
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. 
képvise lő: Hámori György ügyvezető 
adószám: 23088441-2-42 
cégjegyzékszám: 01-09-952368 
mint Bérbeadó- a továbbiakban: Bérbeadó, 

másrészről a 
név: IRUNMORE SE 
székhely: 8630 Balatonboglár, Viola utca 13. 
ké pviselő : Kozák-lgnáth Éva 
adószám: 19226082-1-14 
cégjegyzékszám: 7102547152019120913017126 
mint Bé rlő - a továbbiakban: Bérlő, 

külön-külön említve Fél, együttesen Felek - a továbbiakban: Fél/Felek - között az alábbi feltételekkel: 

1.) A SZERZŐDÉS TÁRGYA: 

1.1.) Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonában l évő, a Budapest XIV. ker. 
Magyaródi út 130. sz. alatti sportlétes ítmény - a továbbiakban: Létesítmény - t erül etén 
található futókört- a t ovábbiakban: Bérlemény-, melyre kizárólagosságat a Bérbeadó nem 
biztosít. Bérbeadó szabad területen az egyéb sportpályák és eszközök használata nélkül, 
legfeljebb 100 m 2 területet biztosít Bérlő számára. A Szerződés hatá lya az alábbi i dőpont és 
tevékenység szerint: 

2020. június 22. napjától 2020. október 31-ig, alkalmanként 2 órára, sportoktatás 
céljából. 

Bérbeadó a fentieken túl a következő szolgá ltatásokat nyújtja Bé rlő, valamint a Bérl ő álta l 
nyújtott szolgáltat ást igénybe vevő személyek számára, alkalmanként: 

- l db regisztrációs asztalt, 4 db széket , 

- A mosdók, a zuhanyzók, az é rtékmegő rző szekrények és a kije lölt öltözők te lj eskörű 

használatának leh etőségét. Ezen szolgá ltat ások térítésmentes igénybevételének feltéte le, 
hogy az adott szolgá ltat ást igénybe vevő személy igazolni t udja Bé rlőve l fenná lló tagsági 
viszonyát. 

2.) FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETISÉGEI : 

2.1.) Bérbeadó köteles a Bérleményt a Bérlő rendelkezésére bocsát ani. 

2.2 .) Bé rlő köteles a Bérlemény bérlet éért bér let i díjat fi zetni. 
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2.3.) Bérbeadó szavatolja, hogy a Szerződés hatálya alatt, a Bérlő számára az 1.1. pont szerint 

biztosított használati időszakban harmadik személynek nincs olyan joga, amely Bérlő 

használatát akadá lyozná, vagy korlátozná. Bérbeadó jogosu lt a Bé rl ő tevékenységét e llenőrizni , 

esetleges kifogásait Bé rlővel közölni, hogy a Bérlemény a bérlet egész tartama alatt 

sze rződésszerű használatra alkalmas, és megfelel a szerződés e l őírása ina k . 

2.4.) Bérlő a Bérleményt albérletbe, más használatába nem adhatj a. Ezen rendelkezés 

megszegéséből eredő minden fe l e lősség Bé rlőt terheli. 

2.5.) Bérlő köteles a Létesítmény területén hatá lyos házirendet, munkavédelmi és ba leseti 

e lőíráso kat, valamint a hatályos jogszabá lyok rendelkezése it betartani és harmadik 

személyekkel betartatni. Bérlő kijelenti, hogy a Bérbeadó által kész ített, a Létesítmény 

házirendjét megismerte és azt a Szerződés hatálya alatt betartja . 

2.6.) Bérlő köteles az álta la haszná lt, a Bérbeadó tulajdonát képező eszközöket rende ltetésszerűen 

használni és az eszközök áll agát megóvni. Az eszközökben bekövetkezett károkat, így az 

általános használatból adódómértéket meghaladómértékű állagrom lásból származó, va lamint 

a nem rendelte tésszerű használatból eredő károkat Bérlő vise li. 

2. 7.) Felek rögzítik, hogy Bérlő a bérlet teljes időtartama alatt a bérbe vett területeken bármi lyen 

általa a rend e ltetéssze rű, sze rződésn ek megfelelő használaton tú lmenően okozott vagy neki 

felróható okból ke letkező kárért teljes ká rtérítési fe l e l ősségge l tartozik. 

2.8.) Bármilyen esetl egesen fe lmerü lő probléma esetén Felek a helyszínen haladéktalanu l 

jegyzőkönyvet köte lesek felvenn i, melyben rögzítik az észrevét eleiket. Bérl ő ált al ekkor nem 

rögzített panaszokat, kifogásokat utólag nem lehet f igyelembe venni. A 2.6. il letve a 2.7. 
rendelkezések szerinti, Bér lő által esetlegesen okozott károkka l kapcsolat os igények 

érvényesítése érdekében, Bérbeadó haladékta lanul, de l egkésőbb a károkozá st követő napon 

köteles Bérlőt a károkozás tényéről igazolhatóan értesíteni. 

2.9.) Bérlő tudom ásu l veszi, hogy ezúton nyilatkozik arról, hogy a Létesítmény terül etén elektromos 

berendezéseket kizárólag a saját fe l e lősségé re használhatj a. 

3.) BÉRLETI DÍJ : 

3.1 .) Felek megá llapodnak, hogy a Bérlemény bérleti díja a Szerződ és hatá lya alatt szóbeli 

megbeszé lés alapj án került meghatározásra. A bérleti díj összege: bruttó 5.000 Ft/alkalom. 

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

sze replő fi zetési határidőn belül köte les átutalással megfizetni. A fizetési hatá ri dő nem lehet 

rövidebb a számla kézhezvételét követő 8 napnál. 

3.3. ) A bérleti díj késedelmes megfizetése esetén a Bérbeadó jogosul t a Ptk. 6:155. § (1 ) bekezdése 

sze rinti mérté kű késedelmi kamatot és a kü lön jogszabályszerinti behajtási kö ltségátalányt 

érvényesíteni a Bérlőve l szemben. 

3.4.) A sze rződésbe foglalt alkalom abban az esetben nem kerül kiszám lázásra, ha a Bérlő l egkésőbb 

egy héttel az időpo nt e lőtt írásban jelzi lemondás i szándékát a Bérbeadó részére. 

4.) SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, SZERZŐDÉSSZEGÉS: 

4.1.) Felek megállapodnak, hogy a Sze rződést bárme ly fél a másik félhez intézett írásbeli 

nyilatkozattal 30 napos felm ondási időve l rendes fe lmondássa l felmondhatj a. 

4.2.) Bármely Fél jogosult a Szerződést azonnali hat állya l felmondani, amennyiben a másik Fé l 

súlyosan vagy ismétlődő módon Sze rződés rendelkezéseit megszegi és a szerződésszerű 
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állapotot, írásbeli felszól ításra, amelyet a másik fél igazolhatóan és a szerződésszegés 

észle lésétől számított 15 napon be lül eljuttatott hozzá-, az abban megjelöl t időpontig - ami 

nem lehet kevesebb, mint 5 nap- nem állítja hely re. 

Felek súlyos szerződésszegének minősíti k Bérlő részérő l kü lönösen, ha: 

- a Bérlő a Bérleményt nem a bérleti cé lnak megfe l e lően használj a; 

-a Bérlő a Bérleményt rongálja, vagy egyébként rendeltetése llenesen használja; 

-a Bé rlő ill etéktelenül albérletbe adja vagy más módon harmadik személy haszná lat ába 

átengedi a Bérleményt; 

- a Bérlő 1 hónapot meghaladó fizetési késede lembe esik. 

Felek súlyos szerződésszegének minősítik Bérbeadó részérő l különösen, ha 

- Bérbeadó a szerződés- és rendeltetésszerű használatot nem teszi lehetövé. 

4.3.) Felek megál lapodnak, 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.) Fe lek rögzítik, hogy a Szerződés biza lmas j e llegű. 

5.2 .) Fe lek rögzít ik, hogy a Budapest XIV. Kerü let Zugló Önkormányzatána k szervezésében álló 

rendezvények e lsőbbséget élveznek a helyszín kihaszná lásában, ilyenkor a Bérleményt nem 

haszná lhatja a Bérlő . A Bérbeadó minimum egy héttel a meghatározott esemény dátumát 

megelőzően írásban értesíti a Bé rlőt ezekről az alka lmakróL 

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

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

személyesen adták át átadás-átvételi elismervény ellenében vagy ajánlott-tértivevényes postai 

küldeményként a másik fél székhelyére megkü ldték. A fentiek szerint elküldött nyilatkozat a 

post ára adástól számított 5. munkanapon akkor is kézbesítettnek és joghatályosnak minősü l, 

ha a tértivevény "nem kereste", "elköltözött", ) smeretlen cím" vagy "nem vette át" jelzésse l 

érkezik vissza a feladóhoz. 

5.4.) A Szerződésben nem szabá lyozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv bérlet re vonat kozó 

rendelkezései az irányadók. 

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

nyilvánosság teljes kizárásával rendezik, és csak annak eredménytelensége esetén fordulnak 

bírósághoz. 

5.6.) A Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik: 

- 1. sz. a Bérbeadó házirendje; 

--+ :-/ 
~--

1 
3 



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

elolvasást és értelmezést követőe n, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. 

Budapest, 2020. június 15. 
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Adószam: IMfR26082-1-14 
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