 
szóló igazolás birtokában kezdhető meg. A kérelmező az igazolás másolatát — annak kézhezvételét 
követően — haladéktalanul köteles megküldeni az Üzemeltetőnek. 
 
Profilmódosítás elutasítása esetén: 
 
a kérelem tárgyát képező helyiség bérlője/használója köteles az eredeti profil szerint üzemeltetni a 
helyiséget. 
 
Gazdasági tevékenység gyakorlása:  
 
A Bálnában bármilyen jellegű kereskedelmi tevékenységet, bármely szolgáltatás nyújtását csak az 
adott tevékenységre vonatkozó összes jogszabályi és hatósági rendelkezés betartásával, csak az 
összes szükséges engedély birtokában lehet folytatni. A jogszabályi előírások teljesítése körében a 
használóknak elsődlegesen be kell tartaniuk az alábbi követelményeket. 
 
Az üzletekben forgalmazott áruknak, a szolgáltatások során felhasznált termékeknek (a továbbiakban: 
termékeknek) kifogástalan (első osztályú) minőségét, legális eredetét, a termék beszerzésével 
összefüggő közterhek teljesítését a használóknak mindenkor tudniuk kell igazolni. 
 
A termékek jótállásával, a szavatossággal, a termékfelelősséggel és az áruk értékesítésével, 
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos összes kötelezettségnek eleget kell tenni. 
 
A Bérlők a Bálnában folytatott gazdasági tevékenységük gyakorlása során kötelesek betartani a 
tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 
rendelkezéseit, melyek közül az alábbiak kiemelt követelmények: 
 
Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül — különösen a közvetlen versenytársak (a Bálnában 
lévő üzletek), a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti 
tisztesség követelményeibe ütközően — folytatni. 
 
Tilos valótlan tény állításával, híresztelésével, vagy egyéb magatartással a Bálnában lévő más üzletek 
jó hírnevét vagy hitelképességét sérteni, veszélyeztetni. 
 
Tilos máshoz olyan tisztességtelen felhívást intézni, amely harmadik személlyel (a Bálnában lévő más 
üzlettel) fennálló gazdasági kapcsolat felbontását vagy ilyen kapcsolat létrejöttének 
megakadályozását célozza. 
 
A Bérlők kötelesek betartani a fogyasztóvédelmi jogszabályok előírásait (pl. árak feltüntetése, 
vásárlók könyve, stb.) 
 
Kizárólagosságok, egyedárusítási jogok:  
 
A kizárólagos tevékenységek folytatására azon bérlők jogosultak, akiknek a bérleti szerződésében az 
adott tevékenység kizárólagos folytatására szóló jogosultság kifejezetten rögzítésre került. 
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Tiltott profilok azok, amelyek: 
 
jogszabályba ütköznek, közerkölcsöt sértenek 
 
erős zajjal (több mint 60 dB),  
 
szaggal, fénnyel vagy egyéb környezeti ártalommal járó 
tevékenységgel járnak 
 
 jogszabály által tiltott anyagok behozatalát teszik szükségessé 
 
fegyverek engedély nélküli behozatalával járnak 
 
engedély nélküli vagy tiltott szerencsejáték folytatásával járnak (kivétel ez alól az Üzemeltető külön 
engedélye alapján, és az engedély keretei között folyó szerencsejáték) 
 
szexuális áruk árusítását, peep show üzemeltetését, prostitúció, és egyéb, az üzletszerű kéjelgést 
elősegítő tevékenységet foglalnak magukba. 
 
KÖZÖS TERÜLETEKEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS 
 
A közös területeken történő értékesítés fogalma:  
 
A közös területeken történő értékesítés a Bálna épületén belül vagy azon kívül eső, valamely 
nyilvános közös területének átmeneti (az átlag bérleti szerződéseknél rövidebb  
időtartamra szóló) igénybevétele, az erről megkötött szerződésben foglalt jogosultságoknak és 
kötelezettségeknek, illetve a hatósági előírásoknak megfelelően. 
 
A közös területeken történő értékesítés formái:  
 
Kitelepülés:  
 
A Bálna épületén belül, közvetlenül az üzletek elé történő kitelepülésre csak az adott üzletek bérlői 
jogosultak azzal, hogy a kitelepülés csak a már engedélyezett profillal és csak közvetlenül a kitelepülő 
üzlete elé történhet. Az üzlethelyiség bérlőjének/használójának írásban benyújtott kérelméről az 
Üzemeltető (intézmény által hasznosított bérlemények esetében az Intézmény) az üzlethelyiség 
elhelyezkedésének illetve az üzlethelyiség előtti nyilvános terület alkalmasságának függvényében 
dönt és estlegesen helyfoglalási díjat határoz meg. Alkalmasság alatt nem csak a hatósági 
előírásoknak való megfelelés értendő (pl. menekülési útvonal eltorlaszolása), hanem a bérlői 
összetétel egyensúlyának megőrzése is. 
 
Pontértékesítés 
 
A közös területeken történő értékesítés általános szabályai 
 
 
MARKETING 

 
Általános rendelkezések:  
 
A Bálna közös területein az Üzemeltető irányítja és felügyeli a marketing tevékenységet. 
A Bálnaegységes és kifogástalan arculatának kialakítása érdekében az Üzemeltető folyamatos és jó 
kapcsolatot tart fenn a médiával. Az Üzemeltető felügyelete alatt álló reklámtevékenység minőségi és 
esztétikai kritériumaira, jogszerűségére a használókkal szemben támasztott követelmények az 
irányadóak. 
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A használók reklám- és marketing tevékenységének meg kell felelnie az üzletek működésének 
rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak. 
 
Egyedi reklámszerződések:  
 
A Bálnában a közös területeken, illetőleg a Bálna épületének külső felületein, az erre kialakított 
helyeken, egyedi szerződés alapján, az Üzemeltető írásos hozzájárulásával helyezhető el 
reklámhordozó.  
 
Az Üzemeltető jogosult az egyedi szerződéseket elősegítő reklámfelület-térképet, a helyek bérleti díj 
táblázatát és az engedett/javasolt technológiák listáját meghatározni. 
 
Reklámhordozó engedély nélküli kihelyezése:  
 
A bérlők által hozzájárulás hiányában kihelyezett reklámhordozókat (táblákat, cégéreket, plakátokat, 
állványokat, stb.) – ha azt az Üzemeltető írásos felszólítására a kihelyező a felszólításban megadott 
határidőn belül nem távolítja el - az Üzemeltető a kihelyező költségére eltávolítja. Az így eltávolított 
reklámhordozót az Üzemeltető legfeljebb három napig őrzi, azt követően jogosult lomtalanítani 
és/vagy raktározási díjat felszámolni. 
 
 
Szóróanyagok kihelyezése:  
 
A Bálna épületének közös területein a bérlők csak az Üzemeltető írásos engedélyével, az erre a célra 
alkalmas és kialakított helyeken helyezhetnek el 
reklám szóróanyagot (pl: Információs pult, speciálisan erre a célra kialakított szórólaptartók, vagy 
plakáthordozók). 
 
Hangszolgáltatás  
 
Az Üzemeltető működteti a Bálna közös területeinek hangszolgáltatását, melyen keresztül kellemes 
zenét biztosít a Bálnában, esetlegesen hangreklámok és egyéb közérdekű információk jutnak el a 
vásárlókhoz. A hangosítás mértékénél figyelemmel kell lenni a hatósági előírásokra és a látogatók 
nyugodt vásárlásának, szórakozásának biztosítására is. A hangosbemondón keresztül az Üzemeltető 
jogosult a Bálnában szervezett nyílt rendezvényekre és egyéb eseményekre a látogatók figyelmét 
felhívni. A használók által megrendelt reklámokat egyedi szerződések alapján mond be a stúdió. 
 
Rendezvényszervezés 
 
Épületen belüli (rendezvény termen kívüli) rendezvények:  
 
A Bálna rendezvénypolitikáját az Üzemeltető határozza meg. A belső rendezvények célja a kiemelt és 
országosan elismert ünnepekre történő – lehetőleg kereskedelmi üzenetet is hordozó — 
rendezvényszervezés, valamint a Bálnaszámára kereskedelmi vagy imázs-erősítő olyan ún. standard 
napok megrendezése, amikor a bérlők bevonásával forgalomnövekedést generál a rendezvény. A 
belső rendezvények naptárát az Üzemeltető állítja össze.  
A közös területen történő rendezvényeknél a terv készítőinek figyelemmel kell lenniük a rendezvény 
által direkt vagy indirekt módon érintett kereskedelmi egységekre, azonban az érintett kereskedelmi 
egységek is a szerződésben vállaltaknak megfelelően a rendezvény időtartama alatt alkalmazkodni 
kötelesek a szervezők igényeihez /időszakos eltakarás, értékesítési hely időszakos módosítása. 
 
A belső rendezvények jogi, műszaki, akusztikai, fényhatásbeli és egyéb szakmai feltételeit az 
érvényben lévő vonatkozó szabályok betartása mellett végezteti az Üzemeltető.  
 
A belső rendezvények időpontjáról, helyéről az Üzemeltető az érintett kereskedelmi egységeket 
legalább egy héttel korábban köteles értesíteni. Belső rendezvények megtartását kezdeményezhetik a 
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bérlők is, ha rendelkeznek a rendezvény megtartásához szükséges alapfeltételekkel, s ha 
kereskedelmileg alátámasztott, műszakilag és pénzügyileg megvalósítható és etikai, erkölcsi normákat 
nem sértő —a Bálnaarculatába illeszthető — a szóban forgó rendezvény. 
Az Üzemeltető jogosult bérbe adni promóciós célokra a közös területet azzal a céllal, hogy a 
kereskedelmi komfortérzetet erősítse, és olyan rendezvényeket generáljon, melyek növelik a Bálna 
kereskedelmi értékét és látogatottságát. 
A rendezvényekhez kapcsolódó mindennemű előkészület, időpont és helymeghatározás, be- és 
kiszállítási rend, őrzésvédelmi rend csak az Üzemeltető írásban kiadott feltételei szerint megengedett.  
Az Üzemeltető csak a saját rendezvényeiért vállal felelősséget. 
 
Zártkörű rendezvények:  
 
Ha valamely bérlemény bérlője zártkörű rendezvényt kíván tartani, az ilyen rendezvényt csak az 
üzlete saját területére szervezheti, s köteles az Üzemeltetőnek (legalább 15 nappal a rendezvény 
tervezett időpontja előtt) bejelenteni a következőket: 
a rendezvény helyét, tárgyát, kezdő és záró időpontját 
a várható látogatók számát 
a rendezvénnyel kapcsolatos valamennyi lényeges körülményt. 
 
A rendezvényhez az Üzemeltető (intézmény által hasznosított bérlemények esetében az 
Intézmény)írásos engedélye szükséges. 
Az engedélyezett zártkörű rendezvény miatt felmerülő valamennyi költség (valamint az esetleges 
kártérítés és kártalanítás) a rendezvény szervezőjét terheli. 
Amennyiben az ilyen zártkörű rendezvény nem egyeztethető össze a Bálna marketing stratégiájával, 
az Üzemeltetőnek joga van az ilyen rendezvényt megtiltani és megakadályozni. 
 
Reklámtevékenység: 
 
A Bálnaegységes marketing megjelenítése érdekében a Bálnának, mint kereskedelmi és kulturális 
központnak a reklámtevékenységét az Üzemeltető felügyeli és irányítja. 
Az egységes reklámstratégia hatékonysága érdekében az egyes használók reklámtevékenysége a 
Bálnában lévő üzletükkel kapcsolatosan csak saját üzletüknek és kizárólag az üzletük által 
forgalmazott termékek, nyújtott szolgáltatások reklámjára terjedhet ki. Konkurens központ 
reklámozása tilos! 
A Bálnában a bérlők/használók csak az üzletük területén és csak az előbb említett szabályok 
betartásával fejthetnek ki reklámtevékenységet. Ezen túlmenően a Bálna területén a bérlők csak az 
Üzemeltető engedélyével végezhetnek reklámtevékenységet. 
 
Reklámfeliratok tekintetében az alábbi előírások a bérlő által megtervezendő és felszerelendő 
reklámokkal kapcsolatos kérdéseket szabályozzák. Az előírásokat a bérbeadó módosíthatja. Az 
előírások tekintetében bérbeadó értelmezése végleges és irányadó. Ezen előírások célja, hogy 
minőségi anyagok alkalmazásán keresztül segítse elő a kreativitást és az egyediséget a reklámok 
tervezése során. A hagyományos módszerekkel és elhelyezéssel szakító újszerű, fantáziadús 
megjelenésekre számítunk. 
Az üzletek homlokzati arculatának megjelenéséhez, a reklámtáblák felszereléséhez, valamint a 
meglévő reklámtáblák megváltoztatásához az Üzemeltető írásos hozzájárulása szükséges. 
 
Üzlethelyiségen belüli reklámfeliratok:  
 
A használó az üzlet kirakatának belső felületeire, az üzletben lévő épületszerkezeti elemekre (pl. 
oszlopokra) csak azok állagának sérelme nélkül helyezhet el reklámot. 
Az alkalmazott reklámnak meg kell felelnie a Bálnában megszokott első osztályú színvonalnak, 
esztétikai és erkölcsi követelményeknek. Ennek megfelelően a reklám képi megjelenítése anyagában 
és minőségében magas színvonalú kell, hogy legyen, méretének meg kell felelnie a jó ízlés és az 
ésszerűség követelményének. 
Az egyes üzletekben alkalmazott hangreklám, illetőleg az üzletekben, valamint az üzletek homlokzati 
kirakatán elhelyezett fényreklám - sem méreténél, sem hang- és fényerősségénél fogva - nem 
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akadályozhatja más üzletek tevékenységét, nem zavarhatja a nyugodt vásárlást és szórakozást. 
 
A kirakatban a szemhatár (1675 mm) alatt elhelyezkedő világítótesteket terelőlappal árnyékolni kell, 
hogy fényükkel közvetlenül ne zavarják a Bálna egyéb területeit. Az üzletek eladóterében tilos 
árnyékolatlan neonvilágítást használni. 
 
Azon bérlemények esetében, melyek nem rendelkeznek az elektromos áram fogyasztását mérő saját 
mérőórával, a használók kötelesek az üzlet bezárásakor az üzlet valamennyi fényreklámját 
kikapcsolni. 
 
Az alkalmazott cég- és reklámtáblák, fényreklámok megváltoztatásához az Üzemeltető írásbeli 
hozzájárulása szükséges. A bérlő/használó az alkalmazni kívánt új reklám megjelenésére vonatkozó 
írásos és képi megjelenítést is tartalmazó dokumentációval kérheti az Üzemeltető engedélyét. Az 
Üzemeltető a kérelmet a benyújtásától számított 15 napon belül bírálja el. Az Üzemeltető csak abban 
az esetben járul hozzá az új reklámtábla, vagy fényreklám kihelyezéséhez (korábbi lecseréléséhez), ha 
az megfelel a jelen Házirendben rögzített követelményeknek. 
Az alkalmazott reklámtevékenységek formáinak kialakításánál a használók kötelesek tiszteletben 
tartani a tisztességes piaci magatartáshoz és a reklámtevékenységhez fűződő, jogszabályokban 
rögzített követelményeket. Tilos minden olyan reklám és hirdetés közzététele, mely jogszabályba 
ütközik, közerkölcsöt sért, vagy a reklám címzettjeinek megtévesztésére alkalmas. 
A bérlők nem fejthetnek ki olyan reklámtevékenységet, mely a Bálnában tevékenységet végző más 
üzlet vagy üzletek áruihoz, szolgáltatásához viszonyítja az üzlet által kínált árut vagy szolgáltatást, 
valamint amely más üzlet áruit, szolgáltatásait minősíti. 
 
Elsődleges reklámtípus: 
 
Idetartoznak a portálok cégtáblái, az előtetőkön, üvegfelületeken vagy alap táblákon elhelyezett 
reklámok. 
 
Másodlagos reklámtípus:  
 
Idetartoznak a cégérek, a kisméretű ablakfelületeken található reklámok és egyéb kisméretű táblák, 
emblémák, stb. 
 
Neon — Belső reklámok:  
 
Az üzletek belsejében a kirakat mögött szabadon sugárzott neon reklámok használata engedélyezett. 
Minden berendezést a portál vagy a homlokzat üvegfelülete mögött legalább 15 cm-rel kell 
elhelyezni. Minden transzformátort, tartószerkezetet és a reklám egyéb nem kivilágított részét 
rejtetten kell szerelni. 
 
Reklámtáblák:  
 
A reklámszövegeknek, az üzenet tartalmának és megjelenési módjának illeszkednie kell az üzlet által 
kínált árucikkekhez, a promóciós üzenethez és a Bálna kereskedelmi színvonalához. A reklámfeliratok 
nem lehetnek félreérthetőek, pejoratívak, politikai, vagy vallási hovatartozásra utalóak. A feliratokat 
gépi gravírozóval, előre legyártott szabvány öntapadós betűkkel, vagy a kampányra tervezett egyedi 
betű- és számtípusokkal készíthetik. A kézi feliratok tiltottak. Az üzenetek nem utalhatnak a bérlő 
távozási szándékára. Ez alól kivételt jelent a vásárlók fogyasztóvédelmi jellegű tájékoztatása. A kiírás 
szövegét ez esetben is előre, írásban egyeztetni kell az Üzemeltetővel. 
PL:„Outlet", „végkiárusítás" feliratok kihelyezése TILOS! 
A feliratok nem tartalmazhatnak semmilyen szubjektív véleményt vagy kijelentést. A kirakatban 
feltüntetett információknak, áraknak és minőségi megjelenéseknek helytállóknak és 
ellenőrizhetőknek kell lenniük. Bármilyen egyedi, 1 m-t meghaladó méretű megoldás alkalmazásánál 
az Üzemeltetőtől előzetes engedélyt kell kérni /biztonsági, esztétikai okok, stb./. 
 
Cégérek:  
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Különálló betűkből felépített reklámfeliratok:  
 
A fenti megjelenésű feliratok, cég- és márkanevek használatát minden esetben érvényes üzembe 
helyezési okmányok meglétéhez köti az Üzemeltető. A feliratok nem vibrálhatnak, nem villoghatnak, 
és nem okozhatnak olyan látványhatást, amely zavarhatja a szomszédos üzleteket vagy a vásárlókat. 
Az üzlet külső falfelületén elhelyezett világító reklámfeliratok a vásárlók által elérhető helyen csak 
akkor lehetnek, ha azok szigetelése szabadkézzel nem megbontható és a biztonsági előírásoknak 
megfelelő okmányokkal rendelkeznek. 
 
Kirakatrendezés:  
 
Üzlethelyiségen kívüli reklámfeliratok 
 
Kirakati reklámok:  
 
Szabadon sugárzó neonreklám berendezések:  
 
Zászlók:  
 
Közérdekű információk:  
 
Üvegportálok: 
 
Amennyiben az üzlethelyiség határoló üvegfelülettel rendelkezik, a bérlő — a BÁLNA mindenkori 
színvonalas megjelenésének és egységes képének megőrzése érdekében — köteles betartani a 
Házirendnek mindazon előírásait, melyek az ilyen üvegportálok használati módját szabályozzák. Az 
ilyen üvegportál belső berendezésének első alkalommal történő kialakítása előtt részletesen kell 
egyeztetni az Üzemeltető kijelölt képviselőjével, aki ellenőrzi és jóváhagyja a kialakítást, amennyiben 
az megfelel az elfogadott műszaki és látványtechnikai szabályoknak. 
A kialakított portál belső területeinek és felületeinek takarítása, belső megvilágítása, karbantartása, 
és a mindenkori kereskedelmi időszakoknak megfelelő (de legalább negyedévenként esedékes) 
átrendezése, megújítása a használó kötelezettsége. Az első kialakítás Üzemeltető általi elfogadását 
követően a használó minden egyes átalakítás előtt látványrajzot köteles bemutatni az Üzemeltetőnek 
a tervezett átalakításról, s azt csak az Üzemeltető írásos jóváhagyása birtokában jogosult és köteles 
megvalósítani. 
 
A reklámok felszerelése 
 
Felszerelés: 
 
Hirdetéstartalom:  
 
A bérlő reklámjának hirdetési, illetve információ tartalma a bérlő cégnevét jelölő betűkre 
korlátozódik. Címer, cégembléma, illetve logó megengedett, azonban nem tartalmazhatnak hirdetési 
szlogent, szimbólumot vagy kiemelést. 
 
A reklámfeliratok elektromos ellátása:  
 
Minden külső reklám, ideértve a portál feletti részre, illetve árkádokra, valamint a kivilágított 
előtetőkre elhelyezett feliratokat is, a bérlő elektromos hálózatára legyen kötve, és a bérbeadó által 
kijelölt időszakokra beállított időkapcsoló vezérelje. 
 
Hozzáférés karbantartás esetén:  
 
Az előírások alapján a bérlő saját költségén levehető paneleket épít be a mennyezetbe a reklámok 
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javítás céljából történő hozzáférését biztosítandó. A levehető lemezek borítása illeszkedik a 
szomszédos felületekhez és a portál felől nem látható. 
 
C . E . jelölés:  
 
Minden megvilágított reklámberendezés gyártását és felszerelését a vonatkozó építési és 
villanyszerelési előírásoknak megfelelően kell elvégezni és C.E. jelöléssel kell rendelkeznie. 
 
Tiltott reklámok: 
 
 
PARKOLÁSI SZABÁLYOK   
 
A Bálnamélygarázsát mindenki igénybe veheti, aki a Parkolási Szabályzatban foglaltakat betartja és a 
díjat megfizeti. A parkolók területeit mindenki saját felelősségére használhatja. 
 
Területi elhelyezkedés 
 
A mélygarázs (P1, P2) a látogatók és a bérlők/használók által vehető igénybe, parkolási díj 
megfizetése ellenében. 
 
Nyitva tartás 
 
A parkoló állandó nyitva tartással üzemel. 
 
Üzemeltetési jellemzők 
 
A parkolásra vonatkozó részletes szabályokat a Parkolási Szabályzat tartalmazza. 
 
BIZTOSÍTÁSOK 
 
A biztosítással kapcsolatos kötelezettségeket a Bérleti Szerződések tartalmazzák. 
 
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 
 
A Házirend valamely rendelkezésének megszegése esetén az Üzemeltető kötbért állapíthat meg. A 
szabályszegés tényét az Üzemeltető írásban köteles közölni a használóval. Ha a használó az erről szóló 
értesítés átvételétől számított 15 napon belül kifogással nem él, a szabályszegés ténye elfogadottnak 
tekintendő, és a kötbér esedékessé válik. 
Kifogás esetén a használó és az Üzemeltető egyeztetni kötelesek. 
 
A fizetendő összegről kiállított számla fizetési határideje 8 (nyolc) naptári nap. 
 
Ha a bérlő/használó a kötbért az előírt határidőn belül nem fizeti ki: 
 
az Üzemeltető a befizetett üzemeltetési költség óvadékból jogosult érvényesíteni a követelést, 
Ameddig a bérlő/használó a kötbér kötelezettségének maradéktalanul eleget nem tesz, mindennemű 
többletszolgáltatásból kizárható (pl. kedvezményes reklámfelület igénybevétele, térítésmentes közös 
rendezvények, stb.). 
 
ÁRUSZÁLLÍTÁS 

 

Az áruszállítás általános szabályai 
 
A bérlők a Ház általános nyitvatartási idejében (ld.3.1. pont), a közös területeken is bonyolíthatják 
áruszállításaikat, ügyelve a burkolatokra, de csak oly módon,, hogy az a látogatók testi épségét, a Ház 
működését nem hátráltatja, veszélyezteti. Az ilyen esetben csak kis tételekben lehet áruszállítást 
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végezni, kézben, kocsik használata nélkül. 
 
A fő áruszállítást elsősorban a bérlemények nyitvatartási idején kívül kell elvégezni.  
 
A Ház általános nyitvatartási idején (ld.3.1. pont) túl csak előre egyeztetett időpontban és módon 
végezhető árubeszállítás, előre egyeztetett útvonalon,időpontban és eszközökkel. 
 
Az áruszállítást a biztonsági szolgálat jogosult ellenőrizni. Az árut szállító cégnek, a tevékenység 
végzéséhez szükséges felelősségbiztosítással kell rendelkeznie! 
 
Az áru beszállítási pontja és az üzlet között közbenső lerakodás, ideiglenes depónia nem 
engedélyezett. 
 
Az áruszállításra a Ház teherliftje előzetesen egyeztetett időpontokban használható. 
 
Az áruszállítónak ügyelnie kell arra, hogy a mozgatott áru súlya, vagy az árumozgatásra alkalmazott 
kerekes vagy egyéb eszköz a burkolatokban, egyéb berendezésekben kárt ne okozzon. 
 
A közös vagyonban vagy más használó tulajdonában okozott károkért az áruszállító és a célüzlet teljes 
körű kárfelelősséggel tartozik. A használt áruszállítási eszközök biztonságtechnikai előírásainak 
betartásáért (pl. terhelhetőség) az áruszállítást végző és a célüzlet felel. 
 
Az árumozgatást - különösen a nagy tömegű, nagy értékű árukiszállítást — a biztonsági szolgálat 
jogosult ellenőrizni, indokolt esetben a szállítást megakadályozhatja. Indokolt eset lehet például: 
tartozással bíró használó fedezetelvonásának megakadályozása, vagy lopások megelőzése, burkolatok 
sérülésének elkerülése, stb.. 
 
A HÁZ BIZTONSÁGA 

 
Biztonsági szolgálat  
 
A Bálna őrzésvédelmét az Üzemeltető által kötött külön szerződés alapján, a feladat nagyságának 
megfelelő szakértelemmel rendelkező vállalkozó (a továbbiakban: biztonsági szolgálat) látja el. A 
biztonsági szolgálat feladatát a vonatkozó szerződése és a jelen Házirend alapján teljesíti. 
A Házirendet a biztonsági szolgálat jogosult betartatni. Annak nem betartásáról dokumentációt 
készíteni, mely alapján az üzemeltetés jogosult szankciót kiszabni. 
 
Nyitvatartási időben:  
 
A biztonsági őrök a közös területeken jelenlétükkel és tevékenységükkel közreműködnek a Bálna 
nyugodt működéséhez szükséges feltételek biztosításában, elősegítik a látogatók, vásárlók zavartalan 
vásárlását, szórakozását. Ha az egyes üzletek a nyitvatartási időben biztonsági okokból segítséget 
kérnek a biztonsági őröktől, azok kötelesek az üzlet használójával együttműködni, segítséget nyújtani. 
A Bálnanyitvatartási ideje alatt az üzletek használói felelnek az üzletükben lévő vagyontárgyakért. 
 
A napi üzemelés (kereskedelmi tevékenység) során minden bérlemény bérlője, dolgozója köteles 
azonnal jelenteni a legközelebbi biztonsági őrnek, ha az üzletben, vagy bármely közös területen 
gazdátlan tárgyat (pl. csomagot) észlel. 
 
Nyitvatartási időn kívül:  
 
A biztonsági őrök a közös területekre és az üzletek területére kiterjedően kötelesek a jogszerűtlen 
cselekményeket, történéseket megelőzni, bekövetkezésük esetén azonnal intézkedni, az illetékeseket 
értesíteni. A Bálna zárva tartási idejében elkövetett cselekményekből eredő vagyoni károkért a 
biztonsági szolgálat csak abban az esetben felel, ha az ilyen kárt bizonyíthatóan a Ház zárva tartása 
alatt követték el és a cselekmény elkövetésének nyomaiból megállapítható, hogy a behatolás a lezárt 
üzlet erőszakos felnyitásával, a közös belső területekről történt meg és erről a nyomozó hatóság 
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jogerős határozatot hozott. 
 
 
Látogatók higiéniai szűrése:  
 
A feltűnően elhanyagolt, higiéniai szempontból elfogadhatatlan ruházatú és állapotú személyeket, 
akiknek a Bálna területén tartózkodása másokban megbotránkozást, riadalmat kelthet, továbbá az 
ittas, bódult állapotban lévő, ön- vagy közveszélyes személyeket a biztonsági szolgálat köteles 
távozásra felszólítani, ennek eredménytelensége esetén arányos mértékű kényszerítő eszköz 
igénybevételével az illető személyt (személyeket) a Bálna területéről eltávolítani a személy- és 
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. tv. 
rendelkezéseinek megfelelően. 
 
Látogatók, használók és dolgozók biztonsági szűrése:  
 
A biztonsági szolgálat a látogatóknak a Bálna épületébe való belépésekor, illetve onnan történő 
távozásakor, kizárólag a hatályos jogszabályi rendelkezések betartása mellett, indokolt esetben 
jogosult a látogatók, bérlők/használók, és dolgozók csomagjait megvizsgálni. Az ilyen vizsgálat csak 
személy- és vagyonvédelmi okokból, kellő körültekintéssel történhet, és nem járhat a látogatók, 
bérlők/használók, és a dolgozók fölösleges zaklatásával, személyiségi jogainak megsértésével. 
A Ház közös területein kizárólag a központi biztonsági szolgálat jogosult ilyen tevékenységre. 
 
Garázdaság:  
 
Garázda magatartás, vagy bármely szabálysértés, bűncselekmény kísérlete, elkövetése esetén a Bálna 
biztonsági szolgálata köteles eljárni (ide tartozik különösen:  
az elkövető távozásának a rendőrség megérkezéséig történő megakadályozása, az elkövetőnek a 
diszpécser szobába, vagy más erre a célra kijelölt helyre a legrövidebb úton való bekísérése és a 
hatóság, valamint az Üzemeltető azonnali értesítése). 
 
Rendkívüli események: 
 
Ha bármilyen, sértett vagy szemtanú által tett bejelentés érkezik a biztonsági szolgálathoz, vagy az 
üzemeltetési irodához, az eseményről a biztonsági szolgálat köteles jegyzőkönyvet felvenni. Az eset 
kivizsgálását követően (legkésőbb 72 órán belül) a biztonsági szolgálat tájékoztatja a sértettet vagy 
szemtanút a foganatosított intézkedésekről, a sértett vagy szemtanú által megteendő vagy 
megtehető intézkedésekről. 
 
Közműszolgáltatások biztonsági korlátozása 
 
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL.tv. és annak végrehajtásáról szóló 19/2009. (1.30.) Korm. r. 
alapján a rendszerirányító által elrendelt fogyasztáskorlátozás, vagy a Kormány által kihirdetett 
földgázellátási válsághelyzet esetére, az Üzemeltető. „Gáz-Havária Intézkedési Terv"-et készít, amely a 
használók előzetes tájékoztatása után lép hatályba, minden egyes technikai és intézkedési 
feladatkörével együtt. 
Az Üzemeltető saját hatáskörében jogosult és köteles eljárni a korlátozás végrehajtása érdekében, 
melynek során figyelemmel lenni az alábbiakra: 
a korlátozás az ésszerűen elvárható és indokolt legkisebb mértékben akadályozza a Ház működését, 
a műszaki intézkedések nem veszélyeztethetik a gázhálózat biztonságát, működőképességét, 
az intézkedések nem veszélyeztethetik a személy- és vagyonbiztonságot, 
a szükséges intézkedéseket a gázkorlátozás hatóságilag elrendelt kezdő időpontjáig el kell végezni, 
a korlátozás feloldása esetén, a Ház rendes működésének visszaállításához szükséges intézkedéseket 
a legrövidebb időn belül meg kell tenni. 
 
A gázszolgáltatás teljes korlátozása (szünetelése) esetén, az Üzemeltető csak az indokolt és szükséges 
mértékig biztosítja a Ház műszaki üzemelését. Az eljárás során a 16.1.4.2. pont rendelkezéseit a teljes 
korlátozásnak megfelelően kell alkalmazni. 
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Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel a 16.1.4.2. pont szerinti jogszabályok, illetve a mindenkori 
vonatkozó jogszabályok, rendszerirányítói-, Energiahivatali- és Kormány intézkedések által elrendelt 
fogyasztáskorlátozásból, illetve gázszolgáltatás—szüneteltetésből adódó, a bérlőket ért üzemszüneti 
veszteségekért, elmaradt haszonért, vagy bármely más kárért. 
 
Bejelentési kötelezettség:  
 
Elérhetőség kötelező bejelentése:  
 
Valamennyi üzlet bérlője köteles az Üzemeltető felé írásban bejelenteni, hogy rendkívüli esemény 
(tűz, betörés, vízcsőtörés, stb.) esetén az Üzemeltető (illetőleg annak megbízottja) kit köteles 
értesíteni. Az adatokban bekövetkezett mindennemű változásról a használók az Üzemeltetőt 
kötelesek értesíteni. Az információ megadásának vagy a változások bejelentésének elmulasztása 
esetén az Üzemeltető az ebből fakadó többletkárok tekintetében nem tehető felelőssé. 
 
Egyedi őrzésvédelem:  
 
A használók a vagyonbiztosításuk megkötésekor kötelesek figyelembe venni, hogy a Bálna biztonsági 
szolgálata az bérlemények egyedi őrzésvédelmét nem látja el. Ha valamely bérlő/használó az üzlete 
egyedi őrzésvédelmét kívánja megvalósítani, annak gyakorlati tevékenységének összhangban kell 
állnia a Ház által foglalkoztatott biztonsági szolgálat tevékenységével. A használók az egyedi 
őrzésvédelemmel kapcsolatban a biztonsági szolgálattól megkaphatják a szükséges információkat. Ha 
valamely használó egyedi őrzésvédelmet alkalmaz üzletében, erről köteles a biztonsági vezetőt 
írásban értesíteni. 
A Bálna biztonsági szolgálatának kötelezettsége, hogy a fenti előírásoknak érvényt szerezzen, és a 
szabályok megsértőit a tilalmazott tevékenység, magatartás haladéktalan befejezésére felszólítsa, 
eredménytelen felszólítás esetén az ilyen személyeket a BÁLNA területéről eltávolítsa. 
 
Biztonsági kamerarendszer: 
 
A Bálna területén a közös tulajdonban álló épületrészek, helyiségek és területek megfigyelését zárt 
rendszerű műszaki megoldással kiépített elektronikus megfigyelő rendszer (a továbbiakban: 
kamerarendszer) segíti, melynek szakszerű működtetéséről az Üzemeltető gondoskodik, a Ház 
általános őrzésvédelmét ellátó — a 2005. évi CXXXIII. tv. rendelkezéseinek megfelelő — biztonsági 
szolgálat útján.  
 
A kamerarendszer üzemeltetésének célja és alapfeltételei: 
 
a) a kamerarendszer kizárólag az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelmét, a jogsértő 
cselekmények megelőzését és bizonyítását, valamint a közös tulajdonban álló vagyonvédelmét 
szolgálja, 
 
b) a felvételek az esetben használhatóak fel, ha a fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a 
jogvédelem más módszerrel nem érhető el, 
 
c) alkalmazása az a) pontban meghatározott célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig 
terjed, és nem jár az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával, 
 
d) nem alkalmazható elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi 
méltóságot sértheti, így különösen öltözőben, próbafülkében, mosdóban, illemhelyen. 
 
A kamerarendszer által rögzített felvételekhez - törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag a 
rendszer üzemeltetője férhet hozzá, azokat csak a szerződésből fakadó kötelezettségei 
érvényesítéséhez szükséges és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében 
mellőzhetetlen esetben jogosult megismerni, és a felvételeket csak a bíróság, a szabálysértési vagy 
más hatóság részére továbbíthatja. A továbbításra kizárólag törvényben meghatározott esetekben és 
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a felvételre igényt tartó adatkezelési jogalapjának megfelelő igazolása után kerülhet sor. A 
felvételeket a továbbítás megtörténte után haladéktalanul törölni kell. 
 
A biztonsági kamerarendszer által folyamatosan készített felvételeket az Üzemeltető digitális 
felvevőre rögzíti, és a felvételeket a jogszabályok előírásainak megfelelően őrzi. A felvételeket az 
Üzemeltető illetékes vezetője, és a biztonsági igazgató tekinthetik meg. Ha jogszabály 
kötelezőrendelkezése folytán — pl. bűncselekmény esetén — a felvételeket a hatóság rendelkezésére 
kell bocsátani, az Üzemeltető a felvételeket csak közvetlenül a hatóság részére adhatja át. A rögzített 
kép, hang-, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 
három munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell. 
 
A kamerarendszer használatával összefüggésben be kell tartani az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseit. 
 
A kamerarendszer kezelésével és a felvételekkel kapcsolatos részletes adatvédelmi- és kezelési 
szabályokat az Üzemeltető külön szabályzatban írja elő a biztonsági szolgálat számára, s annak 
betartását rendszeresen ellenőrzi. 
 
Az Üzemeltető gondoskodik arról, hogy a Bevásárlóközpont területére belépő személyek figyelmét jól 
látható helyen, jól olvashatóan, a megfelelő tájékoztatásra alkalmas módon felhívja az elektronikus 
megfigyelőrendszer alkalmazásának tényére. 
 
Pénzszállítás rendje:  
 
 
Tűzriadó terv 
 
Valamennyi bérleménynek — a BálnaTűzriadó tervével összhangban álló - saját tűzriadó tervvel kell 
rendelkeznie. 
 
A Bálna Tűzriadó tervét az Üzemeltető köteles a használók rendelkezésére bocsátani. 
Amennyiben az üzletben tűz keletkezik, a bérlő/használó köteles gondoskodni a közműcsapok 
azonnali lezárásáról, a főcsapok lezárása érdekében pedig késedelem nélkül köteles értesíteni az 
Üzemeltetőt. 
 
Gyakorlati teendők tűz észlelése esetére: 
diszpécser értesítése: 06-30-5080825. telefonszámokon 
a tűzoltóság értesítése a 105,112-es telefonszámokon (biztonsági diszpécser feladata) 
tűz jelzése a következő módokon történhet: automatikus tűzjelzés, kézi tűzjelzés, telefonon a 
diszpécsernek, legközelebbi biztonsági őrnek szóban riasztáskor a következő információkat kell 
megadni: 
• a tűzeset pontos helye, az üzlet neve és házon belüli címe, bejelentő neve, 
telefonszáma 
• mi ég 
• emberélet illetve más van-e veszélyeztetve 
• milyen káreset történik 
• mekkora a tűz terjedelme 
nyílt tájékoztatás a látogatók számára a hangosbemondó segítségével 
ha az üzlethelyiségben, illetve közvetlen környezetében történik tűzeset, akkor az üzleti 
tevékenységet be kell fejezni, azonnal áramtalanítani kell, ha van, a gázcsapot el kell zárni 
a tűzoltás, a személyek illetve vagyontárgyak mentése minden dolgozónak lehetőségeihez mérten, 
illetve ön- és közveszélyeztetés nélkül a kötelessége. 
 
Bombariadó Terv Közveszéllyel Fenyegetés Esetére 
 
Az Üzemeltető a Bálna egészére kiterjedő hatállyal bombariadó tervet készített arra az esetre, ha 
közveszéllyel fenyegetés miatt a létesítmény részbeni vagy teljes kiürítése válik szükségessé a 
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személy- és vagyonvédelem érdekében. 
 
A Bálna Kiürítési tervét a Tűzriadó terv és a Bombariadó terv tartalmazza. 
Azok a bérlők, akik tevékenységük jellegénél, illetve kötelező jogszabály erejénél fogva, vagy saját 
belső szabályzataikra tekintettel saját kiürítési tervet is kötelesek készíteni, azt kötelesek az 
Üzemeltető biztonságáért felelős vezetőjével előzetesen egyeztetni, hogy a központi és az egyéni 
kiürítési terv összhangja biztosított legyen, s kötelesek annak egy példányát az Üzemeltető biztonsági 
vezetője részére átadni. Az Üzemeltető minden olyan üzlettől jogosult megkövetelni saját kiürítési 
terv elkészítését, ahol az üzletben gyakorolt profil jellege, és/vagy az üzlet mérete, az alkalmazotti 
létszám nagysága azt különösen indokolttá teszi. 
 
Alapvető teendők közveszéllyel fenyegetés esetére: 
Telefonon történő bejelentés esetén értesíteni kell a diszpécsert a 06-30-5080825 és a Biztonsági 
szolgálatot a 06-30-9658287telefonszámokon. Az értesítésnél el kell mondani, hogy mi a bejelentés 
pontos tartalma, milyen a telefonáló személy hanghordozása, beszédstílusa. 
A megelőzés érdekében az bérlemények alkalmazottai ismeretien személytől ne vegyenek át 
semmilyen tárgyat vagy csomagot, amennyiben valaki őrizetlenül hagyott tárgyat, csomagot talál, azt 
haladéktalanul jelentse a biztonsági diszpécsernek, vagy a legközelebbi biztonsági őrnek. 
 
Kulcskezelési és Nyilvántartási Szabályzat 
A Bálna helyiségeinek nyitását részben vezérkulcsos rendszer szabályozza. 
 
A szabályzat alapján valamennyi üzlet köteles ún. tűzkulcsot leadni a Ház biztonsági vezetője részére, 
s köteles írásban megjelölni a tűzkulcs felvételére jogosult személyeket. A szabályzat részletesen 
rögzíti a leadott és nyilvántartásba vett tűzkulcsok igénybevételére vonatkozó előírásokat. A 
tűzkulcsokat az üzletek bérlői a biztonsági vezetőnek adják át. A tűzkulcsok a biztonsági diszpécser 
helyiségben tűzkulcs kazettában kerülnek elhelyezésre. Az üzletekhez tartozó raktárhelyiségek 
tűzkulcsai külön tűzkulcs kazettában kerülnek elhelyezésre. A tűzkulcsokat a biztonsági szolgálat a 
bérlővel egyeztetve évente ellenőrizheti. A tűzkulcs kiadást a biztonsági diszpécser köteles vezetni a 
kulcsnyilvántartási naplóban. A tűzkulcs csak a felvételre jogosult személyek részére adható ki. A 
tűzkulcs hiányának esetén minden kár a bérlőt terheli. 
 
Üzemeltetési kérdések 

 
Az Üzemeltető ellátja a Bálna műszaki működtetésével kapcsolatos alábbi feladatokat: 
 
a közös területek épületgépészeti rendszerének üzemeltetése és karbantartása, így víz, csatorna, gáz, 
villamos energia központi biztosítása, központi hűtő-fűtő berendezések, légtechnikai rendszer 
üzemeltetése, amely nem foglalja magába az egyes üzlethelyiségek előbbiekben felsorolt 
rendszerekhez csatlakozó mért vagy méretlen egyedi berendezéseinek, fogyasztóinak üzemeltetését, 
karbantartását, 
 
központi villamos berendezések, villámhárító, transzformátor alállomások, elosztók és alelosztók, 
kapcsoló-berendezések üzemeltetése és karbantartása 
 
központi biztonságtechnikai berendezések biztosítása és üzemeltetése (tűzjelző, behatolás jelző, 
biztonsági világítás, tűzoltóhálózat, kamerarendszer) 
 
stúdió és hangosító berendezések, zártláncú rádióhálózat 
 
telefon, központ és alközpont: kizárólag az üzemeltetés számára 
 
az épület közös részeinek karbantartása mind belül, mind kívül 
 
központi szeméttárolás és gyűjtőedények működtetése 
 
közös területű mozgólépcsők és felvonók üzemeltetése és karbantartása 
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épület közös területeihez és közvetlen környezetéhez kapcsolódó kertészeti berendezések 
üzemeltetése, karbantartása 
 
parkolók üzemeltetése. 
 
A BÁLNA a műszaki berendezések üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységekhez egyrészt megfelelő 
szakértelemmel rendelkező saját alkalmazású karbantartó személyzetet, másrészt külön szerződés 
alapján megfelelő referenciával rendelkező alvállalkozókat vesz igénybe. Az ilyen szerződés alapján 
munkát végző személyek a vonatkozó szerződések és a Házirend alapján végzik feladatukat. 
 
Az Üzemeltetőt az üzemeltetési feladatok csak a bérlemény határoló faláig kötelezik az 1993. évi 
LXXVIII-as törvény értelmében. Az üzlethelyiség egyedi berendezéseinek, fogyasztóinak karbantartása 
a helyiség használójának feladata. Ezen feladatok elvégzésének minőségét, gyakoriságát a vonatkozó 
magyar szabványok és az általános munkavédelmi szabályok rögzítik. 
 
Az üzlethelyiség használói tudomásul veszik, hogy üzemeltetési, karbantartási kötelezettségük 
elmulasztásából származó, akár az üzlethelyiségen belül, akár a központi rendszerben okozott kár 
őket terheli. 
 
Ezek alapján az Üzemeltető jogosult ellenőrizni, szükséges esetben szankcionálni a nem  
rendeltetésszerű használat szerinti tevékenységet. 
 
Az ellenőrzés kiterjed különösen: 
 
a csatornahálózat használatára, 
a hőszivattyúk üzemképes állapotban tartására, rendszeres karbantartására, 
az ajtókezelési előírásokra, 
a portál rendszeres takarítására, 
az elszívó-ernyők tisztántartására, 
az elektromos rendszer karbantartására, 
az előírt érintésvédelmi vizsgálatok elvégzésére, 
a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégzésére, 
a toló- vagy nyílószerkezetek, rácsok karbantartására, 
a veszélyes hulladék elszállításának szakszerűségére és rendszerességére. 
 
A fenti feladatok időbeni és szakszerű elvégzését igazoló dokumentációkat a használók kötelesek 
megőrizni, és az Üzemeltető igénye esetén az Üzemeltetőnek bemutatni. 
 
Ezen ellenőrzések kiterjedhetnek a fenti rendszerek állapotának átvizsgálására, és a szerződésbeli 
lefedettségének vizsgálatára is. 
 
 
 
 
 
Energiakezelési szabályzat 

 
Az üzemeltetési költségbe nem tartozik bele az üzlethelyiség használója által fogyasztott víz, csatorna, 
áram, hűtés-fűtés energia, gáz, kommunikáció díja. A használó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető 
 

a) külön mérőórákat szereltet fel a helyiség egyedi fogyasztásának mérésére, vagy 
 
b) egyedi megállapodás alapján a használó átalánydíjat fizet. 

 
A bérlő tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető tudta és írásos beleegyezése nélkül tilos a bérlemény 
fogyasztás illetőleg terhelés korlátozóit módosítani, cserélni. 
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Ezen előírás megszegőit az Üzemeltető, tudomására jutása után, mért vagy számított adatok alapján 
pénzbírsággal sújthatja. 
 
Bérlő karbantartási munkavégzése 
 

 A bérlői kialakítások és bérlői átalakításokat a Bérleti Szerződés rendelkezései szerint szabad végezni. 
Ezen túlmenően egyes eseti, pl. karbantartási tevékenységhez a Bálna területén és környezetében az 
érintett üzlet bérlője és az Üzemeltető (intézmény által hasznosított bérlemények esetében az 
Intézmény) előzetes írásbeli engedélye szükséges. Az engedély egy-egy példányát a munkavégzés, 
illetve a belépés és árumozgatás helyszínén kell tartani. Az engedélyt a munkavégzés megkezdése 
előtt 2 (tűzjelző és tűzoltó hálózattal kapcsolatos munkálatok esetén 10) munkanappal kell megkérni 
az üzemeltetési irodában. 

Éjszakai (22.00 — 06.00 óra közötti) munkavégzés esetén, legalább 72 órával előre őrszolgálati 
jelenlétet kell igényelni az Üzemeltetőtől. Amennyiben az éjszakai munkavégzés a Ház adott területét 
érintően a szokásos őrzésvédelmi költségen felül további költséggel jár, azt az éjszakai munkavégzést 
igénylő előre köteles kifizetni az Üzemeltetőnek. 
 

 Sprinkler, füst- és tűzérzékelő megváltoztatása, egyeztetés nélkül szigorúan tilos. Tűzveszélyes munka 
végzéséhez külön engedély szükséges. 
Amennyiben a sprinkler hálózat ürítése szükséges, az Üzemeltető részére a leürítést megelőzően 
térítési díj fizetendő meg, amennyiben az ürítésre a használónak felróható okból kerül sor. A kérelmet 
ilyen esetben is a tervezett munkavégzés előtt 10 nappal szükséges beadni. 
 

 A kivitelezőt kárfelelősség terheli minden olyan kárért, melyet a munkavégzés során szándékosan 
vagy gondatlanságból okoz a munka helyszínén, közös területeken vagy berendezésekben, illetve 
más, a munkavégzéssel nem érintett üzletben. 
 

 Az engedély kizárólag a munkavégzés helyszínéül szolgáló bérleményben illetve területen való 
tartózkodásra jogosítja a felsorolt munkavégzőket a feltüntetett időpontokban, illetve az engedélyen 
megjelölt bejárattól, parkolótól a helyszínre vezető legrövidebb útvonalon be- és kiszállításra, 
valamint a helyszínhez legközelebbi mosdó használatára. 
 

 A munkavégzés időpontjának meghatározásánál az alábbiakat kell figyelembe venni: 
A Ház nyitvatartási idejében közös területeket érintő munkavégzés nem folytatható. Ez idő alatt csak 
olyan munka végezhető üzlethelyiségen belül, amely a látogatókat, szomszédos bérleményeket 
zavaró zajjal, porral, piszokkal, egyéb zavaró tényezővel nem jár. 
 
Hangos munkavégzés (fúrás, flexelés, csiszolás, kalapálás, vésés, stb.) csak 22.00 — 8:00között 
engedélyezett!  
 
A munkavégzés időtartama alatt a bérleményt esztétikus takarással kell ellátni oly módon, hogy a 
munkaterületre ne lehessen belátni. Ha a takarás nem megfelelő, az Üzemeltető jogosult azonnali 
cserét kérni vagy az üzlet költségére a takarást lecserélni. Nagyobb átalakítás (így különösen 
válaszfalak építése, bontása, galéria kialakítása, portál építése) esetén a zaj és a por elleni hatékony 
védekezés érdekében a takarást minden esetben ideiglenes gipszkarton fal építésével kell megoldani, 
melynek költségeit az építő viseli.  
 
Ki —és beköltözés esetén is a takarás költsége a Bérlőt terheli. Az üzlet bejáratánál a bérlő köteles 
esztétikusan megjeleníteni, hogy az bérlemény milyen okból tart zárva és várhatóan mikor nyit, új 
bérlemény esetén pedig a várható nyitás mellett a nevet és típust is.  
 
A munkavégzés során és annak befejezése után a munkavégző, illetve a bérlő köteles a takarításról 
gondoskodni, különös tekintettel a közös területekre, folyosókra.  
 
Amennyiben saját konténer használata szükséges, az Üzemeltetőtől előzetesen engedélyt kell kérni a 
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konténer elhelyezésére, az Üzemeltető által jóváhagyott helyszínre, napidíj és kaució megfizetésével. 
Az engedély nélkül elhelyezett, vagy lejárt engedélyű konténert az elhelyező költségére az Üzemeltető 
elszállíttatja. Az elhelyező köteles a konténer rendszeres ürítéséről gondoskodni.  
 
A takarítás elmulasztása esetén az Üzemeltető az építési/átalakítási engedéllyel rendelkező 
bérlemény használója költségére maga gondoskodik a takarítás elvégeztetéséről. 
 
A munkavégzés engedélyezett feltételeinek (munkavégzés helyszíne, időtartama, munkavégzők, 
beszállított gépek, anyagok, szállítási és mozgási útvonal, stb.) betartását az Üzemeltető munkatársai, 
valamint a biztonsági szolgálat tagjai jogosultak bármikor ellenőrizni, azok bármelyikének megszegése 
esetén a munkavégzést azonnali hatállyal felfüggesztetni, indokolt esetben az áramszolgáltatást 
kikapcsolni. Az Üzemeltető jogosult a munkavégző szabálysértéséért, illetve gondatlansága miatt 
szükségessé váló beavatkozásért eljárási díjat felszámítani. Ennek összege esetenként 15.000 Ft-ig 
terjedhet, melytől rendkívüli esetben az Üzemeltető jogosult eltérni. 
 
A bérlő megbízásából a Házban tartózkodó személyeket (pl. szállítók, alkalmazottak, stb.) 
kárfelelősség terheli minden olyan személyi és vagyoni kárért, melyet szándékosan vagy 
gondatlanságból okoznak a Bálna területén. 
 
A HÁZ TISZTASÁGA 

 
Az Üzemeltető kötelessége 
 
Az Üzemeltető köteles a Bálna épületének, közös használatú területeinek, a parkolónak és 
úthálózatnak, valamint a tetőkerteknek a tisztaságát az időjárási viszonyoknak és a BÁLNA 
működésének, jó hírének megfelelően biztosítani. Ehhez az Üzemeltető alvállalkozó munkáját veheti 
igénybe. 
 
Az Üzemeltető köteles a bérlők részére biztosítani mindazokat a műszaki-higiéniai feltételeket, 
melyek a használók részére a hatályban lévő közegészségügyi jogszabályok által előírt takarítási és 
hulladékkezelési feladatok végrehajtását lehetővé teszik. Kezeli azokat a rámpáknál elhelyezésre 
került szeméttömörítő konténereket, melyekbe a közös hulladék kerül, s ennek rendszeres 
elszállíttatásáról és fertőtlenítéséről gondoskodik. 
 
Az Üzemeltető kötelessége a tisztasági rendelkezések ellen vétők Házirend szerinti megbírságolása. 
 
A Ház közös területének takarítási rendje 

 
Az Üzemeltető a Ház nyitvatartási ideje alatt folyamatos szolgáltatást nyújt, különös tekintettel a 
passzázsok felmosására, szemetes edények ürítésére, a közös használatú illemhelyiségek rendszeres 
tisztántartására, a bejáratok és a mozgólépcsők/liftek, az árufeltöltő folyosók tisztaságára stb., melyek 
a Ház üzemelésének, a kereskedelmi tevékenység és a látogatói forgalom zavartalan bonyolításának 
alapfeltételei. 
 
 
A bérlők kötelességei 
 
A bérlők kötelesek a saját tulajdon vagy bérlemény területét és külső portálfelületét kifogástalanul 
tisztántartani. A tisztítás munkálatai nem zavarhatják a kereskedelmi tevékenységet és/vagy a 
látogatók nyugalmát. 
 
A vendéglátó tevékenységet folytató üzletek kötelesek az engedélyezett kitelepülés területének 
takarítására a nyitvatartási idő alatt és után.  
 
A vendéglátó és élelmiszerkereskedelmi tevékenységet folytató üzletekben különös gondot kell 
fordítani azokra a közegészségügyi előírásokra, amelyek a kiszolgált illetve tárolt ételek, italok 
szennyeződésmentes tárolásáról, megóvásáról rendelkeznek.  
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Az üzletek területén kizárólag a rendeltetésszerű működtetéshez szükséges eszközök, tárgyak és 
anyagok vihetők be.  
 
Az árubeszállítást oly módon kell végezni, hogy kizárható legyen a beszállítási útvonal szennyeződése. 
Törekedni kell, hogy az üzletekbe csak megfelelően előkészített alapanyagok kerüljenek beszállításra. 
Ha ez nem biztosítható, akkor előkészítetlen élelmiszerből az üzletbe csak annyi szállítható be, 
amelynek az előkészítése a beszállítást követően közvetlenül biztosítható. Nem előkészített 
élelmiszerek huzamosabb idejű nyitott tárolása tilos. 
 
A vendéglátó és kereskedelmi tevékenység napi működéséhez nem szükséges eszközök, tárgyak és 
anyagok (pl. nem napi felhasználási mennyiségnek megfelelő élelmiszer, kiszolgáláshoz szükséges 
egyszer használatos eszköz, személyes tárgyak, különféle dokumentáció, stb.) csak zártan tárolhatók. 
 
A napi zárás után az üzletekben kizárólag olyan élelmiszer tarolható, amelynek a kártevők számára 
hozzá nem férhető módon történő zárt tárolása biztosítható. A napi zárás után élelmiszerhulladékok 
az üzletben semmilyen módon nem tárolhatók. 
 
Kiemelt figyelmet kell szentelni a rovarok, rágcsálók elszaporodását megakadályozó takarítási 
tevékenységre. A takarítási tevékenységet a mellékelt takarítási rendben előírt terjedelemben és 
gyakorisággal kell végezni, az időszaki takarítások megtörténtét az ugyancsak melléklet (lásd 2. számú 
melléklet) formanyomtatványon dokumentálni kell. 
 
A közös területeken árut, hulladékot, göngyöleget tárolni tilos. A szemétszállító konténerekbe az 
összegyűlt hulladékot szemetes/hulladékgyűjtő zsákokban szabad csak elhelyezni. Ételmaradékot 
vagy' egyéb cseppfolyós halmazállapotú hulladékot tilos a szemétgyűjtő konténerekbe önteni. 
 
Az üzletek átalakításával, felújításával, műszaki karbantartásával összefüggő mindennemű 
szennyeződés elszállítása az üzlet, vagy az ott munkát folytató építési, karbantartási alvállalkozó 
feladata. Az ilyen jellegű munkák során semmilyen szennyeződés nem kerülhet közös területre. 
 
A Takarítási Rend és Hulladékkezelési Rend megszegésének szankcionálása 
 
A Bálna használói a Takarítási Rend sorozatos megszegéséért kötbért tartoznak fizetni az 
Üzemeltetőnek, melynek mértéke nettó 9000,- Ft/m2. Szélsőséges esetben, a Házban dolgozók és a 
látogatók testi épségét és a BÁLNA  jó hírét veszélyeztető tevékenységet az Üzemeltető 
szankcionálhatja az üzlethelyiség ideiglenes bezárásával is, amely időszakra a helyiség tulajdonosa 
vagy bérlője semminemű kártérítési igénnyel nem léphet fel.A fővárosi intézmények   által használt 
területen a nyitva tartási szabályok betartatása érdekében az érintett intézmények saját hatáskörben 
járnak el. 
 
 
Hulladékkezelési Rend 

 
Az Üzemeltető kötelessége 
 
A Bálna a környezetvédelmi szempontokat szem előtt tartva szelektív hulladékgyűjtést bevezetését 
tervezi. Ennek megfelelően az Üzemeltető a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit a jövőben meg fogja 
teremteni, bevezetéséről a bérlőket értesíteni fogja. 
 
A Bérlők kötelességei 
 
Minden bérlő köteles az üzletében keletkezett hulladékot az erre a célra kialakított gyűjtőhelyre 
szállítani. A használóknak külön figyelmet kell arra fordítani, hogy a hulladékgyűjtő helyekre való 
szemétszállítás közben a közös területen sem hulladékdarabok, sem pedig hulladékra utaló nyomok 
nem keletkezhetnek, maradhatnak. 
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A hulladék kezelésével és szállításával kapcsolatos hatósági előírásokat valamennyi bérlő köteles 
betartani. A bérlők kötelesek a keletkezett hulladékot ezen hulladékkezelési rend és a vonatkozó 
szabályzat előírásainak megfelelően kezelni. 
 
Hulladékgyűjtés 
 
A hulladéktárolók elhelyezése: 
 
A parkoló bejáratánál elhelyezkedő hulladékkezelő helyiségben található: 
 
kommunális hulladéktömörítő 
papírtömörítő 
hulladéktároló konténerek 
 
A zsíros szennyvíz kezelése külön gépészeti egységeken keresztül történik. 
 
Használt sütőolaj 
 
A vendéglátó helyeken a sütésnél használt és cserére szoruló étolajat a használóknak külön edénybe 
kell gyűjtenie, kezeléséről az Üzemeltető nem gondoskodik, a Bérlő, kezelésükről, saját szerződés 
keretében gondoskodik. Az elszállítást biztosító szerződést illetve az elszállítást igazoló 
szállítóleveleket igény esetén az Üzemeltető részére be kell mutatni. Tilos a használt étolajat 
mosogatóba, padlóösszefolyóba, WC-be, vagy épületen kívüli esővíz elvezetőbe önteni, vagyis a 
szennyvízelvezető és az esővíz elvezető csatornahálózatba juttatni. Tilos a használt étolajat a 
hulladékgyűjtő konténerekbe önteni! 
 
A hulladékgyűjtés keretében a 
 
• kommunális hulladékot 
• szerves hulladékot (ételmaradék, gyümölcs, stb.) 
• veszélyes hulladékot (szárazelemek, gombakkumulátorok) 
• állati eredetű veszélyes hulladékot (csontot, bőrt, stb.) 
• használt étolajat 
 
elkülönítve kell gyűjteni és –a veszélyes hulladékot, az állati eredetű veszélyes hulladékot és a 
használt étolajat kivéve — a hulladéktárolókhoz elszállítani. 
 
A gyűjtött hulladék – a veszélyes hulladékot, az állati eredetű veszélyes hulladékot és a használt 
étolajat kivéve - Házból történő szervezett elszállíttatásáról az Üzemeltető gondoskodik. 
 
A Bálnaterületén időszakos, vagy esetenkénti karbantartási, felújítási munkát végző vállalkozók 
munkavégzésük során keletkezett ipari hulladékot a Bálnaterületén lévő hulladékgyűjtő helyeken 
nem helyezhetnek el! 
 
Az egyes hulladékfajták kezelése 
 
Kommunális hulladékok 
 
A kommunális hulladékot Bérlő zárt gyűjtő tárolókban, műanyag zsákokban gyűjti, ahonnan a 
hulladékkezelő helyiségbe szállítja és szükség szerint a tömörítőgépgaratába helyezi. A 
hulladéktömörítőből a kommunális hulladék elszállítását szakvállalkozó végzi, szerződés szerint a 
szakhatóságok által előírt módon. 
 
Papír hulladékok 
 
A papírhulladékot az üzletek dobozainak jelentős mennyisége adja, amit Bérlő a papírtömörítőbe 
szállít. Innen az elszállítást erre feljogosított, szerződéses vállalkozó végzi el. 
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Veszélyes hulladékok 
 
A vendéglátó ipari egységekben keletkezett használt veszélyes hulladékokat a Bérlő az erre 
szakosodott, engedéllyel rendelkező vállalkozóval kötött szerződés alapján az bérelt helyiség 
területén gyűjti, szakhatósági előírásoknak megfelelően, zárt, jelölt és általuk kezelt edényben. 
Szállításukról Bérlő gondoskodik, közvetlenül az egységek területéről végezve. A szállítókkal kötött 
szerződésszerint a szállítókocsik előírt tisztántartási feltételeit ezen cégek biztosítják.  
 
Állati eredeti hulladékok 
 
Állati eredetű, vagy bármely más alapanyagú élelmiszer-hulladékot csak a nyitvatartási időn kívül, a 
zárás után kell és szabad az üzletekből elszállítani. Az üzemelés során keletkezett állati eredetű 
élelmiszerekből származó hulladékot csak az arra jogosult szállíthatja el és semmisítheti meg. 
Veszélyes hulladékok közül az állati eredetű élelmiszer anyag hulladékát az erre szerződött 
szakvállalat szállítja el, és biztosítja annak szakszerű felhasználását. 
 
Az állati eredetű veszélyes hulladékok szakszerű tárolásával az elszállításig a kereskedelmi és 
vendéglátó egységek maguk gondoskodnak, zárás után az erre szerződött szakvállalat nyugtát állít ki 
az átvett hulladék mennyiségről a kereskedelmi és vendéglátó egység felé. A nyugtát az 
üzlethelységben kell tartani. 
 
 
Hulladékszállítási útvonalak és tárolási helyiségek használata 
 
A használók hulladékszállítási útvonal céljára üzletük területeit a nyitvatartási idő előtt vagy után, 
illetőleg igény szerint, a Bálna közös használatú kereskedelmi területeit pedig az árufeltöltésre kijelölt 
időszakban használhatják, de ezt előre Üzemeltetővel egyeztetniük szükséges. 
 
A hulladék és szemét gyűjtésére szolgáló edényeket a kiürítés után külön helyiségben takarítani, 
fertőtleníteni kell. 
 
Rovar- és rágcsálóirtási rendje 

 
A Bálna e témakörre vonatkozó pályázatát elnyerő szakcég, az Üzemeltető vállalkozójaként, látja el az 
épület teljes körű rovar- és rágcsálóirtási feladatait. 
A Ház tisztaságának, higiéniai rendjének fenntartása érdekében valamennyi bérlő úgy köteles 
raktározását és takarítást, valamint a hulladékkezelését megoldani, hogy az ne segítse elő a rovarok, 
rágcsálók előfordulását. 
Mind az Üzemeltető, mind a bérlő az irtást csak az adott helyiségekben folytatott tevékenységre, a 
személyzetre, és a látogatókra teljesen veszélytelen, a hatályos hatósági előírásoknak maradéktalanul 
megfelelő vegyszerek felhasználásával végezheti el. Az egészségügyi kártevők elleni védekezés 
részletes szabályait a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről szóló 18/1999. (VT. 3.) NM rendelet tartalmazza. 
Valamennyi bérlő köteles az Üzemeltetővel együttműködni és tevékenységét elősegíteni a hatékony 
irtás elvégzése érdekében. 
Amennyiben az illetékes hatóság a rovar- és rágcsálóirtási feladatokra vonatkozó szabályok be nem 
tartása miatt az Üzemeltetővel szemben szab ki bírságot, azonban a szabályszegés valamely 
bérleménynek felróhatóan következett be, az Üzemeltető jogosult a bírságot továbbhárítani a vétkes 
bérlemény bérlőjére, aki a bírság összegét köteles az Üzemeltetőnek - a felszólításához mellékelt 
hatósági határozatban rögzített összegben — haladéktalanul megtéríteni. 
Amennyiben a bérlő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az Üzemeltető jogosult azt a bérlő által 
befizetett óvadék összegéből érvényesíteni, s erről a bérlőt — az óvadék kiegészítésére szóló 
felhívással együtt - írásban értesíteni, a bérlő/használó pedig köteles fizetési kötelezettségét 
teljesíteni. 
 
Közös területeken 
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Az Üzemeltető köteles évente négy alkalommal — az egyes használókkal előre egyeztetett 
időpontban - a Bálna egész területére kiterjedő rovar- és rágcsálóirtást szervezni. Az irtás elvégzését a 
bérlők írásban kötelesek visszaigazolni az Üzemeltető felé. Ezen felül az Üzemeltető kötelessége, hogy 
a további rovar- és rágcsálóirtás szükségességét felmérje, indokolt esetben az irtást elvégeztesse, 
annak hatékonyságát ellenőrizze. A fenti esetekben az irtás költségeit az üzemeltetési költségekből 
kell fedezni. Ha valamely közös területen a kártevők elszaporodása bizonyíthatóan egy bérleménynek 
vagy egyes bérleményeknek felróhatóan következik be, az ennek kapcsán elvégzett irtás összes 
költségét az Üzemeltető áthárítja ezen bérlemény(ek) bérlőire. 
A kártevő mentesítést a szakvállalat az épület valamennyi helyiségében köteles elvégezni, minden 
bérlemény eladó- és raktárterületére kiterjedően. A vendéglátó ipari létesítmények rovar-, és 
rágcsálóirtását a terület speciális jellegének megfelelően látják el. 
 
Bérleményekben 
 
Ha valamely bérlemény területén az Üzemeltető által szervezett évi négyszeri irtást meghaladóan 
szükséges további rovar- és rágcsálóirtás, a bérlemény bérlője/használója köteles haladéktalanul 
jelenteni telefonon a diszpécser szolgálatnak  
Ha az Üzemeltető észleli, hogy valamely bérleményben gyakorolt tevékenység rovarok, illetve egyéb 
kártevők elszaporodásához vezethet, felszólítja a bérlemény bérlőjét/használóját, hogy késedelem 
nélkül tegyen eleget fent írt kötelezettségének. 
Ha a felszólítás öt napon belül nem vezet eredményre, az Üzemeltető gondoskodik az adott üzlet 
bérlőjének/használójának költségére, előzetesen egyeztetett időpontban a kártevők elleni védekezés 
végrehajtásához szükséges valamennyi tevékenység (lomtalanítás, takarítás, kártevőirtás) 
elvégzéséről. 
A bérlemény bérlője/használója köteles az irtás elvégzésében együttműködni  
(a helyiséget a kijelölt időpontra előkészíteni, rendelkezésre bocsátani, személyzetének jelenlétét a 
szükséges létszámban biztosítani, a kihelyezett monitorozásra, illetve irtásra használt eszközöket 
eredeti állapotukban megőrizni, a rovarirtási módozatnak megfelelő a vállalkozó által előírt 
utasításokat betartani, és az irtás elvégzéséről készült igazolást aláírni és a másod példányát az 
üzletében tartani). 
Ha bármely bérlemény bérlője/használója a fentiek ellenére akadályozza az bérleményben a kártevők 
elleni védekezést, az Üzemeltető jogosult az üzletben, a kártevő irtással kapcsolatos valamennyi 
feladatot elvégeztetni. 
Az emiatt felmerült többletköltségeket (ideértve a szomszédos bérleményekben esetegesen 
szükséges újabb irtások költségeit is), a védekezést akadályozó használó köteles viselni, melynek 
elmulasztása esetén az Üzemeltető jogosult azt a bérlő/használó által befizetett óvadék összegéből 
érvényesíteni, s erről a bérlőt - az óvadék kiegészítésére szóló felhívással együtt - írásban értesíteni, a 
tulajdonos pedig köteles fizetési kötelezettségét teljesíteni. 
 
 
 
Budapest, 2014. április 29. 
 
BFVK Zrt. 
a BÁLNA (1093 Budapest, Fővám tér 11-12.) 
Üzemeltetője 

  

  

 



1. számú kiegészítés a Házirendhez 

 

 

 

A Házirendben megfogalmazott bérlői, használói kötelezettségek kiegészülnek az alábbi előírással: 

 

 

 

A Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ bérlői, használói teljes körű felelősséggel 

tartoznak a jogszabályi, valamint az intézményi munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások 

betartásáért és betartatásáért, valamint kötelesek gondoskodni a foglalkoztatott dolgozóik teljes 

körű oktatásáról is. 

 

 

 

 

Budapest, 2014. június 2. 

 

         Bocsor Tibor  

        Bálna Budapest, üzemeltetés 





 

2. számú nyilatkozat 

Nyilatkozat köztartozásról 

Alulírott ______________________________ mint a ______________________________ (a 
továbbiakban: Ajánlattevő Használó) nevében és képviseletében eljáró személy ezennel 

büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem a 1093 Budapest IX. kerület 
Fővám tér 11-12. címen található, 37061/7 helyrajzi számú ingatlanon lévő Bálna Budapest 
Kereskedelmi és Kulturális Központ részét képező, 0.510 számmal jelölt összesen 192,85 m2 

alapterületű terasz 89,11 m2 kiterjedésű részének bérleti jogviszony keretében történő, 
határozott, legfeljebb 2023. július 7-ig tartó hasznosítása tekintetében meghirdetett nyilvános 
pályázati eljárásban. 

A társaságnak Budapest Főváros Önkormányzatával szemben nincs 3 hónapnál régebben lejárt 
tartozása és nincs adó és adók módjára behajtható (pl. vám vagy illeték) köztartozása. 

Kijelentem továbbá, hogy a társaság nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás vagy 
végelszámolás alatt, illetve egyéb cégfelügyeleti és törlési eljárás alatt, valamint nem áll perben 
Budapest Főváros Önkormányzatával és/vagy a BFVK Zrt-vel. 

Kijelentem továbbá, hogy az Ajánlattevő Használó nem tulajdonosa vagy tisztségviselője olyan 
gazdasági társaságnak, melynek Budapest Főváros Önkormányzata felé három hónapnál 
régebben lejárt tartozása van. 

Kijelentem továbbá, hogy az Ajánlattévő Használó a tevékenységét saját döntése vagy 
hatóság/bíróság nem függesztette fel, nem korlátozta; nem áll a jogi személlyel szemben 

alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény szerinti eljárás hatálya 
alatt. 

Budapest, 2018. __________ hó ___ napján 

 ______________________________ 

Ajánlattevő Használó képviselője 

 

  



3. számú nyilatkozat 

Nyilatkozat Bálna Házirend és használati szabályok elfogadásáról 

Alulírott ______________________________ mint a ______________________________ (a 
továbbiakban: Ajánlattevő Használó) nevében és képviseletében eljáró személy ezennel 
büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem a 1093 Budapest IX. kerület 
Fővám tér 11-12. címen található, 37061/7 helyrajzi számú ingatlanon lévő Bálna Budapest 
Kereskedelmi és Kulturális Központ részét képező, 0.510 számmal jelölt összesen 192,85 m2 

alapterületű terasz 89,11 m2 kiterjedésű részének bérleti jogviszony keretében történő, 
határozott, legfeljebb 2023. július 7-ig tartó hasznosítása tekintetében meghirdetett nyilvános 
pályázati eljárásban. 

A Bálna Budapest hatályos Házirendjét megismertem, az abban foglaltakat a használat során 
betartom, és az általam megbízott személyekkel/szervezetekkel betartatom, a Bálna 
használatára vonatkozó jogszabályokat és egyéb normatív jellegű szabványokat, előírásokat 
betartom és a használat során az általam megbízott személyekkel/szervezetekkel betartatom.   

Budapest, 2018. __________ hó ___ napján 

 ______________________________ 

Ajánlattevő Használó képviselője 

 

 

  



4. számú nyilatkozat 

Nyilatkozat fizetési kötelezettségekről 

 

Alulírott ______________________________ mint a ______________________________ (a 
továbbiakban: Ajánlattevő Használó) nevében és képviseletében eljáró személy az alábbi 
nyilatkozatot teszem a 1093 Budapest IX. kerület Fővám tér 11-12. címen található, 37061/7 

helyrajzi számú ingatlanon lévő Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központ részét 
képező, 0.510 számmal jelölt összesen 192,85 m2 alapterületű terasz 89,11 m2 kiterjedésű 
részének bérleti jogviszony keretében történő, határozott, legfeljebb 2023. július 7-ig tartó 
hasznosítása tekintetében meghirdetett nyilvános pályázati eljárásban: 

Vállalom …………………..Ft óvadék, és …………………….bérleti díj határidőben történő 
megfizetését. 
 

 

Budapest, 2018. __________ hó ___ napján 

 ______________________________ 

Ajánlattevő képviselője 

 

  



5. számú nyilatkozat 

Nyilatkozat ajánlati kötöttségre 

 

Alulírott _____________________________ mint a ______________________________ (a 
továbbiakban: Ajánlattevő Használó) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője 1093 

Budapest IX. kerület Fővám tér 11-12. címen található, 37061/7 helyrajzi számú ingatlanon 
lévő Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központ részét képező, 0.510 számmal jelölt 
összesen 192,85 m2 alapterületű terasz 89,11 m2 kiterjedésű részének bérleti jogviszony 
keretében történő, határozott, legfeljebb 2023. július 7-ig tartó hasznosítása tekintetében 

meghirdetett nyilvános pályázati eljárásban ezúton tudomásul veszem és elfogadom, hogy az 
Ajánlattevő részéről az ajánlat megtétele a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:64. § szerinti ajánlati kötöttséget hoz létre, amely a Dokumentációban meghatározott 90 napos 

időszak elteltét követően szűnik meg.  

 

 

Budapest, 2018. __________ hó ___ napján 

 

 

 

 

 ______________________________ 

Ajánlattevő képviselője 

 

 

  



6. számú nyilatkozat 

Nyilatkozat ingatlant terhelő kötelezettségek és terhek elfogadásáról 

Alulírott _____________________________ mint a ______________________________ (a 
továbbiakban: Ajánlattevő Használó) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője 1093 

Budapest IX. kerület Fővám tér 11-12. címen található, 37061/7 helyrajzi számú ingatlanon 
lévő Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központ részét képező, 0.510 számmal jelölt 
összesen 192,85 m2 alapterületű terasz 89,11 m2 kiterjedésű részének bérleti jogviszony 
keretében történő, határozott, legfeljebb 2023. július 7-ig tartó hasznosítása tekintetében 

meghirdetett nyilvános pályázati eljárásban kijelentem, hogy ismerem és tisztában vagyok az 
általam bérelni kívánt Terasz műszaki állapotával. Tudomásul veszem, hogy a terasz 

közművekkel nem rendelkezik. 

Kijelentem, hogy a fentiekkel kapcsolatban semmilyen igényt nem támasztok a Fővárosi 
Önkormányzattal és az Ajánlatkérővel szemben. 

Budapest, 2018. __________ hó ___ napján. 

 

 ______________________________ 

Ajánlattevő képviselője 

 

  



7. számú nyilatkozat 

 

Alulírott _____________________________ mint a ______________________________ (a 
továbbiakban: Ajánlattevő Használó) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője 1093 

Budapest IX. kerület Fővám tér 11-12. címen található, 37061/7 helyrajzi számú ingatlanon 
lévő Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központ részét képező, 0.510 számmal jelölt 
összesen 192,85 m2 alapterületű terasz 89,11 m2 kiterjedésű részének bérleti jogviszony 
keretében történő, határozott, legfeljebb 2023. július 7-ig tartó hasznosítása tekintetében 

meghirdetett nyilvános pályázati eljárásban nyilatkozom az alábbiakról: 
 

(a) A bérbeadó által elfogadható tartalommal közvetlen végrehajtásra alkalmas közjegyzői 
okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatban vállalom, illetőleg elismerem 

(i) a bérleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségeimnek teljesítését, 
(ii) azon kötelezettségemet, hogy a bérleti jogviszony megszűnése esetén a rendelkezésre 
álló határidő (határnap) maradéktalan megtartásával eredeti állapotában visszaszolgáltatom 

bérbeadó részére a Teraszt, illetőleg azt elhagyom, valamint 

(iii) a bérbeadói felmondás kézbesítése tekintetében a Polgári perrendtartásról szóló 2016. 

évi CXXX. törvény kézbesítési fikcióra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazhatóságát. 
(b) Tudomásul veszem, hogy a közjegyzői okirat kiállításával összefüggő valamennyi költség 
engem terhel. 

 

 

Budapest, 2018. __________ hó ___ napján. 

 

 ______________________________ 

Ajánlattevő képviselője 

 

 


