
 

 

 
  

 

  

 

 

Akadémia Park Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

 

mint Bérbeadó 

 

és a 

 

Közbeszerzések Tanácsa 

 

 

mint Bérlő 

 

 

között létrejött 

 

______________________________________________ 

 

Bérleti Szerződés 1. sz. módosítása 

______________________________________________ 

 

 



 

 

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS módosítása 
 

amely létrejött egyrészről az Akadémia Park Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
1026 Budapest, Riadó u. 7.; cégjegyzékszám:  Cg. 01-09-904899; adószám: 14463101-2-41; 
képviseletében: Somfalvi Péter ügyvezető) mint “Bérbeadó” másrészről a 
 
Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85., adószám: 15329190-2-
41, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár MNB 100320000-01720361-00000000, 
képviseletében: Dr. Gajdos Róbert elnök) mint “Bérlő” 
 

együttesen a "Felek") között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 
 
Előzmények: 
Felek 2011. augusztus hó 01. napján bérleti szerződést (a továbbiakban: Szerződés) 
kötöttek, a Budapest II. kerület 11607/5 helyrajzi szám alatti, 5.5431 hektár területű 
ingatlanon lévő, a Szerződésben meghatározott irodaházban lévő Bérlemény 
vonatkozásában. Bérbeadó tájékoztatja Bérlőt, hogy időközben módosultak a cégadatai. 
Felek a közöttük fennálló bérleti jogviszony tartalmát az alábbiak szerint, kölcsönösen 
egybehangzó akarattal módosítják: 
 

1. A Szerződés 12. pontja kibővül az alábbi 12.6 ponttal: 
 
„ A Bérlői Beruházások értéke a Bérlő könyveiben kerül elszámolásra a hatályos 
számviteli szabályoknak megfelelően. A bérleti jogviszony megszűnésekor a Felek a 
Bérlői Beruházások értékével piaci értéken számolnak el egymással, a 23.3 pontban 
foglaltak szerint.” 

 
2. A Szerződés 23.3 pontja az alábbiakra módosul: 

 
„Amennyiben a jelen Szerződés a Bérleti időtartam lejárta, vagy bármely más okból 
megszűnik, a Bérlő a Bérlői Munkálatok, valamint Bérlő által beépített, épületelemek, 
berendezések, tárgyak, felszerelések (a „Bérlői Beruházások”), 12.6. szerinti 
értékéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően, 30 napos fizetési határidővel 
számlát állít ki Bérbeadó felé. A Bérlői Beruházás a számlának a Bérbeadó általi 
teljesítése esetén válik a Bérbeadó tulajdonává.” 
 

3. A Felek a Szerződést a jelen módosításban foglalt tartalommal továbbra is 
fenntartják. 
 

4. A jelen Szerződést a Felek 8 egymással mindenben megegyező példányban írják alá.  
 

Felek a jelen Bérleti Szerződés módosítását, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
elolvasás és egyező értelmezés után jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Budapest, 2011. szeptember  28.        Budapest, 2011. szeptember 28. 
 
Bérbeadó részéről 

 
Bérlő részéről 

 
 
 

    

 Somfalvi Péter ügyvezető  Név: Dr. Gajdos Róbert elnök 
 

             Ellenjegyzem:      
       Soósné Halmi Ibolya gazdasági igazgató 


