
BÉRLETISZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészről a Zuglói Spor·t-és Rendezvényszer-vező Nonprofi t Korlátolt Felelősségíí 

Társaság, (székhely: 11 49 Budapest, Kövér Lajos utca 5-9.; képv i se lő: Hámori György ügyvezető; 
adószám: 2308844 1-2-42; cégjegyzékszám: O 1-09-952368) mint Bér·beadó, 

másrészről a MTK Budapest Labdarúgó Zártl<ö r·űen Mííködő Részvénytársaság (székhely: l 087 
Budapest, Sa lgótatján i út 12- 14. ; képviseli : Somogyi János Igazgatósági tag; cégjegyzékszám: O 1-10-
0461 30; adószám: 14424955-2-42) mi nt Bérlő, együttesen Felek között alulírott napon és helyen az 
alábbiak szerint. 

1.) A SZERZÖDÉS TÁRGYA: 
1.1.) Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a Bérbeadó vagyonkezelésében lévő, a Budapest XIV. 

ker. Kövér Lajos u. 5-9. sz. alatti sportlétesítményben (a továbbiakban: Létesítmény) található l 
(egy) db müfUves pályát és 2 (kettő) db öltözöt (a továbbiakban: Bérlemény) a Szerződés 
hatálya alatt az alábbi időpontokban: 

2020. július 13. napjától 2021. 06. 30. napjáig, 

hétfőn-szerdán-pénteken : 15:30-19:00 
l<edden-csütörtökön: 15:30-18:00 

közölti időtartamban a jelen szerzödésben megjelölt órad ij ak ellenében. 

1.2.) Szerződő felek megállapodnak abban - teki ntettel arra a körü lményre, hogy az MTK nem tudja 
a délután i órákra kijelölt térítésmentes i dőszakot igénybe venni- hogy reggel 8:00 órátó l l 0:00 
óráig tetjedő idöszakban e lőre egyeztetett időtartamban a Bérlő jogosult térítésmen tesen a pá lya 
haszná latára. Az MTK Labdarúgó Szakosztályai jogosultak továbbá szombati napon ll :00-
13:00 óráig tetjed ő idöszakban a pályát ingyenes használni. 

1.3 .) Szerződö felek rögzítik, hogy a jelen szerzödésben megjelölt bérleti időtartatma vonatkozóan 
Bér lő szerződést köt az MTK Hungária FC-vel, mely alapján az MTK női labdarúgók 
jogosul tak az általuk megjelölt idősávokban a Bérlemény használatára, amennyiben a Bérlő nem 
él használati jogával. Szerződö felek ebben az esetben bérleti d íjat az MTK Hu ngária FC részére 
kötelesek számlázni és nem tekintik e lőre le nem mondott fel nem használt idősávnak . Bérlő 

kijelenti, hogy a vonatkozó bérl eti szerződést megismerte, az MTK Hungária FC-vel ö egyeztet 
a saját használatta l kapcso latban, ezzel kapcsolatban a Bérbeadóval szemben semm ilyen 
követelése nincs. 

2.) A SZERZÖDÉS IDŐTARTAMA : 

2. 1.) Fe lek a Szerzödést 2020. július 13. napjától 202 1. június 30. napjáig tetjed ő határozott 
időtart am ra kötik. 

2.2.) Amennyiben bérbeadó közszolgá ltatási szerződés alapján fennálló kötelezettsége teljesítéséhez 
szükséges a bérlemény használata, úgy bérlő nem jogosult a pálya használatára még bérleti díj 
megfizetése ellenében sem. Ezt bérbeadó az esedékesség el őtt l O nappal jelzi bérlő fe lé írásban, 
elektronikus úton (e-mai l útján) a horvath .mi haly@mtkbudapest. hu e-mail c ímre. 

2.3 .) Szerzödö felek megá llapodnak abban, hogy MTK l O nappal korábba n jelzi Bérbeadó felé (a 
husza k.erLsi(ci)zugsport.h u e-mail címre megküldött levé l útján), amenny iben a térítésmentes 
pályahasználatot adott i dőpontban nem kívánja igénybe venni , illetve jelzi Bérbeadó fe lé a 
térítéses időtartamban igénye lt pálya használati idösávokat. 
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3.) FELEKJOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI: 

3 .l.) Bérbeadó köteles a Bérleményt a jelen szerzödésben megjelölt időtaltamon belül a Bérlő által 
előzetesen megjelölt időpontokban Bérlő rendelkezésére bocsátani. Felek megállapodnak, hogy 
a Bérlő a Bérleményből az öltözőket a Szerződés 1. pontjában meghatározott napokon 
negyedórával a pályahasználat előtt jogosult birtokba venni olymódon, hogy az edzést megtmtó 
személy az ö ltözőkulcsot felveszi és azt aláírásával elismeri. 

3 .2.) Bérbeadó vállalja, hogy a Bérlő e l őzetes igénye esetén - feltéve, ha a Bérbeadó rendelkezik 
szabad kapacitással - további öltözöt biztosít bruttó 4.750,-Ft/a lkalom, azaz bruttó 
négyezerhétszázötven Ft/alkalom bérleti díj ellenében. 

3.3 .) Bérlő köteles a Bérlemény tényleges használata napját megelőző legalább 1 O (tíz) nappal 
korábban a Bérbeadó felé írásban jelezni, amennyiben a pályának csak az ~ részét kívánja bérbe 
venni, vagy a pályát egyáltal án nem kívánja bérbe venni. Amennyiben a Bérlő a jelen pontban 
megjelölt határidőben írásban elektronikus úton jelzi (a huszak.erzsi@zugsport.hu e-mai l 
címre), hogy a pályát egyáltalán nem kívánja bérbe venni, úgy erre az idöszakra bérleti díj nem 
jár Bérbeadó részére és a Bérbeadó jogosult a müfüves pályát harmadik személy részére egyéb 
Uog) következmények nélkül bérbe adni. A Bérlő jelen pont szerinti írásbeli é1tesítése 
hiányában a Bérbeadó a teljes mlífiives pálya után járó bérleti díjra jogosu lt. 

3.4.) Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó a villanyvi lágítás bekapcselását mindenkor kizárólag a 
Bérlő (edzők) kérése alapján teljesíti és köteles teljesíteni, o ly módon, hogy az edzők a 
bekapcsolásra vonatkozó kérésüket a Bérbeadó erre rendszeresített nyomtatványán aláírásukkal 
elismerik. A villanyvilágítá s bekapcsolása esetén a Bérbeadó a te ljes l órás bérl eti iciőszakra 
jogosult az emelt összegíí bérleti díjat érvényesíteni. 

3.5.) Bérlő köteles a Bérlemény bérletéért (beleértve az ott található, Bérbeadó tulajdonát képező 
eszközök pl. vi llanyvilágítás használatát is) a térítésköteles időtartamban bérleti díjat fizetni. 

3.6.) Bérbeadó szavatolja, hogy a Szerződés hatálya alatt, a Bérl ő számára az 1. pont szerint 
biztosított használati időszakban harmad ik személynek nincs olyan joga, amely Bérl ő 
használatát akadályozná, vagy korlátozná. Bérbeadó jogosult a Bérlő tevékenységét ellenőrizni, 
esetleges kifogása it Bérlőve l közölni. A Bérbeadó szavatol továbbá, hogy a Bérlemény a bérlet 
egész tartama alatt szerződésszerü használatra alkalmas, és megfe lel a szerződéses és egyéb 
jogszabályi el őírásoknak . 

3.7.) Bérl ő a Bérleményt albérletbe, más használatába nem adhatja. Ezen rende lkezés megszegéséből 
eredő minden felelősség Bér l őt terheli. Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a Bérleményt a bérleti 
jogviszony i dőszaka alatt az MTK labdarúgó szakosztályai minden e lőzetes engedély nélkül 
használhatják 

3.8.) Bérlő köteles a Létesítmény területén hatályos házirendet, munkavédelmi és balesetvédelmi 
e l őírásokat, valami nt a hatályos jogszabályok rendelkezéseit betartani és harmadik 
személyekkel betartatni. Bérlő kijelenti , hogy a Bérbeadó által készített, a Létesítmény 
házirendjét megismerte és azt a szerződés hatálya alatt betartja. 

3.9.) Bérlő köteles az általa használt, a Bérbeadó tu lajdonát képező eszközöket rende ltetésszerüen 
használni és az eszközök állagát megóvni. Az eszközökben bekövetkezett károkat, így az 
általános használatból adódó mértéket meghaladó mértékü állagromlásból származó, valamint a 
nem rendeltetésszerü használatból eredő károkat Bérlő viseli. 

3 .10. ) Bérlő köteles a pálya és az öltözők használati ideje alatt minimum l fő fe lügyeletet ellátó 
személyt biztositani, annak érdekében, hogy az épü letben és a pályán a házirend által 
megfoga lmazott szabályokat betartassa, illetve a betartását ellenőrizze. Bérlő fe ltétlen és 
visszavonhatatlan módon a jelen Szerzödés aláírásával egy idejüleg kijelenti, hogy minden 
esetleges kárért, rongálódásért, balesetért a teljes anyagi és erkölcsi fele lösséget viseli. 
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3.11.) Felek rögzítik, hogy Bérlő a bérlet teljes időtartama alatt a bérbe vett teriileteken bármilyen 
általa a rendeltetésszeríí , szerzödésnek megfelelő használaton tú lmenően okozott vagy neki 
felróható okból keletkező kárért teljes kártérítési fe le lősséggel tari ozik. 

3. 12.) Bármilyen eset legesen fe lm erülő probléma esetén Felek a helyszínen haladéktalanul 
jegyzőkönyvet kötelesek fel venni, melyben rögzítik az észrevételei ket. 

3. 13.) Bér lő tudomásul veszi, hogy ezúton nyilatkozik arról , hogy a Létesítmény területén elektromos 
berendezéseket kizárólag a saját fe le lősségére használhatja. A Létes ítményen található 
felépítményben (ahol az öltözők is találhatóak) elektromos berendezések használata tilos. 

4.) BÉRLETI DÍJ: 

4.1 .) Felek megállapodnak, hogy a Bérlemény bérleti díja a Szerzödés hatálya alatt az alább i: 

KÖVÉR LAJOS UTCA PÁLYABÉHLETI DÍJAI< 
1149 Budapest, Kövér L ajos utca 5-9. 

i;,éiiJbC veli szo/gá/tafások pá !Ja mérel bédeli dfj 
Meccs díj (1 óra 50 perc) világítással, öl tözővel egé.,z pd6·a 31.350 .Fl 
Meccs díj (l óra 50 perc) világítás nélkül, öltözővel egészpálya 27.550}'/ 
Edzés óradíj ,·ilágítással, öltözővel egészpá/pl 17. 100}'/ 
Edzés óradíj világítás nélkül, öltözővel ey,éJzpcílya 15.200Ft 

Edzés óradíj Yilágítással, öltözővel 
.filpcíb·a 

12.350 Pt 
46x 55 méter 

Edzés óradíj ,·ilágítás nélkül, öltözóYel Jélpáb·cl 
10.450 Fi 

46.\' 55 méler 

E dzés óradíj 
világítás nélkül, öltöző .félpáb•tf 

9.500 Ft 
nélkül 46x 55 méler 

Igém szerint további öltöző bérleti dí ja +.750 Ft 
/ ltxílwbédeli dliba 30 ber<" (tinléJ éJ öltö.,.é.J" flii10"'Lk . 

Felek megá llapodnak, hogy a pályahasználati és jelen szerzödésben megjelölt egyéb díjakat 
202 1. 06. 30. napjá ig nem módosítják. 

4.2.) Felek rögzíti k, hogy a bérleti díj az esetleges Áfa összegét tartalmazza. 

4.3.) Felek megá llapodnak , hogy a Bér lő a bérleti díjat, hav i esedékességgel, a mellékelt teljesítési 
igazolás alapján a jelen szerződésben rögzített díj akkal számo lva havonta utólag, a szám lán 
szerep lő fizetési határidön belül köteles banki átutalássa l megfi zetni . A fizetési határidő nem 
lehet rövidebb a számla kézhezvételét követő 8 napnál. 

4.4.) A bérleti díj késedelmes megfi zetése esetén a Bérbeadó jogosult a Ptk. 6: !55. § ( l) és (2) 
bekezdése szerinti mértékü késedelmi kamatot és behajtás i költségátalányt érvényes íteni a 
Bérlővel szemben. 

5.) S ZERZÖDÉS FELMONDÁSA, SZEilZÖDÉSSZEGÉS: 

5. 1.) Felek megá llapodnak, hogy a Szerzőclést bármely fél a mási k félhez intézell írásbe li 
nyilatkozattal (székhelyére írt levél útján) 90 napos fehnondási iciövei rendes felmondással 
fe lmon dha~j a. 

5.2.) Bármely Fé l jogosult a Szerzödést azonnali hatá llya l a másik fé l székhelyére írt levél írtján 
felmondani, amennyiben a másik Fé l súlyosan vagy ismét lődő módon Szerződés rendelkezése it 
megszegi és a szerzödésszeríí á llapotot, írásbeli felszó lításra, amelyet a más ik fél igazolhatóan 
és a szerzödésszegés észle lésétő l számított 15 (tizenöt) napon belü l eljuttatott hozzá-. az abban 
megjelölt időpont ig - am i nem lehet kevesebb, m int 5 nap - nem állítja helyre. 
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Felek súlyos szerződésszegésnek minősítik Bérlő részérő l különösen, ha: 
- a Bérlő a Bérleményt nem a bérleti célnak megfelelően használja; 
- a Bérlő a Bérleményt rongálj a, vagy egyébként rendeltetése llenesen használja; 
- a Bérlő illetéktelenül a lbérletbe adja vagy más módon harmad ik személy használatába 
átengedi a Bérleményt; 
-a Bérlő l (egy) hónapot meghaladó fi zetés i késedelembe esik . 

Felek súlyos szerződésszegének minösítik Bérbeadó részéről különösen, ha 
- Bérbeadó a szerződés- és rendeltetésszerü használatot nem teszi lehetövé. 

5.3.) Fe lek megállapodnak, hogy amennyiben kívülálló harmadik személyek szándékos magatartása, 
vagy egyéb, Feleknek fel nem róható események következtében (vis maior), a Bérleményt nem 
lehet használni, Llgy egymás felé anyagi követelést nem támasztanak. 

6.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

6.1.) Felek rögzítik, hogy a Szerződés bizalmas jelleglí. 

6.2.) Felek megállapodnak abban, hogy Szerződés keretében létrejött jogviszonyt éri ntő kérdésekben 
közlendőiket írásban teszik meg egymás felé. Írásos formának minősii lnek: az írott levél, e-mail 
(amelyet a Felek 5 naptári napon belül írásban, cégszeríí aláírássa l, postai úton is megküldenek a 
másik Félnek). Felek az 5. 1. és 5.2. pontokban írt esetre a postai úton megküldött levelet 
fogadják e l. Felek minden postai úton megküldött a leve let a feladástó l számított ötödik napon 
megérkezettnek tek intenek akkor, ha a küldemény "nem kereste", "átvétel t megtagadta" 
jelzéssel érkezett vissza. 

6.3 .) A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv bérletre vonatkozó 
rendelkezése i az irányadók. 

6.4 .) Felek a Szerződésből származó esetleges jogvitáikat elsödlegesen egyeztetés ú~ján, a 
nyilvánosság teljes kizárásáva l rendezik , és csak annak eredménytelensége esetén fordulnak 
bírósághoz. 

6.5.) A Szerződés a Felek aláírásáva ljön létre érvényesen azzal, hogy a Szerzödés hatá lyba lépésének 
napja 2020. július 13. napja. 

6.6.) A Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik: 

- l .sz. a Bérbeadó házirendje; 

A Szerződés négy, egymássa l szó szerint megegyező eredeti példányban készült , amelyet Felek, 
elolvasást és érte lmezést követően , mint akaratukkal mindenben megegyezötjóváhagyólag írtak alá. 

Budapest, 2020. 06. 26. 

rlí (," er o 
MT udapest Zrt 

Somogyi János Igazgatósági tag 
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BÉRLETISZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészrő l a Zuglói Sport-és Rendezvénysze1"Vező Nonprofit Korlátolt Felelősségíí 

Társaság, (székhely: 11 49 Budapest, Kövér Lajos utca 5-9.; képv i se l ő: Hámori György ügyvezető; 
adószám: 2308844 1-2-42; cégjegyzékszám: O 1-09-952368) mint Bérbeadó, 

másrészről a MTK Buda pest Labdarúgó Zártl<örűen Mííl<ödő Részvénytársaság (székhely: l 087 
Budapest, SaJgótarjáni út 12-1 4.; képviseli : Somogyi János Igazgatósági tag; cégjegyzékszám: O 1-1 0-
046 130; adószám: 14424955-2-42) mint Bérlő, együttesen Felek között alulírott napon és helyen az 
alábbiak szerint. 

1.) A SZERZÖDÉS TÁRGYA: 

1.1.) Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a Bérbeadó vagyonkezelésében lévő, a Budapest XIV. 
ker. Kövér Lajos u. 5-9. sz. alatti sportlétesítményben (a továbbiakban: Létesítmény) ta lálható l 
(egy) db müfUves pályát és 2 (kettő) db öltözöt (a továbbiakban: Bérlemény) a Szerzödés 
hatálya alatt az alábbi i dőpontokban : 

2020. július 13. napjától2021. 06. 30. napjáig, 

hétfőn-szenlán-pénteken: 15:30-19:00 
kedden-csii törtökön: J 5:30-18:00 

közölt i i dőtartamban a jelen szerzödésben megjelölt óradíjak e llenében. 

1.2.) Szerzödö fe lek megállapodnak abban - tekintettel arra a körülményre, hogy az MTK nem tudja 
a elélutáni órákra kijelö lt térítésmentes időszakot igénybe venni - hogy reggel 8:00 órától 10:00 
óráig terjeelő idöszakban előre egyeztetett időtartamban a Bérlő jogosult térí tésmentesen a pá lya 
használatára. Az MTK Labdarúgó Szakosztályai jogosultak továbbá szombati napon ll :00-
13:00 óráig terjedő időszakba n a pályát ingyenes használni. 

1.3.) Szerződö fe lek rögzítik, hogy a jelen szerződésben megjelölt bérleti időtil rtamra vonatkozóan 
Bérlő szerződést köt az MTK Hungária FC-vel, mely alapján az MTK női labdarúgók 
jogosultak az általuk megjelölt i dősávokban a Bérlernény használiltára, amennyiben a Bérlő nem 
él használati jogáva l. Szerződő fe lek ebben az esetben bérleti d íjat az MTK Hungária FC részére 
köte lesek számlázni és nem tek intik e lőre le nem mondott fe l nem használt idősávnak . Bérlő 

kijelenti , hogy a vonatkozó bérleti szerződést megismerte, az MTK Hungária FC-vel ő egyeztet 
a saj át használatta l kapcsolatban, ezze l kapcsolatban a Bérbeadóval szemben semmilyen 
követelése nincs. 

2.) A SZERZÖDÉS IDŐTARTAMA: 

2 .1.) Felek a Szerződést 2020. július 13. napjától 202 1. június 30. napjáig terj edő határozott 
idötartamra kötik . 

2.2.) Amennyiben bérbeadó közszolgá ltatási szerzőclés alapján fenná lló kötelezettsége teüesítéséhez 
szlikséges a bérlemény használata, úgy bérlő nem jogosult a pá lya használatára még bérleti díj 
megfi zetése ellenében sem. Ezt bérbeadó az esedékesség e l őtt l O nappal jelzi bérlő fe lé írásban, 
elektronikus úton (e-mail útján) a horvath.mihaly@.mt kbudapest. hu e-mai l címre. 

2.3 .) Szerződő fe lek megá llapodnak abban, hogy MTK 10 nappil l korábban jelzi Bérbeadó fe lé (a 
huszak.erz i,rozugsport.hu e-mai l címre megklilclött levé l útján), firne nnyiben a térítésrnentes 
pályahasználatot adott időpontban nem kívánja igénybe venni, ill etve jelzi Bérbeadó felé a 
térítéses i dőtartamban igényelt pályahasználati idösávokat. 
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3.) FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI: 

3. 1.) Bérbeadó köteles a Bérleményt a jelen szerződésben megjelölt időtartamon belül a Bérlő által 
előzetesen megjelölt időpontokban Bérlő rendelkezésére bocsátani. Felek megá llapodnak, hogy 
a Bérlő a Bérleményből az öltözőket a Szerzödés l. pontjában meghatározott napokon 
negyedórával a pályahasználat el őtt jogosult birtokba venni olymódon, hogy az edzést megtartó 
személy az öltözökulcsot felveszi és azt aláírásáva l el ismeri. 

3.2.) Bérbeadó vállalja, hogy a Bérlő e lőzetes igénye esetén - feltéve, ha a Bérbeadó rendelkezik 
szabad kapacitással - további öltözöt biztos ít bruttó 4.750,-Ft/alkalom, azaz bruttó 
négyezerhétszázötven Ft/alkalom bérleti díj ellenében. 

3.3 .) Bérlő köteles a Bérlemény tényleges használata napját megelőző legalább l O (tíz) nappal 
korábban a Bérbeadó felé írásban jelezni, amennyiben a pályának csak az Y2 részét kívánja bérbe 
venni , vagy a pályát egyáltalán nem kívánja bérbe venni. Amennyiben a Bérlő a jelen pontban 
megjelölt határidőben írásban elektronikus úton jelzi (a huszak.erzsi@zugsport.hu e-mai l 
címre), hogy a pályát egyá ltalán nem kívánja bérbe venni , úgy erre az iciőszakra bérleti díj nem 
jár Bérbeadó részére és a Bérbeadó jogosult a müfüves pályát harmadik személy részére egyéb 
Uog) következmények nélkül bérbe adni. A Bérlő jelen pont szerinti írásbeli értes ítése 
hiányában a Bérbeadó a teljes müfiives pálya után járó bérleti díj ra j ogosu lt. 

3 .4.) Felek megá llapodnak, hogy a Bérbeadó a villanyvilágítás bekapcselását mindenkor kizárólag a 
Bérlő (edzők) kérése alapján te ljesíti és köteles teljesíteni, oly módon, hogy az edzök a 
bekapcsolásra vonatkozó kérésüket a Bérbeadó erre rendszeresített nyomtatványán aláírásukkal 
eli smerik. A villanyvilágítás bekapcsolása esetén a Bérbeadó a te ljes l órás bérleti iciőszakra 

jogosult az emelt összegü bérleti díjat érvényesíteni . 

3.5 .) Bérlő köteles a Bérlemény bérletééri (beleértve az ott található, Bérbeadó tulajdonát képező 
eszközök pl. villanyvilágítás használatát is) a térítésköteles időtartamban bérleti díjat fizetn i. 

3.6.) Bérbeadó szavatolja, hogy a Szerzödés hatálya alatt, a Bérl ő számára az l. pont szerint 
biztosított használati időszakban harmadik személynek n in cs olyan joga, amely Bérl ő 

használatát akadályozná, vagy korl átozná. Bérbeadó jogosult a Bérlő tevékenységél e lle nőr izni , 
esetleges kifogásait Bérl övel közö lni . A Bérbeadó szavatol továbbá, hogy a Bérlemény a bérlet 
egész tartama alatt szerződésszerü használatra alkalmas, és megfelel a szerzödéses és egyéb 
jogszabályi e l ő írásoknak. 

3.7.) Bérlő a Bérleményt a lbérl etbe, más használatába nem adhatja. Ezen rendelkezés megszegésébő l 

eredő minden fe l e l ősség Bér lőt terheli . Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a Bérleményt a bérleti 
jogviszony idősza ka alatt az MTK labdarúgó szakosztályai minden e lőzetes engedély nélkü l 
használhatják 

3.8.) Bérlő köteles a Létesítmény területén hatá lyos házirendet, munkavédelmi és balesetvédelmi 
előírásokat, va lamint a hatályos jogszabályok rendelkezéseit betariani és harmadik 
személyekkel betartatni. Bér lő kijelenti, hogy a Bérbeadó által készített, a Létesítmény 
házirendjét megismerte és azt a szerzödés hatálya alatt betarija. 

3.9.) Bérlő köteles az általa használt, a Bérbeadó tu lajdonát képező eszközöket rendeltetésszerüen 
használni és az eszközök állagát megóvni. Az eszközökben bekövetkezett károkat, így az 
általános használatból adódó mértéket meghaladó mértékü á llagromlásbó l származó, va lamint a 
nem rencleltetésszerü haszná latból eredő károkat Bérlő viseli . 

3. 1 O.) Bérlő köteles a pálya és az ö ltözők használati ideje alatt mini mum l fő felügye letet ell átó 
személyt biztosítani, annak érdekében, hogy az épületben és a pályán a há zirend által 
megfoga lmazott szabályokat betartassa, illetve a betartását ellenő ri zze. Bé rlő fel tétlen és 
visszavonhatatlan módon a jelen Szerzödés aláírásáva l egyidejíí leg kijelenti, hogy minden 
esetleges kárért, rongá lóclásért, balesetért a te ljes anyagi és erkölcsi fe l e l ősséget visel i. 
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3. J J.) Felek rögzítik, hogy Bérlő a bérlet teljes időtartama alatt a bérbe vett területeken bánnilyen 
álta la a rendeltetésszeríí, szerződésnek megfe le l ő használaton tú lm enően okozott vagy neki 
felróható okból ke letkező kárért telj es kártérítés i felelősséggel tartozik. 

3. J 2.) Bármi lyen esetlegesen fe lmerü lő probléma esetén Felek a helyszínen haladéktalanul 
jegyzőkönyvet kötelesek felvenni, melyben rögzítik az észrevételeiket 

3. l 3.) Bérl ő tudomásul veszi, hogy ezúton nyilatkozik arról, hogy a Létesítmény területén elektromos 
berendezéseket kizárólag a saját felelősségére használhatja. A Létesítményen található 
fe lépítményben (ahol az öltőzök is találhatóak) elektromos berendezések használata tilos. 

4.) B ÉRLETI DÍJ: 

4. 1.) Felek megá ll apodnak, hogy a Bérlemény bérleti díja a Szerződés hatálya alatt az alábbi: 

KÖVÉR LAJOS UTCA PÁLYABÉRLETI DÍJAK 

1149 Budapes~ Kövér Lajos utca 5-9. 
igéiiJbe veli .rzolgáltatá.rok pá6·a mérel bédeli dfj 

Meccs díj (1 óra 50 perc) világítással, öl tözővel CJ!,é.rzpáb·a 31.350 Ft 
Meccs díj (1 óra 50 perc) , ·ilágítás nélkül, öltözővel egé.rzRcílya 27.550 Ft 
Edzés óradíj világítással, öltözővel el,észpálya 17.100}</ 
Edzés óradíj vi lágítás nélkül, öltözővel e.f!.hzpcílya 15.200 Ft 

Edzés óradíj világítással, öltözővel 
félpcíb·a 12.350 Fl 
46x 55 méter 

Edzés óradíj ,.jlágítás nélkül, öl tözővel 
fi !pá b 't/ 10.450 n 
46x 55 méter 

E dzés óradíj 
világítás nélkül, öltöző .félpáb·c1 9.500 ri 
nélkül 46x 5 5 J/Jéter 

Igénr szerint to,·ábbi öl töző bérleti elija 4.750 Ft 
A bálrabérleli díiba 30 /Jm /iirdé.• é.! ö!fÖ':-é.r tm1o'>'ik. 

Felek megállapodnak, hogy a pályahasználati és jelen szerződésben megjelölt egyéb díjakat 
202 1. 06. 30. napjáig nem módosítják. 

4.2.) Fe lek rögzítik, hogy a bérleti díj az esetleges Áfa összegét tartalmazza. 

4.3.) Felek megá llapodnak, hogy a Bérlő a bérleti díjat, havi esedékességgel, a mellékelt te ljesítési 
igazolás alapján a jelen szerződésben rögzített díjakka l számolva havonta utólag, a számlán 
szerep lő fi zetési határidőn belül köteles banki átutalással megfizetni. A fi zetési határidő nem 
lehet röv idebb a számla kézhezvételét követő 8 napnál. 

4.4.) A bérleti díj késedelmes megfizetése eselén a Bérbeadó jogosult a Ptk. 6:1 55. § ( l) és (2) 
bekezdése szerinti mértékíí késedelmi kamatot és behajtás i költségáta lányt érvényes íteni a 
Bérlőve l szemben. 

5.) SZERZÖDÉS f ELMONDÁSA, S ZERZÖDÉSSZ EGÉS : 

5.1.) Felek megá llapodnak, hogy a Szerződést bármely fél a másik félhez intézett írásbeli 
nyilatkozattal (székhelyére írt levél útján) 90 napos fe lmondási időve l rendes fe lmondással 
felmondhatja. 

5.2.) Bármely Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállya l a másik fé l székhelyére írt levél útján 
felmondani, amennyiben a másik Fél súlyosan vagy ismétl ődő módon Szerződés rendelkezéseit 
megszegi és a szerződésszeríí áll apotot, írásbeli felszólításra, amelyet a másik fél igazo lhatóan 
és a szerződésszegés észl e l ésétő l számított 15 (tizenöt) napon belül eljuttatott hozzá-, az abban 
megje lölt i dőpontig - ami nem lehet kevesebb, mint 5 na p - nem áll ítja helyre. 
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Felek súlyos szerződésszegésnek minős ítik Bérlő részéről különösen, ha: 
- a Bérlő a Bérleményt nem a bérleti célnak megfelelőell használja; 
- a Bérlő a Bérleményt rongálja, vagy egyébként rendeltetésellenesen használj a; 
- a Bérlő illetéktelenül albérletbe adja vagy más módon harmadik személy használatába 
átengedi a Bérleményt; 
-a Bérlő l (egy) hónapot meghaladó fi zetési késedelembe esik. 

Felek súlyos szerződésszegének m inősítik Bérbeadó részéről különösen, ha 
- Bérbeadó a szerződés- és rendeltetésszerü használatot nem teszi lehetövé. 

5.3.) 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. 

6.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

6. 1.) Felek rögzítik, hogy a Szerzőclés bizalmas jellegü. 

6.2.) Felek megállapodnak abban, hogy Szerződés keretében létrejött jogv iszonyt érintő kérdésekben 
közlendőiket írásban teszik meg egymás felé. Írásos formának minősülnek : az írott levé l, e-mail 
(amelyet a Felek 5 naptári napon belül írásban, cégszerü aláírással, postai úton is megküldenek a 
másik Félnek). Felek az 5.1 . és 5.2. pontokban írt esetre a postai úton megküldött levelet 
fogadják el. Felek minden postai úton megküldött a levelet a feladástól számított ötöd ik napon 
megérkezettnek tekintenek akkor, ha a küldemény "nem kereste", "átvételt megtagadta" 
jelzéssel érkezett vissza. 

6.3.) A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv bérletre vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. 

6.4.) Felek a Szerződésből származó esetleges jogv itáikat elsödlegesen egyeztetés útján, a 
nyilvánosság teljes kizárásával rend ez ik, és csak annak eredménytelensége esetén ford ulnak 
bírósághoz. 

6.5.) A Szerződés a Felek aláírásával jön létre érvényesen azza l, hogy a Szerződés hatály ba lépésének 
napja 2020.jCilius 13. napja. 

6.6.) A Szerződés elvá laszthatatlan mellékletét képezik: 

- l .sz. a Bérbeadó házirendje; 

Budapest, 2020. 06. 26. 

oldal 4 l 4 

'· MT ap~~'St 'L"\ · 
Somogyi J nos Igazgatósági tag 




