
BÉRLETI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészrő l a Zuglói Sport és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 5-9., Cg.: 01-09-952368, 
adószáma: 23088441-2-42, képvise li: Hámori György ügyvezető)- a továbbiakban: Bérbeadó -

más részrő l Király Erika (székh ely: 6230 So ltvadkert, Sző lő utca 27.; adószám: 79509400-2-23; 
nyilvátartás i szám: 21745324)- a továbbiakban: Bérlő -

együtt, mint fél, vagy felek (a továbbiakban: Felek) között, az alulírott helyen és napon az alábbi fe lté
telek sze ri nt: 

1.) BÉRLETI SZERZŐDÉS TÁRGYA: 

1.1.) Fe lek rögzítik, hogy a Bérbeadó a Budapest Főváros XIV. Kerületi Zugló Önkormányzatának 
döntése alapján keze li a saltvadke rti Zuglói Gyermektábort (6230 Soltvadkert, Tavirózsa u. 
2., a továbbiakba n: Gyermektábor). 

1.2.) Bérbeadó a Szerződés alapján bérbe adja Bérlőnek a Bérbeadó kezelésében l évő 

Sa ltvadkerti Létesítmény (a továbbiakban : Létesítmény) terület én ta lálható épület ben lévő 
3,2m x 4,0m = 12,8m2 (faház) és 4,1m x 4,0m = 16,4m 2 (terasz/e lőtér), t ehát összesen 
29,2m 2 a lapterül etű büfé és raktár re nd e ltetésű helységeit {a továbbiakban: Bérlemény) 
annak érdekében, hogy ott a Bér lő a Sze rződés időta rtama alatt büfét üzemeltessen. 

2.) SZERZŐDÉS TARTALMA: 

2.1.) Bérlet célja: büfé üzemeltetése 

2.2.) Bérlet i dőta rtama: 2020. július 26 - 2020. augusztus 29. 

2.3.) Bé rl emény Bérlő részére tö rténő átadás időpo ntj a: 2020. július 20. napja. 

2.4.) Vendéglátási szo lgá ltatási időszak kezdete: 2020. július 26. napja. 

2.5.) Vendéglátási szaigáitatás ideje naponta: naponta oiJO órától - 2200 órá ig, igény szerint. A 

nyitvatartási időt a táborvezetővel egyeztetni szükséges. 

3.) BÉRBEADÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI: 

3.1.) Bérbeadó jelen Szerződés 1.1.) pontjában megje lölt Bérleményt a 2.4.) pontban 
meghatározott időpontban, átadás-átvételi j egyzőkönyvvel átadja Bérlőnek. 

3.2 .) Felek rögzítik, hogy Bérlő jogosult saját költségén hűtőpu ltokat, polcokat, fagyialtgépet 

telepíteni a Bérlemény területére. Bé rlő egyebekben a Bérlemény átalakításra kizárólag a 

Bérbeadó e lőzetes írásbe li hozzájárulása esetén jogosult. 

3.3.) Bérbeadó biztosítja: 

• A Bérlemény víz, vil lany, csatorna csatlakozását. 

• A hulladék elszállítását a főbejáratnál, a nagy 1100 literes konténerekbőL 

3.4.) Bérbeadó Bérlő részére a nyitvat artási idő személyzeti il lemhelyet biztosít. 





4.) BÉRLő KÖTELEZEnSÉGEI ÉS JOGAI: 

4.1.) Felek megállapodnak, hogy a 2.5) pontban meghatározot t időpont a büféüzemeltetéséhez 
szükséges működési engedé ly kézhezvételének időpontj áh oz igazodik, a vendéglátó 

tevékenység ezt követően kezdődik . Bérlő köte lezi magát , hogy a működéshez szükséges 

szakhatósági engedélyek meglétét jelen Szerződés hatá lya alatt fo lyamatosan biztosítja . Az 

engedélyek kizárólag a Bé rlő re vonatkozhatnak. Az engedélyek hiánya súlyos 

szerződésszegésn ek minősü l és jelen Szerződés 7.3. pontjában rögzített következményeket 

vonja maga után. 

4.2.) Bármely engedély, nyitást követő v isszavonásából, vagy hiányából eredő teljes fe le l ősség 

Bérl őt terheli, aki jelen Szerződés aláírásáva l ezt tudomásul veszi. Az engedély hiánya, 

illetve visszavonása jelen Szerződés azonnali hatályú felmondását vonja maga után. 

4.3.) Kizárólag Bérlő jogosul t a Bérlemény területén kialakított büfét üzemeltetni. Bérlő felelős az 

ott foglalkoztatottakért, illetve azok tevékenységéért. Bérlő a Bérleményt albérletbe, más 

használatába kizárólag Bérbeadó e lőzetes írásbe li engedélyével adhatja. 

4.4.) Bérbeadó jogosult a zárási időpontokat bármikor ell enőriz ni. Amennyiben Bérlő a jelen 

Sze rződésben rögzített zárási előírásokat nem t artja be, Bérbeadó felszólítja a 

sze rződésszerű te ljesítésre. Amennyiben Bérbeadó figyelme ztetése ellenére Bérl ő a zárási 

e lőírásokat isméte lten megszegi, úgy az súlyos szerző désszegésne k mi nősü l, és jelen 

Szerződés 7 .3.) pontj á ba n rögzített következményeket vonja maga utá n. 

4.5.) Bé rlő bi ztosít minden, a büfészolgá ltatás nyújtásához és re ndeltetésszerű, ba lesetmentes 

üzemeltetéséhez szükséges, felszerelést és fe ltételt, va lamint személyzetet. 

4.6.) Bérlő köteles: 

• A tevékenysége során keletkező általános, kommuná l is és veszélyes hulladékat 

egyaránt a vonat kozó e lőírásoknak megfe le lő módon tárolni. 

4.7.) Bé rl ő jelen szerződés megszűnésekor köteles a Bérlemény területét az átvételkori állapot 

szerinti minőségben Bérbeadónak v isszaadni. Amennyiben a Bérleményben a Bérlőnek, 
felróhatóan bármilyen kár keletkezik Bérlő köteles azt saját költségén helyreá llítani. 

4.8 .) Bé rlő köteles biztosítani az áruk és szo lgá ltatások megfelelő minőségé t és színvonalát. Bérlő 

mindenkor köteles betartani az egyes termékek árusítására vonatkozó jogszabá lyi és 

hatóság i e l ő írásokat, amelyek betartását Bérbeadó képvise lője jogosult bármikor 

e ll enőr i zn i. Ezen e l őírások be nem tartása súlyos szerződésszegésnek mi nősül. Az e l őírások 

be nem tartásából e redő teljes fe le l ősség Bérlőt terheli. 

4.9.) Bérlő Bérbeadó terü letén köte les betartani és betartatni valamennyi jogszabályt és e lőírást, 

valamint a hatályos munka-, baleset-, érintésvédelmi és tűzrendészeti szabá lyokat továbbá 

köteles betarta ni Bérbeadó Ház irendjét Bérlő köteles az alkalmazottai és egyéb, a területen 

közreműködő személyek nevét tartalmazó listát Bérbeadó részére átadni . 

4 .10.) A Bérleményt megfe le lő állapotban lévőnek kell tekinteni, ha Bérlő az átadás-átvét elkor 

írásban nem jelzi annak bármely hibáját, hiányosságát Bérbeadónak. Ugyanez vonatkozik 

Bérbeadó által Bérlő részére teljesített egyéb szo lgáltatásokra is. 

4.11.) Bérlő a napi nyitva tartási időben bekövetkező bármilye n váratlan eseményről azonna l 

köteles tájékoztatni Bérbeadó képvise l őjét és az esemény elhárításához, illetve 

megszüntetéséhez szüksége minden intézkedést megtenni. 
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4.12. ) Felek rögzít ik, hogy Bér lő a bérlet telj es időtartama alatt a Bérlemény területén bármilyen a 
Bérlő vagy szerződéses partnerei által okozott, vagy Bér lőne k fe lróha tó okból ke letkező 
kárért telj es kártérítési fe l e lősségge l tartozik. 

4.13.) A Bérlemény területén Bér l ő köteles bi ztosítani Bérbeadó dolgozóinak akadálytalan 
közlekedé sét, amely azonban nem zavarhatja, akadályozhatja, vagy veszélyeztetheti a 
szaigá itatás nyújtását, annak színvonalát, va lamint a szaigáitatásra vonat kozó 
balesetvédelmi, egészségügyi, higiéniai szabá lyok betartását. 

4.14.) A büfében a táborvezetővel egyeztetett termékek, egyeztetett áron árusíthatóak. A 
táborozó gyermekek, táboroztató pedagógusok, vendégek, va lamint a Bérlő közös 
érdekében (egyeztetett termék- és árulista). 

5.) BÉRLETI DÍJ: 

5.1.) Bérbeadót jelen Szerződésben meghatározott Bérlemény haszná latáért havonta bruttó 
30.000 Ft, azaz havonta bruttó harmincezer forint bérleti díj illeti meg, amely ta rtalmazza a 
Bérlemény üzemeltetésével összefüggésben felmerülő közüzemi díjat (rezsiköltség) is. 

5.2.) Bérl ő a bérleti díjat havonta e l őre, a tá rgyhónap 5. napjáig köteles a Bérbeadó álta l kiá llított 
számla alapján átutal ással megfizetni a Bérbeadó OTP Bank Nyrt.-né l vezetett 11714006-
20462020 számú bankszámlaszámára. Az e lső bérleti díj a Szerződés aláírását követő 5. 
napon belül esedékes. Az e lső bérleti díj megfizetése a Bérlemény átadásának a fe ltétel e. 

6.) SZERZŐDÉS I DŐTARTAMA: 

6.1.) Jelen Sze rződést Felek 2020. július 26. napjátó l - 2020. augusztus 29. napjáig határozott 
időtarta lomra kötik. 

7.) FELMONDÁS! FEL TÉTELEK, SZERZŐDÉSSZEGÉS: 

7.1.) A jelen szerződést bármelyik fé l 15 (t izenöt) napos fe lmondási idő betartásáva l, a hónap 
uto lsó napjára mondhatja fel (rendes fe lmondás) minden egyéb indokolás nélkül. A rendes 
felmondás jogát kizáró lag írásban, a másik félhez intézett jognyilatkozat útján lehet 
érvényesen gyakorolni. 

7.2.) Bérbeadó jogosult a jelen sze rződést a Bérl ő sze rződésszegése esetén fe lmondás útján 
megszüntetni azza l, hogy a felmondásra a lakások és helyiségek bérletére, va lamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szó ló 1993. évi LXXVII I. törvény - a 
továbbiakban: Lakás tv. - rendelkezései irányadóa k. 

7.3 .) Felek megá llapodnak abban, hogy a bérlet i j ogviszony bármely okbó l történő megszűnése 

esetén Bérl ő a bérleményt minden elhelyezési (cse rehelyiség) és kártalanítás i igény nélkül 
köteles a Bérleti jogviszony utolsó napján elhagyni és azt Bérbeadó - kiürített, t iszta és 
re nde l tetésszerű használatra alkalmas állapotban- birtokába bocsátani. Felek kifejezetten 
úgy állapod nak meg, hogy amennyiben a bérleti jogviszony megszűnik, és Bérl ő 

Bérbeadóva l szemben fennálló birtokbaadási kötelezett ségének a jelen pont szerinti 
hatá ridőben nem tesz eleget, úgy a jogcím nélküli haszná lat idejére a bérl eti díj 
kétszeresének megfe le lő összegű használati díj megf izetésére köteles. 

~--/ 
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7.4.) Felek j elen Szerződést azon esetekben mondhatják fel azonnali hatállyal, amikor a másik Fél 

jelen Szerződésbe n foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetve azt súlyosan 

megszegi. A felmondást indokoini kell. 

8.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

8.1. ) Bérlőt tel jes körű fe lelősségge l terhel i az általa üzemeltetett vendéglátó egység va lamennyi 

szakhatósági és felügye leti szerve által jogszabá lyban vagy rendeletben meghatá rozott 

engedélyének beszerzése, érvényessége és hozzáférhetősége tekintetében. 

8.2. ) Fe lek kötelezik magukat, hogy amennyiben az értesítési és levelezési címükben bármilyen 

változás történik, úgy arról, az új értesítési és levelezési cím pontos megadásáva l 

haladéktalanul, l egkésőbb az új cím hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül 

értesít ik a másik Felet. Az értesítés elmaradásából e redő minden kár, illetve többletköltség 

az értesítést elmulasztó Felet terheli. 

8.3.) Fe lek rögzítik, hogy jelen Szerződés biza lmas jel l egű, azonban Bérlő tudomásul veszi, hogy 

Bérbeadóra vonatkoznak az Áht. és a kapcsolódó egyéb jogszabályok közzétételi 

kötelezettségre vonatkozó rendelkezései, ame ly rendelkezések korlátozhatjá k jelen Szerződés 

bizalmas kezelését. 

8.4 .) Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés keretében létrejött jogviszonyt érintő 

kérdésekben köz lendő ike t írá sban t eszik meg egymás felé. Írásos formu lának mi nősülnek: a 
postai úton megküldött levél. 

8.5.) Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Po lgári Törvé nykönyv vonatkozó 

rendelkezései az irányadók. 

8.6.) Fe lek jelen szerződésbő l szá rmazó esetleges jogvitái kat elsődlegesen egyeztetés útján, a 

ny ilvánosság teljes kizá rásáva l rendez ik, és csak annak eredménytelensége esetén fordu lnak 

bírósághoz. 

Jelen Szerződés három, egymássa l szó sze rint egyform a, eredeti példányban készü lt, ame lyet Felek, 

elo lvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. 

Soltvadkert, 2020. július 26. 
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