
 

 

 

LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről ………………………………………… mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről 
 
………………………… mint bérlő (a továbbiakba: Bérlő) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 
 

1. 
 
A Bérbeadó bérbe adja, a Bérlő pedig lakás céljára bérbe veszi az előzőleg megtekintett lakásingatlant, mely 
………………………………………………………………………………… alatt található, és amely a Bérbeadó kizárólagos 
tulajdonát képezi. A lakás ………….. m2 alapterületű, és a következő felszerelési tárgyakkal rendelkezik: 
……………………………... Az ezen felül igényelt egyéb berendezési tárgyakat a Bérlő saját költségén biztosítja. 

2. 

A szerződő felek a jelen bérleti szerződést 201………………….-től határozatlan ideig kötik. Az egy évre történő bérleti 
viszony idő előtti felmondása esetén 1 havi kaució nem jár vissza. 

3. 

A megállapodott havi bérleti ………………… Ft, azaz ……………………………………. forint. 

4. 

A Bérlő a lakásba történő beköltözéskor a Bérbeadónak kifizet ……havi bért (a folyó hónapot előre, valamint 
óvadékként ….. havi bérleti díjat, amely összeg a rendeltetésellenes használatból eredő károkat, ill. meg nem térített 
rezsidíjak biztosítékául szolgál és legkésőbb a bérleti jogviszony megszűnése után, a még kifizetetlen számlák Bérlő 
általi kiegyenlítésével egyidőben a Bérlő részére visszajár).A bérleti díj minden hónap …... napján fizetendő. Késés 
esetén a Bérbeadó jogosult azonnali hatállyal felmondani. 

5. 

A bérleti viszony fennállása alatt a lakással kapcsolatosan felmerülő rezsiköltségek a Bérlőt terhelik.  

6. 

A Bérlő köteles a bérlemény állagát megóvni, egyebekben a bérlőkre vonatkozó  lakásbérleti jogszabályok 
rendelkezései szerint karbantartani. A Bérlőt terhelő, de általa elmulasztott karbantartási munkákat a Bérbeadó a 
Bérlő költségére elvégeztetheti, és jogosult ezen költségeket a Bérlőn behajtani. A Bérlő köteles a lakóház házirendjét 
tiszteletben tartani. 

7. 

A Bérbeadó hozzájárul ahhoz, hogy a Bérlő a bérleményt saját igényeinek megfelelően rendezze be. A Bérlő a 
bérleményen csak a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet átalakítási munkákat. 

 

8. 

A bérleti viszony bármilyen okból történő megszűnésekor a Bérlő köteles a bérleményt az átvételkori állapotban 
visszaadni. Amennyiben a Bérlő ezt elmulasztaná, úgy a helyreállítási munkákat a Bérbeadó jogosult a Bérlő költségére 
elvégeztetni, és azok költségét a Bérlőn behajtani. 

 



 

 

 

 

 

 

 

9. 

A Bérlő a bérleti viszony fennállása alatt a lakást vagy annak helyiségeit albérletbe nem adhatja, azok használatát 
másnak nem engedheti át, valamint a jelen szerződésből eredő jogait sem ruházhatja át másra. 

10. 

A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Bérlő elhelyezésre nem tart igényt, és köteles a bérleményt 
kiürített állapotban a Bérbeadónak átadni. 

11. 

A Bérlő tudomásul veszi, hogy ha a bérleményt a bérleti szerződés megszűnése után, vagy a bér megfizetése nélkül 
használja, a Bérbeadó jogosult a bérlemény valamennyi helyiségét lezárni és a Bérlő bennlévő  tulajdonán zálogjogot 
gyakorolni. 

12. 

A bérlemény alapbiztosításon felüli biztosításáról, amennyiben azt igényli, a Bérlő  saját költségén gondoskodhat. 

13. 

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a bérletre vonatkozó jogszabályok az irányadók. 

14. 

Ezen szerződésből eredő valamennyi jogvita eldöntésére a szerződő felek kikötik a Fővárosi Bíróság illetékességét.  

  

Budapest, .....................................-n  

  

  

 Bérbeadó:                                                             Bérlő:  

  
................................................................                           ..................................................................... 

Szigsz.: ………………………………………..  Szigsz.: …………………………………………… 

Lakcím:………………………………………….  Lakcím:…………………………………………… 

Szül.hely, dátum: ………………………………  Szül.hely, dátum: ……………………………….. 

 

1. Tanú:      2. Tanú: 

…………………………………………….. .  ………………………………………………….. 



 

 

Szigsz:……………………………………..  Szigsz.:………………………………………… 

Lakcím:…………………………………….  Lakcím:………………………………………… 

Szül.hely, dátum:………………………….  Szül.hely, dátum:……………………………… 

 


