
BÉRLETISZERZŐDÉSRE~FELÜLETRE 

amely létrejött egyrészről a 
Zugtói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01 -09-952368; adószám: 23088441-2-42, székhely: 11 49 Budapest, Kövér Lajos utca 
S-9., kép,·iseli: Hámori György, ügyyezető) (a továbbiakban: Bérbeadó) 

másrészről a 
Kék Tengerszem Oktatási Nonprofit Korlátolt Felelősségíí Társaság (cégjegyzékszám 01-09-
3203 76, adószám: 26254591 -1-42; székhely: 114 7 Budapest, Lőcsei út 95.) (a továbbiakban: Bérlő) 
- együttes említésük esetén Felek-

alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint: 

1./ Bérbeadó kijelenti, hogy kizárólagos joggal rendelkezik a 11 41 Budapest, I\'fogyoródi út 130. 
sporttelep kerítésén elhelyezhető molinók elhelyezését és értékesítését ille tően. 

2./ .~ felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe adja a 1141 
Budapest, Mogyoródi út 130. telephely kerítésén egy darab 250ern x 90 cm nagyságú molinó 
kihelyezésére megfelelő területet. A felek rögzítik, hogy a molinó pontos helyszínét a bejárás során 
határozzák meg. 

3./ A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő a molinón megjelenítendő anyagat előzetesene-mailben 
megküldi a Bérbeadó részére vagy, amennyiben ez nem megoldható , úgy reklámanyagat biztosít. A 
molinó elhelyezése kizárólag a Bérbeadó előzetes jóváhagyásával Yalósulhat meg. Bérbeadó indokolás 
nélkül megtilthatja a kifogásolt reklámanyag Icihelyezését 

4./ A felek megállapodnak, hogy a Bérlő havonta 10.000,-Ft + AFA, azaz tízezer Forint+AFA összegű 
bérleti díjat köteles megfizetni. Az bérleti díj első teljesítése a molinó Icihelyezését követően esedékes, 8 
napon belül, számla ellenében, Bérbeadó 11714006-20462020-00000000 számú számlaszámára. 

5./ Felek megállapodnak, hogy az 4. pontban m eghatározott bérleti díj a molinó kil1elyezése mellett 
tartalmazza a Bérlő által készített szórólapok helyszú1en történő Icihelyezését is. 

6./ .t\ Bérlő kötelezettséget ,·állal arra, hogy az 5. pontban meghatározott bérleti clij késedelmes 
teljesítése es etén, a meg nem fizetett bérleti díj után havi 1 O% mértékű késedelmi kö tbért (kamatot) 
fizet. 

7./ A felek megállapodnak abban, hogy a szerződést határozott időre, 2020. január G - december 31-ig 
kötik. 

8./ A határozott időtartam lejárta előtt a szerződést egyik fél sem mondhatja fel, kizárólag abban az 
esetben, ha a másil\: fél a jelen szerződésből származó lényeges kö telezettségét súlyosan megsérti, vagy 1 
hónapos felmondási idővel abban az esetben, ha bármelyik fél körülményeiben olyan lényeges ,-áltozás 
köntkezik be, melyre tekintettel a szerződés teljesítése többé már nem elvárható. 

9./ A felek m egállapodnak, hogy a szerzőclésscl kapcsolatos, illetYc a szerződés hatálya alatt egymás 
,-o natkozásában tudomására jutott információkat 3. személynek nem hozzák nyil\"ánosságra. 
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1 O. / Kapcsolattartásra szolgáló adatok: 

Bérbeadó részéről: 

N é,·: Lo,·as Zoltán 
T elefon: + 36303672767 
Email: lovas.zoltan@zugsport.hu 

Bérlő részéről: 

N é\': Nyikos Richárd 
T elefon: + 36303182697 
Email:nyikos@tengerszemoYi.hu 

11. / Bérbeadó kijelenti, hogy a reklámadóról szóló 2014. évi X.,'CII. tön·ény 3. § (1) bekezdés d) pontja 
alapján a reklámadó,·al kapcsolatos adókötelezettség szempontjából adóalanynak minősül, to,·ábbá 
kijelenti, hogy a reklámadóról szóló 2014. évi X.,"'\:II. törvény 5. § (3) bek alapján mentesül az adófizetési 
kö telezettség alól. 

12./ Felek megállapodnak, hogy tninden olyan, melyet a felek teYékenységükkel befolyásolni nem 
tudnak és a szerzőclés telj esítését befolyásolja, a szerződés szempontjából ,.js majornak minősül 
(t.lizeset, sz trájk, természeti katasztrófa stb.) Vis major előfordulása esetén a feleknek haladéktalanul 
értesíteniük kell egymást, megne,·ez,·e a pontos okot, \'alamint a szerződés teljcsítésé,·el kapcsolatos 
\'átható hatás t. 

13. / .A Felek \'állalják, hogy a jelen szerződésből származó, ngy azzal kapcsolatos vitás kéreléseket 
elsősorban peren khi iti egyez tetéssei rendezik. 

14./ J elen szerzőcl ésben nem érintett kérdések tekintetében a Polgári T ÖtYénykön)T rendelkezései, 
tm·ábbá a \'onatkozó jogszabályok, előírások az irányadóak. 

Jelen szerződés aláú·ásá,·al a szerződő felek kij elentik és elismerik, hogy ezen szerződésben foglaltakkal 
egyetértenek. 

Budapest, 2020. január 6. 

1. számú m ellékle t: R eklámadó nyilatkozat 
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1. J;:. 111el lé kl et 

REKLAi\lADÓ NYILATKOZAT 

A Z ug tói Sport- és Rendezvényszervező N onprofit Korlá to lt Fele lősségií Társaság (a 
szerződésben, mint Közzétevó') kijelenti, hogy a Reklámadóról szóló 2014. évi X..'CII. törvény (a 
toYábbiakban: Reklám adó törvény) 3. § (1) bekezdés d) pontja alapján a reklámadó,·al kapcsolatos 
adókötelezettség szempontjából közzétevőként adóalanynak minősül , az általa nyújtott hirdetési 
szolgáltatással kapcsolatos reklámadó kötelezettség őt terheli, ugyanakkor a Reklámadó törvény 5. § (3) 
bek. alapján mentesül az adófizetési kötelezettség alól. 

Budapest, 2020. január ...... .. .......... .. 

- \ 

Közzéte,-ő kép,·iseletében: 
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