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Lakáskiadásmanagement 
Tartós közvetítői szerződés 

 

Property rental management service 
Agency contract 

 
Amely létrejött egyrészről 
 

Concluded between 

HostMyFlat Kft. 
Székhely: 1031, Budapest Vízimolnár utca 8; 
Adószám: 22679136-2-41; 
a továbbiakban, mint Közvetítő, 
és 
 

HostMyFlat Ltd.,  
Headquarters: 1031, Budapest, Vízimolnár utca 8; 
Tax number: 22679136-2-41; 
hereinafter as Broker, 
and 
 

Név:  
Születési hely, idő:  
Anyja neve: 
Lakhely:  
Személyi igazolvány szám: 
Adóazonosító jel:  
IBAN számlaszám: 
Számlavezető Bank neve: 
Számlatulajdonos neve:  
Kapcsolattartási adatok: 

Kapcsolattartó neve: 
Kapcsolattartási telefonszám: 
Kapcsolattartási email cím: 

 
a továbbiakban, mint Megbízó, (a továbbiakban 
együttesen, mint Felek) között az alulírt helyen és időben 
az alábbi feltételek mellett: 

Name:  
Place and time of birth: 
Mother’s maiden name: 
Address:   
Identification card number: 
Tax identification number:  
Bank account in IBAN format: 
Bank name: 
Account holder name:  
Contact information: 
           Contact name: 
           Contact phone number: 
           Contact e-mail address: 
 
hereinafter as Client, (hereinafter together as Parties) at 
the undersigned location and time with the following 
conditions: 
 

 
1./ [A szerződés célja] 1./ [Purpose of the contract] 
 
Jelen szerződés körében Felek a Megbízó tulajdonában, 
vagy egyéb jogcímen kizárólagos használatában álló 
ingatlan rövidtávú lakáskiadás közvetítőszolgáltatókon, 
így különösen az AirBnB-n és a Booking.com-on („a 
továbbiakban: „Szolgáltatók”) keresztüli valamint tartós (3 
hónapot meghaladó időtartamú) lakásbérletek útján 
megvalósuló hasznosításában állapodnak meg oly 
módon, hogy a Közvetítő szerződések megkötését 
közvetíti a Megbízó számára ingatlan bérbeadására, 
valamint kezeli a Szolgáltatók oldalain a szerződés 
tárgyát képező ingatlan adatlapját, megkereséseket, a 
vendégek igényeit, illetve felügyeli az ingatlan mindenkori 
állapotát. 
 

 
In this contract the Parties agree in utilization of property 
owned or being exclusively used on legal grounds by the 
Client for short term rental, through third party providers, 
especially AirBnb and Booking.com, as well as long-term 
rental (for a period in excess of 3 months), in such a 
manner that the Broker mediates signing of agreements for 
leasing the property on behalf of the Client, as well as 
managing the profile page, requests, tenant demands, and 
overseeing the current condition of the property covered by 
contract on the providers’ websites. 
 
 

2./ [Szerződéses ingatlan] 2./ [Contractual property] 
2.1 A szerződés tárgyát képező ingatlan címe: 
 
 
................................................................................ 

2.1 Address(es) of the property(ies) covered by contract:  
 

..................................................................................................... 
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2.2 Megbízó kijelenti, miszerint fent nevezett ingatlan 
kizárólagos tulajdonában, vagy egyéb jogcímen 
használatában áll és annak bérbeadására saját nevében 
jogosult. Közvetítő az általa közvetített szerződések 
körében semmilyen olyan kárért, költségért felelősséget 
nem visel, mely a Megbízó ingatlannal kapcsolatos 
rendelkezési jogának hiányából következően merül fel. 

 

2.2 Client states, that the above mentioned property is 
owned exclusively or used on legal grounds by the Client 
and he/she is leasing it in his/her own name. The Broker—
in his mediated contract—is not responsible for any 
damages, expenses caused by the Client’s lack of right of 
disposal related to the property covered by contract. 

 

2.3 A szerződéses ingatlan használatára, illetve 
hasznosítására a Közvetítő jelen szerződés keretében 
semmilyen jogcímen nem szerez jogosultságot, azt 
kizárólag a közvetítés és szolgáltatásai nyújtásához 
szükséges mértékben kezeli. Közvetítő tevékenységének 
eredményes végzése érdekében az ingatlan kulcsainak 
...................................................................példányát 
jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átveszi. 

 

2.3 The Broker in this contract will not obtain any rights for 
the usage or utilization of the contractual property and can 
only manage it to the extent necessary for mediating and 
providing his/her services. Simultaneously with signing the 
contract the Broker will receive 
………………………………………………………………set 
of keys so he/she can successfully execute business 
activities. 
 

3./ [Közvetített szerződések] 3./ [Mediated contracts] 
 

3.1 Megbízó megbízza a Közvetítőt, hogy a nevében és 
javára a Szolgáltatókon vagy egyéb forrásokon keresztül 
jelentkező jellemzően külföldi természetes személy 
bérlőkkel lakásbérleti szerződéseket kössön a 
szerződéses ingatlanra vonatkozóan. A szerződés 
megkötéséhez a Megbízó a Közvetítőnek az 2. sz. 
melléklet szerinti angol-magyar kétnyelven szerkesztett 
meghatalmazást aláírásával megadja. 
 

3.1 The Broker is entrusted by the Client to—in his/her 
name, and for his/her benefit—sign apartment leasing 
contracts with typically foreign natural renting persons (who 
applied through the services of the third party providers or 
through other means) for the contractual property. For the 
conclusion of contract the Client has to sign (for the Broker) 
the English-Hungarian dual language authorization found 
in appendix No. 2. 

3.2 Felek megállapítják, hogy a szerződéses ingatlanra 
vonatkozóan a 3. sz. mellékletben foglalt lakásbérleti 
szerződés szerinti, vagy attól a Megbízó számára nem 
hátrányosan eltérő tartalommal jogosult a Közvetítő a 
szerződések megkötésére. Az ingatlan rövid távú 
hasznosítása esetén a Felek a szerződéskötési folyamat 
a Szolgáltató weboldalán keresztül megoldott, míg 
hosszú távú hasznosítás esetén a 3 sz. lakásbérleti 
szerződésmintát alkalmazzák. A Közvetítő a mellékletben 
foglalt szerződés megkötésére – a végleges lakásbérleti 
szerződést leszámítva – írásbeli formában nem köteles, 
kötelezettségvállalása az abban foglalt tartalomnak 
megfelelő szerződés megkötésére terjed ki. Felek 
megállapítják, hogy a megkötésre kerülő szerződésre 
elsődlegesen a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései 
irányadóak, azokat ismerik. 
 

3.2 Parties agree that the Broker is authorized to sign 
contracts for the contractual property according to the 
information provided in appendix No. 3 of the apartment 
rental contract, or according to slightly distinct information 
but not disadvantaging to the Client. In the case of short-
term utilization of the property, process is provided through 
a service provider website, while in the case of long-term 
utilization, the lease agreement sample included in 
appendix No. 3 are used. The Broker is not obliged to enter 
into a written contract as provided by the appendices - with 
the exception of the residential tenancy agreement - as his 
or her obligation only includes the conclusion of a contract 
corresponding to the content contained therein. Parties 
agree that they recognize the laws LXXVIII. from the year 
1993 and V. from 2013 (about Polgári Törvénykönyv) as 
authoritative for the current contract related to the leasing 
and divestment of properties and premises. 

3.3 A szerződéses ingatlan bérbeadása során 
érvényesített bérleti díj vonatkozásában a Felek 

3.3 During the leasing of the contractual property the 
Parties will continuously consult about the validated rental 
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folyamatos egyeztetéseket folytatnak és azt a mindenkori 
piaci viszonyok szerint határozzák meg.  
 

fee and determine it according to the current market 
conditions.  

3.4 Az ingatlan hosszú távú hasznosítása esetén a 
Közvetítő kizárólag olyan bérlőkkel (vagy képviselőjével) 
jogosult lakásbérleti szerződés megkötésére, 

a) akinek személyazonosságáról személyes 
(vagy alkalmazott útján történő) találkozás során 
meggyőződött; és 
b) előszerződés alapján, de legkésőbb a 
lakásbérleti szerződés megkötésével egyidejűleg 
[*] havi kauciót a szerződés biztosítékaként a 
Közvetítő vagy Megbízó számára megfizet. 

 

3.4 In the case of long-term utilization of the property, the 
Broker is entitled to conclude a tenancy agreement only 
with tenants (or representatives of tenants), 
(a) whose identity has been ascertained through a personal 
meeting (or through a meeting with an employee); and 
(b) who pay the Broker or the Client a security deposit 
equivalent to [*] months rent, under the reservation contract 
but no later than the time of the conclusion of the tenancy 
agreement. 

 

3.5 A Megbízó az Ingatlan rövid távú hasznosítása esetén 
jogosult a Közvetítővel legkevesebb 30 nappal előre 
írásban közölt nyilatkozatával adott időszakra 
vonatkozóan az ingatlanra vonatkozó közvetítést 
legfeljebb 15 napos időszakra vonatkozóan szüneteltetni. 
Szüneteltetés idejére vonatkozóan a Közvetítő bérlő 
közvetítését nem végezheti, az adott időszakra 
vonatkozóan köteles intézkedni, hogy foglalások ne 
érkezhessenek be, valamint meglévő foglalások 
törléséről gondoskodni köteles. A foglalások törléséből 
eredően a Közvetítő kárainak megtérítésére, valamint 
elmaradt jutalékának összegére jogosult. 
 

3.5 In the case of short-term utilization of the property, the 
Client is entitled to give at least 30 days’ notice to the 
Broker in form of a written statement regarding the 
maximum 15 days suspension of the mediation of property. 
During the time of suspension the Broker is not allowed to 
mediate tenants, and is obligated to take action so that the 
reservations are not received, and the existing ones are 
deleted. The Broker is entitled for compensation for 
damages caused by deletion of reservations, as well as lost 
commissions. 

4./ [Közvetítő szolgáltatásai] 
 

4./ [Broker services] 

Közvetítő az előző pontban rögzített szerződések 
létrehozása érdekében, fennállása alatt és lezárását 
követően a következő járulékos szolgáltatásokat végzi a 
Megbízó számára: 
 

In order to conclude contracts—mentioned previously—, 
during the contracts, and after closure the Broker carries 
out the following ancillary services for the Client: 
 

A./ A Szolgáltatók honlapján történő ügyintézés 
- Hirdetés optimalizálása (szövegezés, 

árazás felülvizsgálata, szezonális frissítése) 
- Üzenetek kezelése (24 órán belüli 

reakcióidő) 
- Foglalások kezelése (a foglalások vezetése, 

visszaigazolása) 
- Vendégértékelés (rövid távú hasznosítás 

esetén) 
 

A./ Administration on the providers’ website 
- Advertisement optimization (wording, pricing 

supervision, seasonal update) 
- Message management (reaction time within 

24 hours) 
- Reservation management (listing, 

confirmation of reservations) 
- Tenant evaluation (if applicable; in the case of 

short-term utilization) 
 

B./ Vendégkezelés 
- Kapcsolattartás (érkező vendégekkel) 
- Online check-in, vendégek érkezésének 

szervezése 

B./ Tenant management 
- Communication (with arriving tenants) 
- Online check-in, managing the check in of 

guests 
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- Vendégigények kezelése (helyszíni 
problémák esetén) 

- Vendégek távozásáénak szerezése 
- Dokumentáció (szükséges dokumentumok 

teljes körű ügyintézése) 

- Management of tenant needs (in case of on-
site problems 

- Managing the check-out of guests 
- Documentation (comprehensive 

administration of required documentation) 
 

C./ Ingatlan kezelése 
- Lakás előkészítése (igény szerint), így lakás 

fotózás, lakberendezési tanácsadás 
- A lakás tisztaságának ellenőrzése az 1. sz. 

melléklet alapján 
- Ágyneműk és törölközők beszerzése és 

szükség szerinti tisztítása 
- Vendégeknek történő ital bekészítés 

(Ásványvíz, tej, tea, kávé, előzetes egyedi 
megállapodás alapján) 

- Takarítás felügyelete és koordinációja (jelen 
szerződés 5.7 pontja szerint) 

- Lakásbiztosítás áttekintése, optimalizálása 
(igény szerint)  

- SOS hibaelhárítás (műszaki hibák esetére – 
a felmerülő költségeket nem fedezi a 
díjazás) 

- Rezsiügyintézés (hosszú távú hasznosítás 
esetén, külön írásbeli megállapodáshoz 
kötve) 

C./ Property management 
- Apartment preparation (according to needs), 

photographing the apartment, furnishing 
consultancy 

- Inspection of cleanliness and hygiene 
according to appendix No. 1  

- Cleaning and restocking of beddings and 
towels 

- Loading up beverage stocks (coffee, milk, 
mineral water, tea according to the previous 
agreements) 

- Coordinating and controlling of cleaning 
services (According to 5.7 paragraph)  

- Overview, optimization of home insurance 
(according to needs) 

- SOS troubleshooting (in case of technical 
errors – eventual expenses are not covered in 
the rental fee) 

- Management of utilities (in the case of long-
term utilization, according to written 
agreement) 

D./ Ingatlan előkészítése (opcionális) 
- A Közvetítő a jelen szerződés megkötésekor 

hasznosításra alkalmatlan állapotban levő 
ingatlanok előkészítését külön 
megállapodás alapján, a jelen szerződés 4. 
sz. mellékletét képező tevékenység- és 
árlista szerint vállalja. 

- A Közvetítő az előkészítési munkálatokat 
ebben az esetben is kizárólag a Megbízó 
javára és érdekében látja el, az igénybe vett 
szolgáltatások e körben is közvetlenül a 
Megbízót jogosítják és kötelezik. 

 

D. / Preparation of the property(ies) (Optional) 
- -The Broker, upon the conclusion of this 

contract, takes for the preparation of property 
unsuitable for utilization on the basis of a 
separate agreement, according to the list of 
activities and prices attached to it, in the 4th 
appendix. 

-  In this case, the Broker also performs the 
preparatory work solely for the benefit and the 
interest of the Client, and the services used in 
this circle are also directly binding on the 
Client. 
 

Felek rögzítik, hogy az Ingatlan hasznosításához 
kapcsolódó fenti szolgáltatások együttesen az Ingatlan 
rövid távú hasznosítása esetén a szálláshely-
szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 
feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély 
kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. 
rendelet 2.§ 2. és 6. pontjai szerinti egyéb szálláshely, 
illetve magánszálláshely szolgáltatást valósíthat meg. A 
vendégek irányában megvalósuló szolgáltatás nyújtója 
ebben az esetben változatlanul a Megbízó saját nevében, 

The Parties hereby agree that the above-mentioned 
services related to the utilization of the Real Estate, in the 
case of short-term utilization of the property, may provide 
private or other accommodation services, and together 
shall be governed by the provisions of Article 2, Sections 2 
and 6 of Government Decree 239/2009 (X. 20.) on the 
detailed conditions for the provision of accommodation 
services and the rules of issuing a permit. In the case of the 
guest, the service provider will remain the same in the 
name of the Client who assigns the Client as a 
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aki a szolgáltatás nyújtásához a Közvetítőt, mint 
teljesítési segédjét bízza meg egyes tevékenységek 
elvégzésével jelen Szerződés keretében. 
 

Performance Assistance Agent for the provision of the 
service by performing certain activities within the 
framework of this Agreement. 

5./ [Szolgáltatási díj] 
 

5./ [Service fee] 
 

5.1 Megbízó a Közvetítő számára havi elszámolás 
alapján tárgyhót követő hónap 15 napjáig esedékes 
számla szerinti szolgáltatási díj fizetésére köteles, 
melynek mértéke megegyezik a tárgyhónapra 
vonatkozóan az alábbiak szerinti megállapított alapdíj 
vagy jutalék közül a mindenkori tárgyhónapra vonatkozó 
magasabb összeggel. 
  

5.1 The Client is obligated to make payment against invoice 
to the Broker accordingly to the accounted month 15 days 
after the relevant month; the rate of this fee is calculated in 
accordance with the commission system shown below. 

 

5.2 Közvetítő alapdíja (rendelkezésre állási díja): 40.000 
Ft / hó, azaz havi negyvenezer forint rövidtávú 
üzemeltetés esetén, illetve 10 000 Ft / hó hosszútávú 
üzemeltetés esetén. 
A Közvetítő alapdíjára a jelen szerződés fennállása alatt 
mindenkor jogosult, kivéve azon időszakokat, 
amelyekben az Ingatlan hasznosítása az érdekkörébe 
eső okból nem lehetséges. Amennyiben a jutalékos 
rendszerben meghatározott díj az alapdíjat meghaladja, 
úgy a Közvetítő az alapdíjra nem jogosult. 

 

5.2 Broker’s basic fee (availability fee): 40.000 HUF / 
month, that is forty thousand forints, in case of short term 
rental management, and 10 000 HUF/month in case of long 
term rental management. 
The Broker is entitled for this basic fee throughout the 
contracts validity, except for periods, in which the utilization 
of the property is not possible for reasons of the Broker’s 
interests. If the fee specified in the commission system 
exceeds the basic fee, the Mediator will not be entitled to 
the basic fee.  

 
5.3 A szolgáltatási díjon felül a Közvetítő az Ingatlan rövid 
távú hasznosítása esetén a szálláshelyen alkalmazásra 
kerülő ágyneműk és törölközők használata után 
használati díjra jogosult, mely használati díjat a megelőző 
hónap igénybevételének alapulvételével állít a 
számlájába. A használati díj mértéke 250 Ft + ÁFA / 
vendégéjszaka, azaz vendégéjszakánként kétszázötven 
forint + Áfa összegű. A vendégéjszakák száma 
megegyezik az ingatlanban adott hónapban vendégek 
által eltöltött összes éjszakák számával (vendég x 
éjszaka). 
Jelen díj a lakás kezelése során szükségessé váló 
ágyneműk és törölközők beszerzésének és cseréjének 
költségeit átalány jelleggel tartalmazza. 

 

5.3 In the case of short-term utilization of the property, the 
Broker is entitled to a usage fee, in addition to the service 
fee, for using the bed linen and towels to be used at the 
accommodation, which usage fee will be calculated based 
on the use of the previous month. The rate of usage is 250 
HUF + VAT / guest night, ie two hundred fifty HUF + VAT 
per guest night. The number of guest nights is equal to the 
number of nights spent by guest (guests * nights) in the 
month of the property. 
This fee includes the cost of purchasing and replacing bed 
linen and towels necessary for the management of the 
apartment on a flat-rate basis. 

 

5.4 A jutalékszámítás alapjául a közvetített 
szerződésekből származó teljes havi bevétel, azaz a 
szerződéses ingatlan bérbeadásból származó teljes 
bevétel (bérbeadási és takarítási díjak összege) szolgál, 
a takarítási díjjal csökentett. 

 

5.4 The monthly income from mediated contracts (total 
revenue from leasing the contractual property is the sum of 
leasing fees and cleaning service fees) is the basis for 
calculation of commissions without the cleaning service 
fees. 

 
5.5 A szolgáltatási díj az 5.4 szerinti jutalékalap alábbi 
hányada: 
- Rövid távú hasznosítás esetén – 22% 

5.5 The service fee is the following quotient of above-
mentioned (5.2) basis:     
- For short-term utilization – 22% 
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- Hosszú távú hasznosítás esetén – 10% 
(a díj a mindenkori Áfa összegét nem tartalmazza) 
 
Hosszú távú hasznosítás esetén bérlő felkutatása 
érdekében a Közvetítő ingatlan-közvetítési 
tevékenységet nem végez, így megfelelő közvetítő 
partner bevonását tudja intézni.  
A bérlő felkutatásával kapcsolatos közvetítési díj egy 
éves, vagy annál hosszabb határozott tartamú szerződés 
esetén egy havi bérleti díj, míg ennél rövidebb, de 3 
hónapnál hoszabb tartamú szerződés esetén 1 havi 
bérleti díj 100%-ának arányosított összege. 
 

- For long-term utilization – 10% 
(fee does not include the current VAT) 
 
In the case of long-term utilization, the Broker does not 
carry out real estate brokerage activities in order to find a 
tenant, but facilitates the involvement of a suitable real 
estate agent as a partner. The brokerage fee in case of 1 
year fixed term contract is the monthly rent, in case of 3 
month-to 1 year term contract its the pro-rata calculated fee 
of 100% of 1 month rent. 

5.6 Megbízó felhatalmazza a közvetítőt, hogy a 
közvetített szerződések ellenértékét a megbízó számára 
és nevében a bérlőktől beszedje, azt havi elszámolás 
körében továbbítsa. A havi elszámolás során a Közvetítő 
szolgáltatási díjigényének beszámítására jogosult. 
 

5.6 The Client authorizes the Broker to collect payments for 
mediated contracts for the Client and in his/her name, and 
forward it as a part of the statement. During the monthly 
accounting the Broker is entitled to have his/her service fee 
requests taken into consideration. 
 

 
5.7 Az ingatlan takarításának költségét az ingatlan 
minden rövidtávú (1 nap - 3 hónap) kiadását megelőzően 
a bérlők kötelesek megtéríteni, melynek díja megegyezik 
a Szolgáltatók oldalain beállításra kerülő takarítási díj 
összegével (az ingatlan alapterületétől függően). Az 
ingatlan hasznosításától függő takarításokon felül a 
Közvetítő gondoskodik az ingatlan negyedéves 
nagytakarításáról, melynek díja a Szolgáltatók oldalain 
beállításra kerülő takarítási díj kétszeres összegével, 
azonban költsége a bérlőkkel szemben nem kerül 
érvényesítésre. A Megbízó a takarítási díjakat a Közvetítő 
havi elszámolása alapján a Közvetítő tárgyhót követő 
havi számlája keretében egyenlíti ki. A Közvetítő a 
Szolgáltatók oldalain beállított takarítási díjakat a 
számlája kiállításakor hatályos középárfolyamon 
számítva állítja számlájába.  Bérlői nem teljesítés esetén 
a takarítás költségét a Megbízó a Közvetítő számára 
megtéríteni köteles. A takarítás feladatait a Közvetítő az 
1. sz. mellékletben foglaltak szerinti tartalommal 
alvállalkozó útján is elláthatja el, melynek 
tevékenységéért, mint sajátjáért felel. A takarítási díj ezen 
felül magában foglalja az ágyneműk mosási költségét, a 
takarításhoz szükséges kemikáliák és fogyóeszközök 
díját (úgy mint: WC papír, papírkéztörlő, minden 
felülethez szükséges takarítószerek). 
 

 
5.7 The guests are obliged to reimburse the cost of 
cleaning the property before each short term release (1day- 
3 months) of the property, the fee of which is equal to the 
amount of the cleaning fee set on the Service Providers' 
pages (depending on the floor area of the property). In 
addition to the cleaning depending on the utilization of the 
property, the Intermediary takes care of the quarterly deep 
cleaning of the property, the fee of which is also the same 
as the cleaning fee set on the Service Providers' pages. 
The Client pays the cleaning fees on the basis of the 
Intermediary's monthly settlement within the frame of the 
Intermediary's monthly invoice following the relevant 
month. The Intermediary shall include the cleaning fees set 
on the pages of the Service Providers to its invoice at the 
median exchange rate valid at the time of issuing its 
invoice. In case tenants do not pay the fees of cleaning 
service the Client is obligated to reimburse the Broker. 
Cleaning service tasks may be carried out by the Broker 
through a subcontractor (who is fully responsible for his/her 
activities) according to the steps listed in appendix No. 1. 
This fee furthermore includes the chemicals, and 
consumables required for the general cleanliness of the 
property (such as toilet paper, handtowel, cleaning 
chemicals for every surface). 
 

5.8  Az ingatlanokban szükséges bármely karbantartás és 
felújítás költsége a Megbízót terheli és a Közvetítő által 
havi számlájában továbbhárításra kerül. A Közvetítő 
minden 20.000 Ft összeget meghaladó költségű 

5.8 The costs of any maintenance and renovation 
required in the properties shall be borne by the Client and 
shall be passed on by the Intermediary in his monthly 
invoice. The Intermediary shall notify the Client in 
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karbantartási, illetve felújítási munka szükségességét 
előzetesen jelzi a Megbízó számára, aki az annak 
elvégzéséhez szükséges költségeket a Megbízó 
számára előlegezni köteles. A Közvetítő a kisebb 
mértékű, vagy az előlegezés útján a Megbízó által 
elfogadott jelentősebb karbantartási és felújítási 
munkákat elvégezni jogosult, melyekről a munkák 
lezárását követően a Megbízóval elszámolni köteles. A 
Megbízó a Közvetítő utólagos elszámolása alapján 
minden indokolt mértékű munka költségét haladéktalanul 
megtéríteni köteles. 
 

advance of the need for any maintenance or renovation 
work costing more than HUF 20,000, who shall be obliged 
to advance the costs necessary for its performance to the 
Client. The Intermediary is entitled to perform minor 
maintenance and renovation works to a lesser extent or 
approved by the Client by way of advance payment, which 
it is obliged to settle with the Client after the completion of 
the works. Based on the subsequent settlement of the 
Intermediary, the Client is obliged to reimburse the costs 
of all reasonable work immediately. 

6./ [Szerződés hatálya] 
 

6./ [Validity of contract] 
 

6.1 Felek között jelen szerződés 
..................................................... jön létre és lép 
hatályba határozatlan időtartamra. 

 

6.1 This contract between the Parties comes into being and 
becomes valid on ………………………… for an indefinite 
period of time. 

 
6.2 Bármely fél jogosult egyoldalú jognyilatkozatával 
indokolás nélkül a szerződés felmondására. A szerződés 
indokolás nélküli felmondása 30 nap felmondási idő 
alkalmazása mellett hó utolsó napjára lehetséges. A 
szerződés megszűnésekor a Felek egymással 
elszámolni kötelesek. 

 

6.2 Both parties have the authority to without justification 
unilaterally terminate the contract with a legal statement. 
The termination of contract without justification is 
applicable with a 30 days’ notice which is possible for the 
last day of the month. After terminating the contract the 
Parties are required to settle accounts between 
themselves. 

 
6.3 Bármely fél súlyos szerződésszegése esetén a másik 
fél jogosult jelen megállapodást azonnali hatállyal írásban 
felmondani. Felmondás közlése előtt a Felek kötelesek a 
egymást írásban felszólítani a szerződésszerű állapot 
helyreállítására és kizárólag ennek megtagadása, vagy 
15 nap elteltével jogosult azonnali hatályú felmondás 
közlésére. 
 

6.3 In case either party makes a serious breach of contract 
the other party is entitled to terminate contract in written 
form effective immediately. Before termination the Parties 
is obligated to warn the other Party in written form to 
remediate the status to be in accordance with the contract, 
and only after refusal, or 15 days he/she is entitled to 
terminate effective immediately. 
 

6.4 Felmondás esetén a Közvetítő átadni köteles a 
Megbízó számára az ingatlan kezeléséhez kapcsolódó 
Szolgáltatói profilok hozzáférését, továbbá tájékoztatja a 
szerződés megszűnését követő időszakra érkezett 
foglalásokról, Megbízó kérése esetén ezeket lemondani 
köteles, azonban az ebből fakadó bármely költségekért, 
értékvesztésért a Közvetítő nem felel. 
 

6.4 In case of termination the Broker is required to give 
back the access to the the providers’ profile for the 
management of property to the Client, furthermore informs 
of the subsequently received reservations, and is obligated 
to rejects them at the request of the Client; however the 
Broker is not responsible for any expenses, and loses 
deriving from this. 
 

6.5 A Megbízó általi rendes felmondás (6.2), illetve a 
Közvetítő általi jogos rendkívüli felmondás (6.3) esetén a 
szerződés megszűnésekor fennálló jövőben 
foglalásállomány átadásáért a Közvetítő kárainak 
megtérítésére jogosult. Kártérítés mértéke a szerződés 
megszűnésekor fennálló jövőbeni foglalások után várható 
közvetítői jutalék 50%-os mértéke. A kártérítés összegét 

6.5 In case of regular termination (6.2) by the Client or 
rightful termination (6.3) by the Broker, resulting in the 
future transfer of reservation catalogue the Broker in 
entitled to compensation for the losses. The measure of 
compensation is 50% of the expected future reservation 
broker fees after the termination of contract. The amount of 
compensation is not affected if subsequently for any reason 
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nem befolyásolja, ha később a foglalások részben vagy 
egészben, bármely oknál fogva lemondásra kerülnek, 
vagy azokból a Megbízónak tényleges bevétele nem 
keletkezik. 

 

any or all reservations get cancelled, or for any of them the 
Client does not receive payment. 
 

7./ [Kárfelelősség] 
 

7./ [Damage liability] 
  

7.1 Felek kijelentik, hogy Közvetítő felelőssége a 
szerződések közvetítésére terjed ki, így a közvetített 
szerződések körében felmerülő bármely nemteljesítés, 
vagy káresemény körében a Közvetítőt vagyoni 
felelősség nem terheli.  
 

7.1 Parties declare that the Broker’s responsibility only 
covers the mediation of contracts, therefore if any 
noncompliance or infliction of damage occurs with the 
concluded contracts the Broker is not subject to material 
responsibility.  
 

7.2 Közvetítő kárfelelőssége az általa szándékosan 
okozott károkért korlátozás nélkül fennáll, súlyos 
gondatlansága körébe eső káresemények tekintetében a 
káreseményt megelőző 6 hónapban részére kifizetésre 
került szolgáltatási díjak összegében korlátozott, míg 
enyhe gondatlansága esetében kizárt.  

7.2 The damage liability of the Broker for intentionally 
causing damage persists without restriction; in case 
damage occurs from serious negligence the compensation 
is limited by the received service fee payments (by the 
Broker) from the last 6 months preceding the event, while 
in the case of slight negligence it’s out of the question. 

  

7.3. Közvetítő tájékoztatja a Megbízót, hogy a szerződő  
rövid távú (1 nap-3 hónap) bérlők által okozott minden kár 
megtérítése a bérlőt terheli a Szolgáltatók mindenkor 
hatályos szabályzatai szerint. Abban az esetben, 
amennyiben a bérlő kártérítési kötelezettségének nem 
tesz eleget, a Megbízó a Szolgáltatóval szemben 
érvényesítheti az annak szabályzatai szerint fennálló 
kárigényét. A szabályzatok tartalmát a Megbízó 
megismerte és azok tartalmát tudomásul vette. Közvetítő 
vállalja, hogy a kárrendezés folyamatában támogatást 
nyújt a bérlővel, illetve a Szolgáltatóval történő 
kapcsolattartás körében. A kárrendezés elősegítésének 
céljából a Felek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg 
digitális fényképfelvételeket készítenek az ingatlan 
állapotáról. Ezen felvételek digitális formában képezik 
szerződés elválaszthatatlan mellékletét és ilyen 
formában tanúsítják az ingatlan közvetítési tevékenység 
megkezdése előtti állapotát. Hosszútávú bérbeadás 
esetén a bérleti szerződés megkötésekor fizetett kaució 
nyújt fedezetet az okozott károk rendezésére. 

 

7.3. The Broker informs the Client that damages caused by 
the contractual short term (1 day-3 month) tenants are fully 
the material responsibility of these tenants according to the 
currently effective regulations of the providers’. In the event 
that the tenant fails to comply with his/her obligation to 
compensate the Client can validate his/her damage claim 
with the providers. The Client is aware and acknowledges 
the content of regulations. The Broker accepts to provide 
support at the claim settlement with the tenants, as well as 
staying in contact with the providers. To facilitate the claim 
settlement the Parties make digital photographs of the state 
of property simultaneously with the conclusion of contract. 
These digital photographs form the inseparable appendix 
of this contract, and in this form certify the state of property 
before the start of any mediation activities. 
In the case of long-term leases, the deposit paid at the time 
of concluding the lease provides coverage for the damages 
caused. 

 

8./ [Adózási kérdések] 
 

8./ [Tax issues] 
 

8.1 Felek kijelentik, hogy jelen szerződés keretében a 
szerződés szerinti ingatlan hasznosításából származó 
minden bevétel közvetlenül a Megbízót illeti, mely után a 
Megbízó köteles minden közterhet, így különösen 
személyi jövedelemadót és szükség esetén 

8.1 Parties state that according to the contract all income 
from utilization of the contractual property is directly the 
Client’s revenue, of which the Client is obligated to make 
payment for taxes such as personal income tax and health 
care contribution (if applicable). The Broker cannot be 
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egészségügyi hozzájárulást megfizetni. A Közvetítő 
semmilyen módon nem tehető felelőssé abban az 
esetben, amennyiben a Megbízó előbbi fizetési 
kötelezettségét részben vagy egészben nem teljesíti. 

 

subject of any responsibility in the event that the Client 
doesn’t fulfil his/her taxing obligations either partially or 
completely. 

 

8.2 Közvetítő tájékoztatja továbbá a Megbízót, hogy a 
közvetített szolgáltatás az Ingatlan rövid távú 
hasznosítása esetén az ÖVTJ’14 552006, illetve 552014 
kódszám szerinti egyéb szálláshely-szolgáltatásnak, 
illetve magánszálláshely szolgáltatásnak minősülhet, 
melyhez szálláshely-üzemeltetési engedély (bejelentés) 
beszerzése, adószám igénylése, idegenforgalmi adó-
fizetése, valamint számlatömb vagy számlázóprogram 
szükséges. Közvetítő igény szerint az előbbi 
adminisztratív tevékenységek elvégzéséhez további 
tájékoztatást ad a Megbízónak. Felek kijelentik, miszerint 
amennyiben Megbízó előző kötelezettségeit elmulasztja 
teljesíteni, úgy nyugta- illetve számlaadási kötelezettség, 
vagy adófizetési kötelezettség elmulasztásából fakadó 
bármely hátralék, bírság és egyéb vagyoni hátrány 
kizárólagosan Megbízó felelősségi körébe esnek. 
 

8.2 Furthermore the Broker informs the Client that the 
mediated service, in the case of short-term utilization of the 
property, may be considered as other accommodation 
services or private accommodation services according to 
the code number ÖVTJ’14 552006, or 552014 which 
requires an accommodation operating licence 
(registration), request of a tax number, payment of tourism 
tax, as well as an invoice and receipt block. The Broker can 
provide support for the aforementioned administrative 
responsibilities as needed. The parties state that in case 
the Client fails to fulfil his/her aforementioned obligations—
like invoicing or tax payment—he/she takes full 
responsibility for any losses, fines and other financial 
disadvantages. 
 

8.3 Megbízó ismeri a szálláshely-szolgáltatási 
tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a 
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 
szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet előírásait, így 
különösen annak 1. mellékletében foglalt 
követelményeket és azoknak mindenben megfelel. A 
Közvetítő felelőssége e körben teljesítési segédként 
kizárt. 
 

8.3 The Client is familiar with the detailed conditions for the 
continuation of the accommodation activity and the 
239/2009. (X. 20.), in particular its annex No. 1, and is in all 
respects compliant. The Broker’s liability in this regard is 
excluded as a performance assistance agent. 

8.4 Közvetítő bérleti és takarítási díjak beszedésére a 2. 
sz. melléklet szerinti meghatalmazás alapján 
készpénzben, vagy átutalás útján saját maga vagy 
átutalás útján, a Szolgáltatók rendszerén keresztül 
jogosult. Megbízó a szerződések megkötése körében 
online pénztárgép üzemeltetésére köteles, kivéve, ha a 
gépi nyugta kiállítása helyett kizárólag 
számlakibocsátással tesz eleget bizonylatolási 
kötelezettségének. Ez utóbbi körbe tartozó 
magánszemélynek 2015. január 01-től a NAV felé 
havonta elektronikus úton bejelentést és adatszolgált kell 
teljesítenie e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsátott 
számlák keltéről, sorszámáról, a vevő nevéről és címéről, 
az ellenérték adót is tartalmazó összegéről, illetve 
adómentesség esetén az ellenérték összegéről a NAV 
által meghatározott struktúrában, naponkénti bontásban. 
 

8.4 The Broker is entitled to collect rental and cleaning 
service fees via bank transfer or cash, via the system of the 
provider, in person, or via the Broker’s system in 
accordance with the authorization in appendix No. 2. The 
Client is required to operate an online cash register for the 
contracts, except if instead of releasing digital receipt 
exclusively invoicing fulfils the certification obligations. A 
private person who belongs to the latter—as of January 1 
2015—has to complete a monthly electronic statement and 
data provision about the rental invoices with the following 
information: date, serial number, buyer’s name and 
address, the amount containing VAT or the amount of VAT 
in case of tax exemption in a day by day resolution structure 
specified by the NAV. 
 

8.5 Felek a jelen pontban foglalt kötelezettségek 
teljesítéséről egyeztetni kötelesek, Közvetítő bármely 
közreműködése azonban kiegészítő megállapodás 

8.4 The parties are required to consult on the fulfilment of 
aforementioned obligations; however without any 
additional agreements any involvement of the Broker is of 
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hiányában kizárólagosan tájékoztató jellegű, azért a 
Közvetítőt anyagi felelősség nem terheli.  
 

a merely informative nature, therefore the Broker is not 
subject to material responsibility. 
 

9./ [Eljárási és egyéb rendelkezések] 
 

9./ [Procedural and other decrees] 
 

9.1 Felek kötelesek minden tőlük általában elvárhatót 
megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások 
útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, 
mely közöttük a szerződés keretében vagy ezekkel 
kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése 
után felmerülő – a teljesítést akadályozó – körülményről 
a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 
 

9.1 The parties are required to do everything in their power 
to settle all disagreements and disputes between 
themselves—that occur related to the contract—through 
direct negotiations. The parties are mutually responsible to 
inform each other in case a circumstance occurs after the 
conclusion of contract that prohibits completion of contract. 
 

9.2 Felek jogviszonyára a magyar jog rendelkezései 
irányadóak. Minden, a jelen szerződésben nem vagy nem 
kielégítően rendezett kérdésben a Ptk. tartós közvetítői 
szerződésre vonatkozó rendelkezései irányadóak. 
 

9.2 The legal relationship between the Parties is regulated 
by the decrees of Hungarian law. Any issues that are not or 
not completely answered in this contract are authoritatively 
defined in the regulations of Ptk. related to agency 
contracts. 
 

9.3 A jelen szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges 
érvénytelensége vagy hatálytalansága nem teszi 
automatikusan a szerződés egészét, vagy bármely egyéb 
rendelkezését érvénytelenné vagy hatálytalanná, hanem 
azok a Felek kifejezett erre irányuló megállapodása 
hiányában is érvényükben maradnak. 
 

9.3 If eventually any or all decrees in this contract lose their 
validity or effect that doesn’t automatically render the whole 
or any part of the contract invalid of ineffective; without 
mutual agreement of the Parties these decrees will stay in 
effect. 
 

9.4 Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos 
együttműködésük egészére, így különösen a szerződés 
módosítására, illetve kiegészítésére is írásbeli formát 
kötnek ki, a jelen formakövetelmény megszegése az 
egyéb formában megtett jognyilatkozat semmisségét és 
így hatályosulásának kizárását eredményezi. Felek 
kifejezetten megállapodnak, hogy írásbeli közlésnek a 
postán legalább ajánlott levélként feladott leveleket, 
valamint az e-mailben, a másik fél által kifejezetten 
visszaigazolt közléseket fogadják el. 
 

9.4 Parties are required to use written form for any and all 
cooperation related to the contract, especially modification 
of or addition to the contract; violation of current formal 
requirements will render the legal statements (made in 
other forms) void and ineffective. The parties explicitly 
agree that written communication is exclusively accepted 
via registered post, as well as through email with 
communication explicitly confirmed by the other party. 
 

9.5 Felek jelen jogviszonyukból eredő mindennemű 
jogvitájuk esetében hatáskörétől függően a Budapesti II. 
és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
 
9.6 Amennyiben a szerződése szövegezésében a 
magyar és angol nyelv között eltérés van, a magyar nyelv 
az irányadó. 
 
 
 

9.5 Any legal disputes deriving from the legal relationship 
of Parties must be settled exclusively (depending on 
function) in the jurisdictions of II. and III. district courts of 
justice of Budapest. 
 
9.6 If there is a difference in the wording of your contract 
between the Hungarian and English languages, the 
Hungarian language shall prevail. 
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Szerződő felek a fenti szerződést, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírták. 
 

The contracting Parties signed the above 
agreement in approval as one being in full 
compliance with their intention. 
 

Budapest, 2020.  
 
 
……………………………………………   …………………………………… 

         Bende Bence Megbízó/Client 
 Megbízott/Broker 

 
Szerződés mellékletei: 
1.sz. melléklet: Takarítási folyamatok 
2.sz. melléklet: Közvetítő meghatalmazása 
3/A.sz. melléklet: Hosszú távú bérleti előszerződés 
(foglaló) mintapéldány 
3/B.sz. melléklet: Hosszú távú végleges lakásbérleti 
szerződés mintapéldány 
4. sz. melléklet: Lakás előkészítési szolgáltatás 
tevékenység- és árjegyzéke 

Contract appendices: 
Appendix No. 1: Details of the cleaning process 
Appendix No. 2: Power of Attorney 
Appendix No. 3A: Long-term reservation contract (deposit 
contract) sample copy 
Appendix No. 3B: Long-term residential tenancy 
agreement sample copy 
Appendix No 4: Property preparational service and price list 
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1. számú melléklet/Appendix No. 1 
 

Takarítási folyamatok részletezése 
 

Details of the cleaning process 
 

1./ Általános takarítás 
Minden hozzá férhető felület tisztítása 
és portalanítása 
Pókhálók eltüntetése 
Asztalok, párkányok és szekrényajtók 
tisztítása 
Tükrök tisztítása 
Lámpák tisztítása, portalanítása 
(amennyiben elérhetők) 
Lambéria tisztítása 
Szőnyeg porszívózása (porszívó 
hiányában díjköteles) 
Összes emelet porszívózása és 
felmosása 
Szemetes kiürítése 

1./ General cleaning 
Cleaning and dust removal of every 
accessible surface 
Removal of cobwebs 
Cleaning tables, ledges and cabinet 
doors 
Cleaning mirrors 
Lamp cleaning and dust removal (if 
accessible) 
Wainscot cleaning 
Vacuuming carpets (additional fee if there 
is no vacuum cleaner) 
Vacuuming and mopping all storeys 
Emptying garbage can 

 
2./ Konyha takarítás 

Összes pult tisztítása 
Sütőlap, főzőlap, szagelszívó tisztítása 
(amennyiben elérhető) 
Mikrohullámú sütő, hűtőszekrény és 
mosógép előlapi tisztítása 
Kis és nagy konyhai berendezések 
külső tisztítása és portalanítása 
Mosogatók és csapok tisztítása 
Általános mosogatás  

2./ Kitchen cleaning 
Cleaning all counters 
Cleaning cookers, extractor fans (if 
accessible) 
Cleaning the faceplate of the microwave 
oven, refrigerator and washing machine 
External cleaning and dust removal of 
small and big kitchen appliances 
Kitchen sink and faucet cleaning 
Dishwashing 

3./ Fürdőszobák takarítása 
Zuhanyzó csempék, zuhanyajtók és 
függönyök tisztítása 
WC tisztítása 
Szekrények tisztítása 
Szemetes kiürítése 

3./ Bathroom cleaning 
Cleaning shower tiles, doors, and curtains 
Toilet cleaning 
Cleaning of cabinets 
Emptying garbage can 

4./ Hálószoba takarítása 
Ágynemű tisztítása (ágynemű 
mennyisége megállapodás tárgya) 

Ágyak áthúzása 
Bútorok portalanítása 
Tükrök tisztítása 

4./ Bedroom cleaning 
Cleaning bed sheets (the amount is 
subject of agreement) 

Changing beddings 
Dust removal of furniture 
Cleaning mirrors 

5./ Nappali és egyéb helyiségek 
Bútorok és egyéb elektronikus 
berendezések portalanítása 

5./ Living room and other premises 
Cleaning and dust removal of furniture 
and other electronic appliances 
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2. sz. melléklet/ Appendix No.2 

 
Meghatalmazás 

 

 
Power of Attorney 

 
Alulírott / I, 
Név / Name: 
Születési hely, idő / birth place and date: 
Lakcím / residing at: 
Személyi igazolvány szám / ID number: 
Adóazonosító jel / Tax No.: 
 
ezúton meghatalmazom / do hereby appoint 
Bence Bende ,  

Székhely / Seat: 1031, Budapest Vízimolnár utca 8 1/1.; 
Adószám / Tax No.: 69113026-1-41; 
Képviseletében / Representative: Bende Bence ügyvezető / general manager;  

 
 
mint meghatalmazottam, hogy a nevemben eljárva 
a következő jogkörök szerint képviseljen: 

 
as my true and lawful attorney in fact, to act for me 
in my name, place, and stead, and on my behalf to 
do and perform the following: 

- Lakásbérleti szerződés megkötése, 
lemondása; 

- Bérleti díj és kapcsolódó díjak körében 
számla kiállítása; 

- Vendégkönyv vezetése; 
- Bérleti díj és kapcsolódó díjak átvétele; 
- Kapcsolattartás a bérlőkkel 
- Ingatlannal kapcsolatos 

szolgáltatásokban való teljes körű  
rendelkezés: telefon, internet, 
elektromos áram, gáz 

- Biztosítási ügyintézés,  kárösszegről 
való rendelkezés 

- Az ingatlannal kapcsolatos 
közgyűléseken való kéviselet és 
szavazati jog 

 

- conclusion and cancellation of lease 
contracts; 

- billing of rental and other fees; 
- keeping of the Guest Book; 
- collection of rental and other fees; 
- holding contact with the lessees. 
- handling services in connection with 

the property: internet, telephone, 
electricity, gas 

- managing insurance and the 
connecting fees and payouts 

- represent me and vote in my name on 
commone meetings. 

A következő ingatlan és ahhoz kapcsolódó 
jogviszonyok képezik a jelen meghatalmazás 
tárgyát: 
Cím:............................................................. 

 

The following property, interests, or rights shall be 
subject to this Power of Attorney: 
Address: 
................................................................................ 

Jelen meghatalmazás, korábbi visszavonásának 
hiányában az azzal egy napon a Felek által 
megkötésre került Tartós közvetítői szerződés 
megszűnésének napján szűnik meg. 
Meghatalmazó jogosult jelen meghatalmazást 
indokolás nélkül mindenkor visszavonni. 

This Power of Attorney shall terminate on the date 
of the termination of the Agency Agreement 
concluded by the Parties at the same date, unless 
I have revoked it sooner. I may revoke this Power 
of Attorney at any time and in any manner. 

Kelt, Budapest, 2020. …… hó …. napja Date on Budapest, ………. 
 

………………………………………. 
Meghatalmazó / Principal 

 
………………………………………. 

Bende Bence, Megbízott 
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Tanúk/witnesses       
1:   Név/Name:        2:   Név/Name 
Lakcím/ Address:      Lakcím/ Address:  
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3 sz. melléklet/Appendix No. 3 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 

LEASE CONTRACT 
 

Amely létrejött egyrészről 
 

Concluded between 

Név: 
Anyja neve: 
Szül. hely, idő:  
Személy ig.szám:  
Lakcím: 
Adóazonosító jel:  
mint Bérbeadó 
 
Név: 
Anyja neve: 
Szül. hely, idő: 
Személy ig.szám: 
Lakcím: 
Adóazonosító jel: 
a továbbiakban együttesen mint Bérbeadók, és 
 

Name: 
Mother's name:  
Place and date of birth:  
Personal ID number: 
Address: 
Tax ID number: 
as the Lessor, and 
 
Name: 
Mother's name: 
Place and date of birth: 
Personal ID number: 
Address: 
Tax ID number: 
hereinafter jointly referred to as Lessors, and 
 

másrészről 
 
Név:  
Anyja neve:  
Szül. hely, idő:  
Személy ig.szám: 
Lakcím: 
Adóazonosító jel:  
mint Bérlő,  
 
 
Név: 
Anyja neve: 
Szül. hely, idő: 
Személy ig.szám: 
Lakcím: 
Adóazonosító jel:  
mint Bérlő,  
 
a továbbiakban együttesen: Bérlők,  
 
 

and  
 
Name: Antoine Methens  
Mother's name:  
Place and date of birth: 
Personal ID number:  
Address:  
Tax ID number:  
as the Lessee,  
 
 
Name: 
Mother's name: 
Place and date of birth: 
Personal ID number: 
Address: 
Tax ID number:  
as the Lessee,  
 
hereinafter jointly referred to as Lessees, 

között, az alábbi tartalommal: as follows: 
 
 
1./ A SZERZŐDÉS TÁRGYA 1./ SUBJECT OF THE CONTRACT 

Bérlők bérbe veszik, Bérbeadók bérbe adják a 
kizárólagos tulajdonuk tárgyát képező 
................................................................................. 
alatti ingatlant lakás céljára. 

Az ingatlan................. m2, lakóövezeti besorolású. 

 

The Lessors lease to the Lessees and the Lessees 
lease from the Lessors the property located under 
................................................................................ 
for residential use. The Lessors are the sole owner 
of the property. 
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A Bérbeadók az ingatlant bútorozott állapotban 
adja bérbe. Az ingatlan alkotórészeiként és 
tartozékaiként kerülnek átadásra az ahhoz tartozó 
beépített szekrények és gépek, így különösen 
konyhai gépek. 

The property covers………… sqm and it is 
registered as residential property. 

The Lessors lease the property to the Lessees in 
furnished condition. All the built-in cupboards and 
machines (particularly kitchen accessories) 
belonging to the property are handed over as 
fixtures and accessories of the property. 
 

2./ A BÉRLET IDŐTARTAMA 2./ TERM OF LEASE 

a)  A bérlet időtartama:  a)  Term of lease:  
 

b)  Bérlők a bérleti idő hosszabbítására vonatkozó 
szándékukat legkésőbb a lejáratot megelőzően 
30 nappal írásban kötelesek jelezni a 
Bérbeadóknak. Ebben az esetben a bérlet 
időtartama további három hónappal 
meghosszabbodik. Ennek hiányában a bérleti 
szerződés a fenti határozott idővel lejár. A 
Bérlők a bérleti időt egyoldalúan legfeljebb egy 
alkalommal hosszabbíthatják meg. 

b)  The Lessees have to notify the Lessors of their 
intention to prolong the lease term at least 30 
days before the expiry of the lease term. In this 
case, the lease term shall prolong with three 
months. Otherwise, the lease term shall expire 
in the end of the above definite term. The 
Lessees are entitled to unilaterally prolong the 
lease term only on one occasion. 

3./ BÉRLETI DÍJ 3./ RENTAL FEE 

a)  A havi bérleti díj bruttó .................... HUF, azaz 
................... forint amely nem tartalmazza a 
közműdíjakat és egyéb, az ingatlan rendszeres 
használatával kapcsolatos költségeket.  

a)  The gross amount of the monthly rental shall be 
HUF ……………. i.e .............................. 
forint. This amount does not include public 
utility costs and other regular costs regarding 
the use of the property. 

b)  A Bérlők a bérleti díjat egyetemlegesen, 
havonta előre fizetik a Bérbeadóknak az adott 
hónapot legalább 5 nappal megelőzően. A 
bérleti díj tartalmazza a Bérbeadók mint 
magánszemély oldalán felmerülő adóterheket. 
A Bérbeadók nyilatkoznak arról, hogy 
magánszemélyként adják bérbe a szerződés 
tárgyát képező ingatlant, és maguk 
gondoskodnak a bérleti díj jövedelemből 
származó közteher-fizetési kötelezettségek 
teljesítéséről. A Bérlők a bérleti díjat bruttó 
összegben fizetik meg, abból személyi 
jövedelemadó-előleget, illetve egészségügyi 
hozzájárulást nem vonnak le. Bérlők kötelesek 
tájékoztatni a Bérbeadókat amennyiben 
kifizetőként bármely adóelőleg levonási 
és/vagy fizetési kötelezettsége keletkezne. 

b)  The Lessees pay the rental fee as a universal 
obligation, for every month in advance to the 
Lessors at least 5 days before the respective 
month. The rental fee includes all taxes to be 
paid by the lessor as individual. Lessors declare 
that they lease the premises as private 
individuals and they will take care of the 
fulfilment of his tax payment obligations 
deriving from the rental fee income. Lessees 
shall pay the rental fee in a gross amount, 
without deducting any personal income tax and 
health contribution fee. Lessees are obliged to 
notice the Lessors, if they become obliged to 
deduct and/or pay any taxes from the rental fee 
on their behalf. 

c)  Ezen túlmenően a Bérlők, a szerződés 
aláírásának napján ...................... HUF, azaz 
..................forint kauciót fizetnek a 
Bérbeadóknak. 

c)  Furthermore, on the signing date of this 
contract, the Lessees shall pay the Lessors a 
caution of HUF …………. i.e. 
…………….forint. 
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d)  A Bérlők a bérleti díjat és a kauciót a következő 
bankszámlára kötelesek megfizetni: 

Számlatulajdonos: 

IBAN:  

SWIFT:  

Számlavezető bank: Az első hónapra vonatkozó 
bérleti díj és a kaució átutalásának dátuma:  

d)  Lessees shall pay the rental fee and the caution 
to the following bank account: 

Account holder:  

IBAN:  

SWIFT:  

Bank: 

Date, on which the rental fee concerning the 
first month and the caution have to be 
transferred:  

e)  A közüzemi mérőórák a Bérlők nevére nem 
kerülnek átírásra. A Bérlők a közüzemi 
számlákat minden esetben a fizetési 
határidőben, különös gondossággal kötelesek 
megfizetni.  

e)  The Lessees shall not be registered as the 
owners of the public utility meters. Lessees are 
obliged to pay all utility fees on time with due 
care and diligence.  

4./ KAUCIÓ 4./ CAUTION 

A kaució a szerződés megszűnésekor a Bérlőknek 
visszajár. A kaució hiánytalanul akkor jár vissza a 
Bérlőknek, ha a bérlemény rendeltetésszerű 
használatát meghaladó kár a bérlemény Bérlők 
általi használata során nem keletkezett és a Bérlők 
az őt terhelő rezsi költségeket maradéktalanul 
kifizették. Ellenkező esetben Bérbeadók 
jogosultak a tartozásokat és az esetleg keletkezett 
károk helyreállításának költségét a kaucióból 
egyetemlegesen levonni. Amennyiben a károk, 
illetve a hátralékok összege meghaladja a kaució 
értékét, a Bérlők kötelesek azt a Bérbeadóknak a 
kaució összegén felül is megtéríteni. A kaució a 
szerződés megszűnése után maximum öt napon 
belül kerül elszámolásra. Abban az esetben, ha a 
Bérlők a határozott időtartam lejáratát megelőzően 
megszüntetik a bérleti szerződést, úgy a kauciót a 
Bérbeadók nem kötelesek visszaadni, az őket 
meghiúsulási kötbér jogcímén illeti. 

If this contract terminates, the caution is payable 
back to the Lessees. The full amount of the caution 
is payable to the Lessees if there was no damage 
exceeding the ordinary use of the leased property 
during the lease term and the Lessees fully paid the 
public utility and other use-related costs payable by 
them. Otherwise, the Lessors are entitled to deduct 
the outstanding debts and the amount of restoration 
costs universally from the deposit. If the amount of 
the outstanding debts or restoration costs exceeds 
the amount of the caution, the Lessees have to 
reimburse also the amount exceeding the amount 
of the caution to the Lessors. The Parties shall settle 
regarding the caution within up to five days as of 
the termination of the contract. If the Lessees 
terminate the lease contract before the end of the 
definite lease term, the Lessors is not obliged to 
return the caution but they can keep it as a 
cancellation penalty. 

 

 

5./ AZ INGATLAN ÁTADÁSA ÉS 
ÁTVÉTELE 

 

 

5./ HANDOVER-TAKEOVER OF THE 
PROPERTY 

a)  A Bérbeadók ................................ átadják a 
Bérlőknek az ingatlant annak megtekintését 
követően, jelen állapotában rendeltetésszerű 
használatra.  

a) On ……………………………, the Lessors 
shall hand over the property after inspection in 
the present condition for proper use to the 
Lessees.  

b)  A Bérlők átveszik az ingatlant, és gondoskodik 
a jelen állapot megőrzéséről (a rendeltetésszerű 
használattal együtt járó kopástól eltekintve), a 
bérlet teljes időtartama alatt. 

b)  The Lessees shall take over and maintain the 
property in good condition (except the 
amortization deriving from ordinary use) during 
the full lease term. 
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c)  A Bérlők kötelesek az ingatlant körültekintően, 
rendeltetésszerűen, mások nyugalmának 
zavarása nélkül használni. 

c)  The Lessees have to use the leased property 
with care, in accordance with its purpose, 
without disturbing anyone.  

d)  A bérlemény birtokba vételekor a közüzemi 
fogyasztómérők állása a birtokbaadási 
jegyzőkönyvben rögzítésre kerül.  

d)  During the handover of the property, the 
reading of public utility meters has to be 
indicated in the handover takeover minutes. 

6./ A BÉRBEADÓK FENNTARTÁSI 
FELADATAI ÉS AZ INGATLANNAL 
KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEI 

6./ THE LESSOR’S TASKS REGARDING 
MAINTENANCE AND HIS OBLIGATIONS 
CONCERNING THE PROPERTY 

A Bérbeadók kötelesek a saját költségein teljesíteni 
az alábbiakat: 

The Lessors, at its own cost, has to fulfil the 
following obligations: 

a)  Karbantartani a bérleményt; a)  to maintain the property, 

b)  Biztosítani a bérlemény gépészeti berendezéseit 
(csövek, elektromos hálózat, gázkészülékek és 
telefon) üzemképes állapotát; 

b)  to ensure the functioning of the machinery 
equipment of the property (pipes, electricity 
network, gas devices and phone lines). 

c)  A rendeltetésszerű használat ellenére, vagy 
elemi csapás következtében tönkrement 
berendezéseket (csövek, elektromos és 
telefonhálózat) pótolni; 

c)  to replace all equipment, which broke down as 
a consequence of a vis major event (pipes, 
electricity and phone network), 

d)  Gondoskodni a víz, gáz, csatorna, fűtési 
rendszer javításáról a bérleményben; továbbá 

d)  to repair the water, gas, pipe work and heating 
system in the rented property and 

e)  Teljes körű vagyonbiztosítást kötni az 
ingatlanra, tűz, egyéb általános károk ellen, a 
bérleményhez hasonló épületek esetében 
szokásos módon. 

e)  to conclude full scale property insurance 
regarding the property against fire and all other 
general risks usual for a building of this type. 

A bérleménnyel felmerülő minden további költség 
és kötelezettség – a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 
(„Lakástv.”) 10.§ (2)-(3) bekezdései szerint – a 
Bérlőket terhelik, melyek teljesítéséért ellenérték 
nem illeti. 

Any further expenses and obligations in connection 
with the leased property – according to Sections 10 
(2)-(3) of the Act LXXVIII of 1993 on Certain Rules 
of Leasing and Alienating Flats and Premises – 
shall be borne by the Lessees without any 
compensation. 

 

 

7./ A BÉRLŐK INGATLANNAL 
KAPCSOLATOS FENNTARTÁSI 
FELADATAI 

 

 

7./ THE LESSEES’ MAINTENANCE TASKS 
REGARDING THE PROPERTY 

A Bérlők kötelesek a saját költségén megtéríteni az 
alábbi költségeket: 

The Lessees, at their own cost, have to reimburse 
the following expenses: 

a)  A bérleményben általuk vagy az általuk 
beengedett személyek által okozott kárt (a 
rendeltetésszerű használattal együtt járó 
kopástól eltekintve), - épületgépészeti 
berendezések, vezetékek, eredeti állapot 
szerinti bármely lakberendezés - beleértve az 
eredeti állapot helyreállításának költségeit is; 

a)  Any damage caused by them or persons they 
allowed to go into the property except 
amortization deriving from ordinary use, 
including any building machinery equipment, 
wires and furniture located originally in the 
property and the expense of restoration to the 
original condition, 
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b)  A bérleti díjon felül a közüzemi- és egyéb 
rezsiköltségeket (villany, víz, gáz, szemétdíj, 
TV+Internet); továbbá 

b)  Beside the rental fees, all public utility and other 
use-related costs (electricity, water, gas, 
garbage, TV+Internet) and 

c)  A bérlemény burkolatainak, ajtóinak, 
ablakainak és berendezéseinek pótlásával, 
cseréjével kapcsolatos minden költséget a 
bérlemény bérbeadáskori állapotának Bérlők 
általi károsítása esetén, annak megfelelő 
mértékben. 

c)  All costs regarding renewal and replacement of 
facings, doors, windows and equipment of the 
property, in accordance with the initial 
condition of the property on the date of the 
signature and provided the Lessees are 
responsible for the damaging thereof. 

Bérbeadóknak jogában áll a bérleményt előre 
egyeztetett időpontokban minden hónapban 
megtekinteni. A Bérbeadók megtekintésének 
akadályozása a szerződés lényeges pontjának 
megszegését jelenti. 

Lessors are entitled to visit the property every 
month in a preliminary, mutually agreed time. 
Impeding the Lessors to visit the property shall be 
considered a fundamental breach of contract. 

8./ ÁTALAKÍTÁSOK 8./ ALTERATIONS 

a)  A bérlemény átvétele után a Bérlők azon 
bárminemű átalakítást (belső átépítés, 
tűzvédelmi, biztonsági berendezések beépítése 
stb.) csak saját költségükre - mely magába 
foglalja az eredeti állapot helyreállítását is - a 
Bérbeadók előzetes írásbeli engedélyével 
végezhetnek. Írásbeli engedély hiánya lényeges 
szerződésszegést valósít meg. 

a) After handing over the property, the Lessees are 
entitled to carry out any alteration work (internal 
transformation, building of fire protection and 
safeguard equipment etc.) only at their own 
expense, which includes the expenses of restoring 
to the original condition, with the preliminary 
written consent of the Lessor. Omitting to obtain a 
written consent has to be considered a fundamental 
breach of contract. 

b)  A fent említett munkák elvégzése a mindenkori 
tulajdonos felügyeletével történhet. 

b) The above-mentioned alteration work has to be 
overseen by the owner. 

9./ A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS 
MÓDOSÍTÁSA 

9./ TERMINATION OF THE LEASE 

a)  (i) A szerződéses jogviszony megszűnik a 
szerződés lejáratával. 

(ii) A szerződéses jogviszony megszűnik az 
alábbi esetekben is: 

- Amennyiben a Bérlők bármelyike nem 
fizeti a bérleti díjat határidőre és a 
Bérbeadó írásbeli felszólítását követő 
négy (4) napon belül, a Bérbeadók 
jogosultak jelen szerződést azonnali 
hatállyal felmondani; továbbá 

- Amennyiben a Bérlők különösen a jelen 
szerződésben foglaltak szerinti lényeges 
szerződéses kötelezettségüket 
megszegik, a Bérbeadók jogosult 
azonnali hatállyal felmondani. 

a)  (i) The contractual relationship terminates when 
the contract expires. 

(ii) The contractual relationship terminates also 
in the following cases: 

- The Lessors are entitled to terminate the 
contract with immediate termination 
notice if any of the Lessees does not pay 
the rental fee on time and fails to remedy 
this breach of contract within four (4) days 
after written notice by the Lessor, 

- The Lessors are entitled to terminate the 
contract with immediate termination 
notice if the Lessees breach any 
fundamental contractual obligation, in 
particular as stipulated in this agreement. 

b)  A szerződéses jogviszony lejártával a Bérlők 
kötelesek a bérleményt leltár szerint átadni a 
Bérbeadóknak. 

b)  The Lessees shall return back the leased 
property to the Lessor with the items listed in 
the inventory at the termination of the legal 
relationship. 
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c)  Azt a berendezést vagy felszerelést, amelyet a 
Bérlők a saját költségükön szereltettek fel, 
jogosultak - az eredeti állapot visszaállítása 
mellett - leszereltetni és magukkal vinni. A 
Bérlők a bérlemény elhagyásakor kötelesek azt 
eredeti állapotban visszaállítva átadni a 
Bérbeadóknak. Amennyiben szükséges, a 
Bérlők kötelesek a bérleményt az átadás előtt 
saját költségükön újrafesteni. 

c)  The Lessees are entitled to retrieve and keep all 
furniture and equipment that have been built or 
purchased at their own expense, but they must 
restore the property into the original condition. 
When leaving the property, the Lessees have to 
hand it over to the Lessors in its original 
condition. If necessary, the Lessees are obliged 
to re-paint the property at their own expense 
before the handover of the property. 

d)  Amennyiben a Bérlők a szerződés lejáratáig 
nem ürítik ki és adják át a bérleményt, a jogcím 
nélküli használat időtartamára, minden 
megkezdett hónap után az eredeti bérleti díj 
kétszeresét kötelesek egyetemlegesen fizetni, 
hacsak a Bérbeadó a szerződés lejáratának 
meghosszabításához a Bérlők valamely 
kivételes helyzete esetében kifejezetten 
hozzájárul. 

d)  If the Lessees does not vacate and hand over the 
leased property until the expiry of the contract, 
the Lessees must pay twice the amount of the 
rental fee for all commenced month of the 
period of unauthorized use as a universal 
obligation, unless the Lessor agreed upon a 
postponement of the expiry date of the contract 
due to exceptional circumstances.  

e)  Jelen szerződés bármilyen tartalmú módosítása 
kizárólag írásban, a jelen szerződéssel azonos 
formai kritériumok teljesítésével érvényes. 

e)  This contract can be modified only in writing 
and all modifications have to meet the same 
formal criteria as this contract. 

10./ A BÉRLEMÉNY HASZNÁLATA 10./ THE USE OF THE PROPERTY 

A Bérlő használati joga kizárólag a Bérlőkre 
vonatkozik, az más személyre nem ruházható át. 

The Lessees are entitled to use the property 
exclusively and the Lessees’ use right may not be 
assigned to any other person. 

11./ A SZERZŐDÉSBEN NEM 
SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEK 

11/ MISCELLANEOUS 

A szerződésben külön nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, valamint a Lakástv. előírásai 
az irányadók. A jelen szerződésből eredő vitás 
kérdésekre felek kikötik a Budapesti II. és III. 
Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.  

Alulírott szerződő felek a jelen bérleti szerződést 
átolvasás és teljes megértés után, mint szerződési 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
két (2) példányban angolul és magyarul aláírják. A 
magyar és angol nyelvű példányok tartalmilag 
teljesen megegyeznek. Értelmezési vita esetén a 
magyar nyelvű szöveg nyer alkalmazást. 

All matters described herein shall be governed by 
the Act V of 2013 on the Hungarian Civil Code and 
the Act on Leased Premises (Act No. LXXVIII of 
1993). The Court of Districts II and III of Budapest 
shall have an exclusive jurisdiction in all legal 
disputes arising from this contract.  

The contracting parties, after having read and 
understood this agreement, mutually sign the 
present lease contract in two (2) copies in English 
and Hungarian. The English and Hungarian 
versions are identical in content. The Hungarian 
version shall prevail in the case of any dispute. 

 

[ALÁÍRÓ OLDAL KÖVETKEZIK] 

 

[SIGNATURE PAGE FOLLOWS] 
 

Aláírások Signatures 

Kelt / Place and date: Budapest,  
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___________________________ 

[*] 
Bérlő / Lessee 

  
 
 
 

___________________________ 
[*] 

Bérlő / Lessee 
 
 
 

___________________________ 
[*] 

Bérbeadók / Lessor 
 

 
 
 

___________________________ 
[*] 

Bérbeadók / Lessor 
 
 
Alulírott tanúk igazoljuk, hogy a fenti szerződést 
Felek előttünk írták alá: 

We, the undersigned witnesses, hereby confirm 
that the Parties undersigned this contract in front of 
us. 

  
 

___________________________ ___________________________ 
 Név/name:  Név/name: 
 Lakcím/home address:  Lakcím/home address: 
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4 sz. melléklet 

Lakás előkészítési szolgáltatás tevékenység- és árjegyzéke 
Tevékenység Munkadíj / alkalom 

Víz,gáz, elektromosság,közösképviselőnél átírás ügyintézése 5.000 Ft 

Víz,gáz, elektromosságátírása utáni leolvasások ügyintézése 5.000 Ft 

Víz,gáz, elektromosság, közös költség tartozással kapcsolatos 
ügyintézés 

5.000 Ft 

Internet és TV szolgáltatás igénylése és telepítésénekügyintézése 5.000 Ft 

Lakás berendezésének beszerzése Egyedi ajánlat 

Működési engedély igénylésének ügyintézése 20.000 Ft 

Kulcsbox megrendelése és felszerelése 5.000 Ft 

Profil elkészítése 5.000 Ft 

Nagytakarítás 30.000 Ft 

Kulcsmásolás intézése 5.000 Ft 

Függöny, kanapé textília mosatása 5.000 Ft 

Profi befotózás 10.000 Ft 

 
Csomagajánlataink 

Alapcsomag 
Engedélyeztetés, Profil elkészítés, Profi fotózás, Kulcsszéf berendelése, Kulcsszéf 
felszerelése. 45.000 Ft Ezen túl a Megbízó állja a felmerülő anyagárakat és költségeket (így különösen a 
kulcsszéf, engedélybélyeg, látképi tervrajz elkészítésének, és a textíliák árát).  

Emelt csomag 
Engedélyeztetés, Profil elkészítés, Profi fotózás, Kulcsszéf berendelése, Kulcsszéf 
felszerelése, Nagytakarítás, Függönyök kimosatása, Kulcsmásolás. 80.000 Ft Ezen túl a Megbízó állja a felmerülő anyagárakat és költségeket (így különösen a kulcsszéf, 
engedélybélyeg, látképi tervrajz elkészítésénekárát). 

Delux csomag 
Engedélyeztetés, Profil elkészítés, Profi fotózás, Kulcsszéf berendelése, Kulcsszéf 
felszerelése, Nagytakarítás, Függönyök kimosatása, Kulcsmásolás, Átírások, Internet 
bekötés, Berendezés megtervezése és megvétele, eszközök megvétele és a lakásba 
szállítása. Egyedi ajánlat 

Ezen túl a Megbízó állja a felmerülő anyagárakat és költségeket (így különösen a kulcsszéf, 
engedélybélyeg, látképi tervrajz elkészítésének, valamint berendezés és eszközök árát). 

Lakás előkészítési tevékenységeink igénybevétele opcionális. 
Fenti munkadíjaink kizárólag tájékoztató jellegűek, az általános forgalmi adó  

és a felmerülő költségek összegét nem tartalmazzák. 
Szolgáltatásunk igénybevétele külön, írásbeli  

(ide értve e körben az e-mail üzenetet is) megállapodáshoz kötött. 
 
 
 
 
 
 



 
 

23 

Annex 4 

Activity list and price list of preparing the property 
Activity Fee / occasion 

Administrative tasks of water, gas, electricity accounts transferring 
with the common representative 

5 000 HUF 

Administrative tasks related to readings after transferring the water, 
gas, electricity accounts 

5 000 HUF 

Administrative tasks related to settling outstanding costs of water, 
gas, electricity supply and common costs 

5 000 HUF 

Administrative costs related to requesting and installation of internet 
and TV services 

5 000 HUF 

Purchasing furniture for the property Personal offer 

Administrative tasks related to requesting operation licence 20 00 HUF 

Ordering and installing key box 5 000 HUF 

Preparing the profile 5 000 HUF 

Major cleaning 30 000 Ft 

Arranging key cutting 5 000 HUF 

Having the curtains and couch textiles washed 5 000 Ft 

Professional photo shooting 10 000 HUF 

 
Package offers 

Basic package 
Licencing, preparing the profile, professional photo shooting, ordering key safe, installing 
key safe. 45 000 HUF Further to that Client shall cover the material costs and prices (i.e. especially the cost of the 
key safe, licence stamp, preparing the overview floor plan and of the textiles). 

Advanced package 
Licencing, preparing the profile, professional photo shooting, ordering the key safe, 
installing the key safe, major cleaning, having the curtains washed and key cutting. 80.000 HUF Further to that Client shall cover the material costs and prices (i.e. especially the cost of key 
safe, licence stamp, preparing the overview floor plan). 

Delux package 
Licencing, preparing the profile, professional photo shooting, ordering the key safe, 
installing the key safe, major cleaning, having the curtains washed, key cutting, transferring 
accounts, connecting to internet network, planning and purchasing furniture, purchasing and 
transporting utensils to the property. Personal offer 

Further to that Client shall cover the material costs and prices (i.e. especially the price of 
key safe, licence stamp, preparing the overview floor plan, cost of the furniture and utensils). 

The use of property preparation activities is optional. 
The above fees are for information only, and do not include value added tax and the cost of 

expenses occurring. 
Using our services requires a separate, written (including the related e-mails) agreement 


