
BÉRLETI SZERZŐDÉS 

a továbbiakban: "Szerződés" 

amely létrejött egyrészről a 

név: Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. S-9. 
ké pvise l ő: Hámori György ügyvezető 
adószám: 23088441-2-42 

cégjegyzékszám: 01-09-952368 
mint Bérbeadó- a továbbiakban: Bérbeadó, 

másrészrő l a (jogi személy) 

név: Duplitec Kft. 
székhely: 1141. Budapest, Öv utca 39-41. 
adószám: 11587060-2-42 
ba n kszá m laszá m: 10300002-20121149-70073 285 

képvise lő neve: Nagy György ügyvezető 

mint Bé rlő - a továbbiakban: Bérlő, 

külön-külön említve Fél, együttesen Felek- a továbbiakban: Fél/Felek - között az alább i fel tételekkel: 

1.) A SZERZÖDÉS TÁRGYA: 

1.1.) Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonában l évő, a Budapest XIV. ker. 
Magyaródi út 130. sz. alatt i sportlétesítményben (a továbbiakban: létesítmény) található 
épületben l évő kis termet {33m2

) szabad kapacitás esetén a nagy termet {54m 2
) va lamint a 

labdarúgópálya és a kerékpáros dombok közötti szabadterület (a t ovábbiakban: Bérlemény) a 

Szerződés hatálya alat t, az alábbi id őpontba n: 

2020. január OS. napjától 2020. június 15 napjáig írásban 10 nappal előre bejelentett és 

egyeztetett időpontokban drénhasználati tanfolyami oktatás céljára 

2.) FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI: 

2.1.) Bérbeadó köteles a Bérleményt a Bérlő rendelkezésére bocsátani. 

2.2. ) Bérlő köte les a Bérlemény bérletéért bérleti díjat fi zetni. 

2.3.) Bérbeadó szavatolja, hogy a Szerződés hatálya alatt, a Bérlő számára az 1.1. pont szerint 

biztosított haszná lati idősza kba n harmadik személynek nincs olyan joga, amely Bérlő 

használatát akadá lyozná, vagy korlátozná. Bérbeadó jogosult a Bérlő tevékenységét ellenőrizni, 

esetleges kifogásait Bérlőve l közölni. A Bérbeadó szavatol továbbá, hogy a Bérlemény a bérlet 

egész tartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas, és megfelel a szerződés e l őírásai nak . 

2.4.) Bé rlő a Bérleményt albérletbe, más használatába nem adhatja. Ezen rendelkezés 
megszegésébő l e redő minden fe le l ősség Bérlőt terheli. 

2.5. ) Bérlő köteles a Létesítmény t erület én hatá lyos házirendet, munkavédelmi és baleseti 
e lő íráso kat, valamint a hatályos jogszabályok rendelkezéseit betartan i és harmad ik 
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személyekkel betartatni. Bérlő kijelenti, hogy a Bérbeadó által készített, a Létesítmény 
házirendjét megismerte és azt a Szerződés hatálya alatt betartja. 

2.6.) Bérlő köteles az általa haszná lt, a Bérbeadó tu lajdonát képező eszközöket rendeltetésszerűen 

haszná lni és az eszközök állagát megóvni. Az eszközökben bekövetkezett károkat, így az 
általános haszná latból adódómértéket megh a ladómértékű állagromlásból származó, valamin t 
a nem re ndeltetésszerű használatból e redő károkat Bé rlő vise li. 

2.7.) Fe lek rögzítik, hogy Bérlő a bérlet teljes időta rtama alatt a bérbe vett területeken bármilyen 

általa a rendeltetéssze rű, szerződésnek megfe le lő ha sználaton túlmenően okozott vagy neki 

fe lróható okból ke letkező kárért teljes kártérítési fe le l ősségge l tartozik. 

2.8.) Bármilyen esetlegesen felmerülő probléma esetén Felek a helyszínen haladéktalanul 
jegyzőkö nyvet kötelesek felvenni, melyben rögzítik az észrevét eleiket. Bérlő által ekkor nem 

rögzített panaszokat, kifogásokat utó lag nem lehet f igyelembe venni. A 3.6. illetve a 3.7 . 
rendelkezések szerinti Bérlő által eset legesen okozott károkkal kapcsolatos igények 
érvényesítése érdekében, Bérbeadó haladéktalanul, de l egkésőbb a károkozást követő napon 

köteles Bérlőt a károkozás tényéről igazo lhatóan értesíteni. 

2.9.) Bérlő tudomásul veszi, hogy ezúton nyilatkozik arról, hogy a Létesítmény terület én 
elektromos berendezéseket kizárólag a saját felelősségére használhatja és rendelkezik 
hatósági repülési engedéllyel. 

2.10.) Bérlő a GDPR-nak megfelelően a személyiségi jogok figyelembevételével használhatja csak 

fel az esetlegesen készült felvételeket! 

3.) BÉRLETI DfJ: 

3.1.) Felek megállapodnak, hogy a Bérlemény bérleti díja a Szerződés hatálya alatt szóbeli 

megbeszélés alapján került meghat ározásra. A bérleti díj összege: kis terem használatakor 
2000 Forint/alkalom , nagy t erem haszná latakor 4000 Forint/alkalom, külső szabadterület 

használatakor 8 OOO Ft+áfa/alkalom 

3.2.) Felek megállapodnak, hogy a Bérlő a bérleti díjat, havi esedékességgel utólag, a számlán 

szereplő fizetési határidőn belül köte les átutalással megfizetn i. A fizetési hatá ridő nem lehet 
rövidebb a számla kézhezvételét követő 8 napnál. 

3.3.) A bérleti díj késede lmes megfizetése esetén a Bérbeadó jogosult a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése 

szerinti mértékű késedelmi kamatot és a kü lön jogsza bály szerinti behajtási kö ltségáta lányt 

érvényesíteni a Bér lőve l szemben. 

3.4.) A szerződésbe fogla lt alka lom abban az esetben nem kerül kiszámlázásra, ha a Bérlő legkésőbb 
egy héttel az időpont e lőtt írásban jelzi lemondási szándékát a Bérbeadó részére. 

4.) SZERZÖDÉS FELMONDÁSA, SZERZŐDÉSSZEGÉS: 

4. 1.) Fe lek megállapodnak, hogy a Szerződést bármely fél a másik félhez intézett írásbeli 

nyilatkozattal 30 (harminc) napos fe lmondási i dővel rendes fe lmondással felmondhatja. 

4.2.) Bármely Fél jogosult a Szerződést azonna li hatállyal felmondan i, amennyiben a másik Fé l 

sú lyosan vagy i smét lődő módon Sze rződés rendelkezéseit megszegi és a szerződésszerű 

állapotot, írásbeli felszó lításra, ame lyet a másik fél igazolhatóan és a szerződésszegés 

ész le l ésétő l számított 15 (ti zenöt) napon belül eljuttatott hozzá-, az abban megje lölt időpo ntig 

-ami nem lehet kevesebb, mint 5 nap - nem állítja helyre. 

Fe lek sú lyos sze rződésszegének minős ítik Bé r lő részéről különösen, ha: 
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- a Bérlő a Bérleményt nem a bérleti célnak megfelelőe n használja; 

- a Bérlő a Bérleményt rongálja, vagy egyébként rendeltetésellenesen használja; 

- a Bérlő illetéktelenül albérletbe adja vagy más módon harmadik személy használatába 

átengedi a Bérleményt; 

- a Bérlő l (egy) hónapot meghaladó fizetési késedelembe esik. 

Felek sú lyos szerződésszegének minősítik Bérbeadó részéről különösen, ha 

- Bérbeadó a szerződés- és rendeltetésszerű használatot nem tesz i lehetövé. 

4.3.) Felek megállapodnak, hogy amennyiben kívülálló harmadik személyek szándékos magatartása, 

vagy egyéb, Feleknek fel nem róható események következtében (vis maior), a Bérleményt nem 

lehet használni, úgy egymás felé anyagi követelést nem támasztanak. 

5.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

5.1.) Felek rögzítik, hogy a Szerződés biza lmas jellegű. 

5.2.) Felek rögzítik, hogy a Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának szervezésében álló 

rendezvények elsőbbséget élveznek a helyszín kihaszná lásában, ilyenkor a Bérleményt nem 

használhatja a Bérlő. A Bérbeadó minimum egy héttel a meghatározott esemény dátumát 

megelőzően írásban értesíti a Bérlőt ezekrő l az alkalmakróL 

5.3.) Felek megállapodnak, hogy a Szerződésse l összefüggő bármely nyilatkozatot írásban, magyar 

nyelven kell megtenni és akkor minősül a Szerződés alkalmazásában teljesítettnek, ha azt 

személyesen adták át átadás-átvételi elismervény e llenében vagy ajánlott-tért ivevényes postai 

küldeményként a másik fél székhelyére megküldték. A fentiek szerint elküldött nyilatkozat a 

postára adástól számított 5. munkanapon akkor is kézbesítettnek és joghatályosnak minősül, 

ha a tértivevény "nem kereste", "elköltözött", )smeretlen cím" vagy "nem vette át" jelzéssel 
érkezik vissza a feladóhoz. 

5.4.) A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv bérletre vonatkozó 
rende lkezései az irányadók. 

5.5.) Felek a Szerződésbő l származó esetleges jogv itáikat elsőd legesen egyeztetés útján, a 

nyilvánosság teljes kizárásával rendezik, és csak annak eredményte lensége esetén fordulnak 

bírósághoz. 

5.6.) A Szerződés elválaszthatat lan mellékletét képezik: 

- l. sz . a Bérbeadó házirendje; 

A Szerződés három, egymássa l szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyet Felek, 

elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukka l mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. 

· -;d .. i.:> Rcndezvénys: ··:-.· ... · 
Budapest, 2020.Ql:.0'6.Kft. 

·.:·!Budapest, Kövér Lajos h ~-·J 
A·.:.'•szúm: 230 8441- ~ 

~ '.;' OTP: 1 . - 462020-"'Y.lfl~'. 
·· .....o--íferb adó 

Zuglói Sport- és R ndezvényszervező 
Nonprofit Kft. 

Hámori György 

ügyvezető 
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