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KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGI SZERZŐDÉS 
 
Amely létrejött egyrészrıl a MASSZÍV Kft. (Cg. 01-09-060854; székhely: 1126 Budapest, Királyhágó tér 1. Fszt.3. levelezési cím: 2100 
Gödöllı, Palota-kert 16. fszt 4., képviseli: Lagler Zsolt), mint jogosult, a továbbiakban: Jogosult; 
 
másrészrıl ………………. (szül. hely és idı: ……………., an: ………………., lakcím: …………………., szig.szám: …………….), mint kezes, a 
továbbiakban: Kezes között az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint. 
 

Elızmények: Jogosult és ……………. (székhely: …………. adószám: …………….. cégjegyzékszám:……………, képviseli: ……………), 
mint kötelezett (a továbbiakban: Kötelezett) között  2022………… napján bérleti szerzıdés jött létre (…../2022) a Jogosult tulajdonában álló 
zsaluzóanyagok, zsaluszerkezetek, zsalueszközök és egyéb tartozékok, valamint az azok szállításához, tárolásához, raktározásához, 
kezeléséhez és szereléséhez szükséges segédeszközök vonatkozásában, melynek alapján Kötelezettnek Jogosult felé különbözı jogcímeken – 
döntıen azonban bérleti díj jogcímén - fizetési kötelezettsége keletkezik. 
 
1. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Kezes magánszemélyként készfizetı kezességet vállal Jogosult felé a Kötelezettnek az 

elızı bekezdésben rögzített bérleti szerzıdésbıl eredı bármely és minden fizetési kötelezettségéért, azaz készfizetı kezest nem illeti meg 
a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:419. §-ában rögzített sortartás kifogása..  

 
2. Kezes jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a fent meghatározott bérleti szerzıdést és annak mellékleteit áttanulmányozta, 

megismerte és jelen megállapodást mindezek ismeretében köti meg. 
 
3. Kezes kijelenti és tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kötelezett a hivatkozott szerzıdésbıl eredı bárminemő fizetési kötelezettségének 

nem vagy nem maradéktalanul tesz eleget, a Jogosult felhívására magánszemélyként valamennyi számla összegét Jogosult részére teljes 
egészében (tıke+kamat+behajtási költség) megfizeti.  

 
4. Amennyiben a Jogosult a Kötelezettel szemben fennálló számlakövetelése érvényesítése érdekében a Kötelezettel szemben pert kíván 

indítani, elızıleg köteles a Kezest értesíteni és a teljesítésre felszólítani. Ennek elmulasztása esetén a Kezes helytállási kötelezettsége a 
perköltségre és a végrehajtási költségre nem terjed ki. 

 
5. Kezes büntetıjogi felelıssége tudatában kijelenti, hogy magánvagyonnal és ingatlannal rendelkezik, továbbá kötelezettséget vállal arra, 

hogy a tulajdonát képezı ingatlant jelen szerzıdéses jogviszony fennállása alatt nem idegeníti el, és nem terheli meg. Kezes kijelenti, hogy 
tudomásul vette azt, hogy Jogosult kizárólag a jelen pontban tett nyilatkozatára tekintettel kötött Kötelezettel szerzıdést.  

 
6. Kezes helytállási kötelezettsége azon a napon szőnik meg, amelyen Kötelezett a jelen megállapodásban rögzített valamennyi fizetési 

kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. 
 
7. Jogosult kijelenti, hogy magyarországi bejegyzett gazdasági társaság, kezes kijelenti, hogy cselekvıképes magyar állampolgár, ez alapján 

felek szerzıdéskötési képessége semmilyen korlátozás alá nem esik. 
 
8. Felek a jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit, különösen a kezességre vonatkozó 6:416.-6:430. §-ait 

tekintik irányadónak.  

A szerzıdı felek a kezességi szerzıdést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt jóváhagyólag írták alá.  
 

Budapest, 2022.  
 

__________________________ __________________________ 
MASSZÍV Kft. 

Képviseletében: Lagler Zsolt 
Jogosult 

……………….. 
 

Kezes 
Elıttünk, mint tanuk elıtt: 
 

1.,     …………………………………………………. 2., …………………………………………………… 

 

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

 

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

 


