
Bérleti szeződés

amely létrejótt a Pilisi Parkerdő Rt. Budapesti Erdészete ( 1021.Budapest, II.,
Budakeszi út 97,), képviselője Bakon Gábor, mint bérbeadő - továbbiakban
Bérbeadó -, valamint a Pilótacentrum KFf' ( 1043. Budapest, Dugonics u 42/A,
II/9), képviselője Cseke Gábor, mint bérlő - továbbiakban Bérlő _ közott az
alábbíak szerint.

1'./ Bérbeadó bérbeadja, BérIő bérbeveszi a Pilisi Parkerdő Rt tulajdonában
\évő Budapest III. o16fi6/88 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő - a meliékelt
térké pkivágaton me gjelölt - felépítményeket.

2.) A bérleti szerződés célja:

Bérlő területen va|ő tatőzkodásának jogszerővé tétele a jelenleg egyeztetés
a|att á|Ió, e|őkészítési stádiumban lévő és ezen szerződéshez jelenlegi á||apoLában
csatoit'' Együttműködési keretme gállapodás''+ eÍvezet létre jöttéig.

Jelen bérleti szerződést a2 előzőekben rögzítettek létrejöttekor Felek
megszűntnek tekintik.

AmennyibeÍL az t| Együttműködési keretmegállapodás'' 7997.72.37-ig nem jön
létre, illetve nem lép hatáIyba, Felek szándéknyilatkozatként rögzítik, hogy jelen
szerződést megőjít)ák 1998.01.01.-1998,72.31,-ígterjedő időszakra, vaw az
'' Együttműködési keretmegállapodás', 1998. évben esetleges létrejöttéig.

3./ Abérleti szerződés időtartama: 1'997.o2, 20. - 7997.1,2,31'.

4,/ BérIő váI|a|ja a felépítmények teljes, saját köttségen történő áIIagmegővását
a szerződés időtartama a|att, ezétBérbeadó eltekint a bérleti díj térítésétől.
Bérlő az á|Iagmegóvási kötelezettség Íedezetét az ob)ektum szomszédságában lévő
HM. őrbázis tészére nyűjtandó élelmezési szo|gá|tatásbó|, valamint a meg|évő
tűristaszáIlás, és étterem üzemeltetéséből kívánja kiegészíteni. Ezen üzleti
tevékenysége[ Bérbeadó tudomásul veszi, valaminf azt iS, hogy Bérlő ezen
bevételből téríti akÓzúzemi díjakat', valamint működésének egyéb költségeit.
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5./ BérLő kotelessége, hogy a BÉetbeadő és a területen előz&kben jogtalanul

ottattózkdő Percent KFT. közörtt és által 1997. o2.194n felvett jegyzőkönyv a|apján

tételes átaóás-átvételt és elszámolást taft a Percent KFT-vel, amely folyamatról és

végeredm ényér ő| tájékoztatja Bérbeadót.

Bérlő - a Bérbeadőval tartott folyamatos egyeztetés alapján - megteszi a

szükséges intézkedéseket a Percent KFT. felé, tisztázza a felépítményekben lévő

ingóságok tulajdonjogát, majd ennek a|apján megteszi a szükséges lépéseket.

6./ BÉe/rő tudomásul veszi, hogy je|en szenődés mellett, a felépítmények alatti

földterület tekintetében koteles szeuődést kötni a Kincstári Vagyoni Igazgatőságga|,

mint az Állami tulajdonú ingatlan felett tulajdonosi jogokat gyakorló szerwel,

valamint a KM-vel kotendő szerződéshez be kell szereni a Budapesti

Természetvédelmi IgazgaLóság hozzájáru|ását,

7,/ Bérlő koteles a tevékenységéhez szükséges hatősági, szakhatősági

engedélyeket, hozzájáru|ásokat beszerezni ( Áwrsz stb. ), tevékenységét a

vonatkozó jogszabá|yokbetattásáva|,sajátfelelősségéreésveszélyérefolytatni.

8./ Je|en szetződés megszűnik a Mrleti idő lejátával, illetve azon belüI, ha a

szerződésbontást hatőság rendeli el. A hatóság áItaI elrendelt szerződés-megszűnés

esetén Bérlő semminemű kártérítésre, más elhelyezésre igényt nem tathat.

Előzőekben részletezetteken tűlmenően a szerződés megszűntk a 2. pontban

foglaltaknak megfelelően is.

Jelen szerződésben nem szabáLyozdtakra a PTK-ban, valamint a vonatkoző egyéb
jogszabá|yokban foglaltak az kányadők.

Felek a szerződést áttanulmányozták, az abban foglaltakkaL egyetétenek, ezt

aláírásukkal hitelesítik.

Budapest, 1 997 . Íebruár 20.
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Bérleti szerződés

amely létrejött egyrésnő| a Pilisi Parkerdő Rt. (2025 Visegrád, Mátyás kir. út 4.) képviseli
Dobó István vezérigazgató, mint bérbeadó, a továbbiakban: Bérbeadó,

valamint a Pilótacentrum Kft. (1038 Budapest, Hrírmashatarhegy repülőtér), képviseli orban
Szilvia igyvezeto, mint bérlo, a továbbiakban: Bérlő

között az a|ábbiak szerint.

I'l A bérlet tárgya aMagyar Allam tulajdonában levő Budapest, III. kerület 016536/88 hrsz.
alatti ingatlanon található, de a Bérbeadó tulajdonában á1ló:

I. Főépület volt pilótaotthon

II. Volt ruhabolt

ilI. Volt gépkocsi taroló

IV. Éfterem, konyha, száIIő

V. Volt hangár

u. osszedőlt hangár épület

VII. Ivővínétroló medence

VIII. Szennyvínátrolő medence

IX. Aszfaltozott út

X. Pince

AzI-vI. pont alatti épületek leírását ezen szerződés metlékletétképező szakértői vélemény
tarta|mazza. melyet Bathóné dr. Messinger Ágnes készített, 1997. májls 25-i keltezéssel.
Az összedőlt hangar épületre Budapest, III. kerület Polgármesteri Hivatal bontási kötelezést
adott ki. A bontással kapcsolatos kötelezettségek végrehajtasa a Bérlő feladata.

2.l Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a fenti 1. pontban megnevezett építményeket.

3.l A bérleti szerződés célja:
a Budapest, III. keriilet 016536/88 hrsz-ú ingatlan kivett művelési ágú alrészletén
elhelyezkedő építmények sport, turisáikai, kulturális-oktatási, szabadidős programok,
ral<tétrozás és egyéb előzetesen egyeüetett célra történő hasznosítása, és a haszrrosítás
feltételeinek kialakítása;
a i.epülős liagyorrrarryok ápoliisa: sarkiírryrepüiok, függovitorlások, oldtimer vitorlázőgépek, a
régi idők látvanyos gumiköteles indítású vitorlazórepülésének felélesztése, a terület a
siklóemyőzés és a sarkányrepülés bölcsője.

!
ri
;i

'jll

ir
: :



-2 -

4.l A Bérlő jogosult ezen szetzódés feltételein belül az egyes épületeket, illetve épületrészeket
további vállalkozasba (albérletbe) adni, de az így létrejött szerződésekért mindennemti
felelősség ezen szerződés szerinti Bérlőt terheli, a Bérbeadóval szemben.
Ezen bérleti szerződés azonban tovább nem adható' illetve harmadik fél részére nem
hasmosítható.

5.l Bérlő a tevékenységéhez sziikséges hatósági engedélyeket és hozzájáru|ásokat köteles
beszerezri.

6.l Bérlő az épületek igen gyenge, 15-30 %o-os - beleértve a0 %o.os műszaki állapotú összedőlt
hangrírt - műszaki állapotaról részletes ismeretekkel bír.
Az épületeket és építményeket saját felelősségére veszi bérbe és a bérlettel kapcsolatban
bekövetkező eseményekért jogi és anyagi tekintetbe helytáll.

7.l Bérlő vállalja, hogy

azI-Y. pont alatti épületek ríllagának megőrzése iriínt soronkívül intézkedik,

az épileteket és a közvetlenn| hozájuk kapcsolódó kivett művelési ágú teriileteket
folyamatosan karbantartja, gondoskodik a terület rendjének és tisÍaságanak
fenntartiísiíról,
a bérleti területen folytatott tizleti tevékenysége (vendéglátóipari tevékenység,
turistasállás, raktár bérbeadas, stb.) nyereségét oly mértékben az épületek és
építmények felújítasara és helyreállítrísríra fordítja, hogy teljesüljenek az alábbi
feltételek:

1 éven belül elkészití afel{$ítási, helyreállítási terveket, és szakvélemény alapjrín gondos.

kodik a további állagromlrís megelőzéséiől.

5 éven belül az I-V. pont alatti épületek miiszaki állapotrít legalább 35-40 Yo mértéksejavítja
fel, és beruhánésaivalbiaosítja, hogy az épületek műszaki él|agafenntarthatóan jó

szinvonalú legyen.

A bérleti időszak utolsó 5 évében folyamatosan gondoskodik az épületek, építmények és a

hozzÁjttkkapcsolódó területek jó műszaki színvonaliínak és értékállóságanak megőrzéséről'

8./ Atervezett sportrepülés feltételeinek kialakításakor figyelembe kell venni a rendezési tervek

előírasait, és be kell szerezní az építési hatóság, a Budapesti Természetvédelmi lgazgatóság
és az Áttami Erdészeti Szolgálat Budapesti |gazgatósága hatósági engedélyét, valamint a
KincstariVagyonilgazgatőságtólafu lajdonosiltozzÁjarulast.
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9.l A Bérbeadő hozzájárul, hogy a Bérlő saját kclltségére, felelősségére és veszélyére a bérlet
tátgyát képező épületeket hasntá|ja, átépítse, felújítsa, illetve helyreállítsa. A Bérbeadó
előzetesen hozzájáru|, hogy a Bér1ő a saját vagy a Bérbeadó nevében és helyette, de
egymással egyeúetett feltételek alapjrín a hatóságok előtt eljarjon, a sztikséges hatósági
engedélyeket és hozzájéru|ásokat beszerczze. A Bérbeadó az ehhez sztikséges
meghatalm azásokat a B érlőnek kiadj a.

10./ Bérlő a bérlet tartama a|att az ingatlan valamennyi költségét viseli, ideértve a közmű díjait és
egyéb felmerülő költségeket.

Gondoskodik az ivóvíztartáIyok rendszeres feltöltéséről, a szennyvíztároló medencének a
követelményeknek megfelelő iirítéséről.
Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a szomszédos honvédségi alakulattal és a 4 lakásos
|akőhálza| kapcsolatban nyújtott szo|gá|tatásaikat külön megállapodásban rendezik
(szemétszÁllítás, ivővízbizosítás, szewtyvízkezelés és elszállítás, útkarbantartás, stb.).

|I.l A Bérlő köteles a Bérbeadót a bérlettel kapcsolatos tevékenységéről rendszeresen
tájékoztatru, és 5 év után a Bérlő ezen szetződésben foglalt feltételek teljesítéséről részletes
tájékonatÍst köteles adni. 

.

I2./ A bérleti szeruődés időtartama: a Bérbeadó Budapesti Erdészetéve| kötött szerződés
folytatásaként 1998. janurír 1-től 2008. janurír 1-ig tart.
A Bérbeadó vállalja, hogy a Bér1ő kérésére a bérleti szerződést újabb 10 éwel
meghosszabbítja, amennyiben a Bérlő ezen szerződésben foglalt feltételeket teljesíti.

l3.l A szeruődés megsánik a bérleti idő elteltéi'el, vagy azon belül feImondással. A Bérbeadó
jogosult azowtali hatállyal felmondani a Bérlőnek, ha az ezen szerződésben foglalt
feltételeket nem teljesíti, vagy ha a felmondríst hatóság rendeli el. Egyéb esetben a Bérbeadó
nem élhet felmondási jogával. A bérlet megszűnésekor a Bérlőt a Bérbeadóval szemben
kártérítési' megtérítési igény nem illeti meg. Ha azonban a bérlet 10 éven beltili megszűnése
a Bérbeadó hibájából' vagy neki felróható okokból következik be, akkor a Bérlő felé meg
kell térítenie a bérlet tárgyát képező épületek fejlesáésére fordított értéknövelő
beruhrízásokat.

I4.l A Bérlet tÍrgyát képezó épületek becsült értéke, Bathóné dr. Messinger Ágnes
szakvéleményében 1997. május 25-én rögzítettek szerint: 15.325.000 Ft.

l5.l Azéves bérleti díj l00.000,- Ft + Ár.e.

Bérlő évente az értéknövelő beruházésait a bérleti díj összegének megfelelő mértékig a
B érbeadó felé leszím|ázhati a.
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16./ A Bérbeadó a Bérlőnek előbérleti és elővásrírlási jogot biztosít.

:::^j.":*.désben 
nem szabá|yozott kérdésekre a Ptk. bérletre vonatkozó szaba|yai azranvaooK.

Szerződő felek jelen szerződést mint akarafukkal mindenben megegy ezőt, jóváhagyó|agírtáka|á.

Visegrád' |997. november 6.

Pilisi Parkerdó Rt.
Yisegrao

Dobó István
vezéigazgató

Pilisi Parkerdő Rt.
Bérbeadó
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orbán Szilvia
ügyvezetö

Pilótacentrum Kft.
Bérlő

Ellenjegyezte:

Tanuk:

t./ Név: TA ]Ll. 1Lakcím: ?ol. it}T1lt.l- v,L
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Prrrsr Panxnnno RÉszvÉNyrÁnsasÁc
H-2025 Visegrád, Mátyás kirá|y tlt 4.

Telefon: (+3626) 598-000, (+3626) 398-133
Internet : www.parkerdo.hu
9zámIaszám: 10200483-36|11596
Adószám: I  09018r6-2-13
C é gtr e gy zékszám: | 3 - | 0 - 040224

Telefax: (+3 6 26) 398-229
Email: info@pprt.hu
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Pilótacentrum Kft
Csiga Sándor úr
ügyvezető igazgatő

Budapest
Hátmas-határ-hegv tető
1037

V.isegtád' 2001. decembet 13
UgYszám: S- "r^e, 
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U gytntéző: Julinszky Rézső l

Tátgy: nytlatkozat

I{YII-4]]KOZAT

A Pilisi Parkerdó Rt. nyilatkoztk, egy6tta| tgazol),l, hogy a Piüsi Patketdő Rt. (mint Bérbeadó) és a
Pilótacentrum I{ft. (mint Bérlő) között 1997. rrovember 6-án létrejött, a Budapest III. kerület
016536/88 hrsz-ú ingatlanon, a Piüsi Parkerdó Rt. tulajdonában Iévő felépítmények bérletére
vonatkozí; bérleti szetződés 4 pontja éttelméberL:

,,A BérIő jogosult ezen szerződés feltételern lrelirl az egyes épületeket, illetve épületrészeket
további vállalkozásba (albérletbe) adni. . .',

A Pilisi Parkerdő Rt. nyilatkozatát a Prlótacentrum I(ft. kételméte, a bétleményi felépítmények,
felépítménytészek továbbhasznosítása ügymenet:nek lefolytatása érdekében adta kr.
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Zarnbő Pét.et
vezéttgazgató

.itttisi Parkerdő Rt
t.tsegrád


