
BÉRLETISZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészről a Z ugtói Sport-és Rendezvényszen·ező Nonpa·ofit Korlátolt Felelősségíí 

Társaság, (székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 5-9.; képviselő: Hámori György ügyvezető; 
adószám: 2308844 1-2-42; cégjegyzékszám: O 1-09-952368) mint Béa·beadó, 

másrészrő l a Magyar Testgyalwa·Iók Köa·e HUNGÁRIA Football Club (székhely: l 087 Budapest, 
Salgótarj áni üt 12-14.; képviseli: Polyák Balázs Klubigazgató; nyilvántartási szám: O 1-02-0006790; 
adószám: 181 53 134-2-42) mint Bérlő, egyOttesen Felel< között alulírott napon és helyen az alábbiak 
sze ri nt. 

1.) A SZERZŐDÉS 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 időpontokban: 

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

hétfőn-szenlán-pénteken : 15:30-19:00 
kedden-csiitörtökön: 15:30-18:00 

közötti időtartamban a jelen szerzödésben megjelölt óradíjak ellenében. 

1.2.) Szerzödö felek megá llapodnak abban - tekintettel arra a körülményre, hogy az MTK nem tudja 
a délutáni órákra kijelölt térítésmentes időszakot igénybe venni - hogy reggel 8:00 órától l 0:00 
óráig terjedő időszakban előre egyeztetett időtartamban jogosultak térítésmentesen a pá lya 
használatára. MTK Labdarúgó Szakosztályai jogosultak továbbá szombati napon l l :00- 13:00 
óráig terjedő idöszakban a pályát ingyenes használni. 

1.3.) Szerzödő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben megjelölt bérleti idötartamra vonatkozóan 
Bérlőnek hatályos szerzödése van az MTK Budapest Zrt.-vel és a jelen szerzöclésben megje lölt 
idősávokban a Bérl emény használatára Bérlő csak annyiban j ogosul t. amennyiben az MTK 
Budapest Zrt. nem él használati j ogával. 

2.) A SZEillŐDÉS IDŐTARTAMA: 

2. 1.) Felek a Szerződést 2020. jü li us 13. napjától 202 1. június 30. napjáig te rjed ő határozott 
id őtarramra kötik. 

2.2.) Amennyiben bérbeadó közszolgáltatási szerzödés alapján fennálló köte lezettsége teljesítéséhez 
szOkséges a bérlemény haszná lata, ügy bé rlő nem jogosult a pálya használatára még bérleti díj 
megfi zetése ellenében sem. Ezt bérbeadó az esedékesség e lőtt l O nappal jelzi bérlő fe lé írásban, 
elektronikus úton (e-mai l útján) a horvath.mihaly@mtkbudapest. hu e-mail címre. 

2.3.) Szerzödő felek megállapodnak abban, hogy MTK 10 nappal korábban jelzi Bérbeadó fe lé, (a 
huszak.erzsi@zug!!.port.hu emai l címre megküldött levél útján), amennyiben a térítésrnentes 
pá lyahasználatot adott időpontban nem kívánja igénybe venni, i Iletve jelzi Bérbeadó fe lé a 
térítéses időtartamban igényelt pályahasználati idősávokat 
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3.) FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI: 

3 . l .) Bérbeadó köteles a Bérlemény! a jelen szerződésben megjelö lt időtartamon be Ilii a Bérlő ál tal 
el őzetesen megjelölt időpontokban Bérlő rendelkezésére bocsátani . Felek megállapodnak, hogy 
a Bérl ő a Bérleményből az ö ltözőket a Szerződés l . pontjában meghatározott napokon 
negyedórával a pályahasználat e l őtt jogosult birtokba venni oly módon, hogy az edzést megtartó 
személy az öltözőkulcsot felveszi és azt aláírásával e li smeri. 

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

3.3.) Bérlő köte les a Bérlemény tényleges használata napját mege lőző lega lább l O (tíz) nappa l 
korábban a Bérbeadó felé írásban jelezni, amennyiben a pályának csak az~ részét kívánja bérbe 
venni, vagy a pályát egyáltalán nem kívánja bérbe venni . Amennyiben a Bérlő a jelen pon tban 
megje lölt határidőben írásban elektroni kus t'lton jelzi (a huszak.erzsi@zugsport.hu e-mail 
címre), hogy a pályát egyá ltalán nem kívánja bérbe venni, t'lgy erre az idöszakra bérleti dU nem 
jár Bérbeadó részére és a Bérbeadó jogosult a míífii ves pályát hannacl ik személy részére egyéb 
Qog)következmények nélkiil bérbe ad ni . A Bérlő jelen pont szeri nti írásbeli értesítése hiányában 
a Bérbeadó a teljes mlífii ves pálya után járó bérleti díjra jogosult. 

3.4.) Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó a vi ll anyvilágítás bekapcselását mindenkor kizárólag a 
Bérlő (edzők) kérése alapj án teljesíti és köteles telj esíteni , oly módon, hogy az edzők a 
bekapcsolásra vonatkozó kérésli ket a Bérbeadó erre rendszeresített nyomtatványán aláírásukkal 
el ismerik . A villanyvilágítás bekapcsolása esetén a Bérbeadó a te ljes l órás bérleti id őszakra 
jogosult az emelt összegíí bérleti díj at érvényesíteni . 

3.5.) Bérlő köteles a Bérl emény bérletéért (beleértve az ott található, Bérbeadó tulajdonát képező 
eszközök pl. villanyvilágítás használatát is) a térítésköteles időtartamban bérleti díjat fi zetni. 

3 .6.) Bérbeadó szavatolj a, hogy a Szerződés hatálya alatt, a Bérlő számára az l. pont sze ri nt 
biztosított használati időszakba n harmadi k személynek nincs olyan j oga, amely Bérlő 

használatát akadá lyozná, vagy korl átozná. Bérbeadó jogosult a Bérlő tevékenységél ellenőr izni , 

esetleges kifogásait Bérlövel közölni . A Bérbeadó szavatol továbbá, hogy a Bérlemény a bérlet 
egész tartama alatt szerzödésszerü használatra alkalmas, és megfelel a szerződéses és egyéb 
jogszabályi e lőírásoknak. 

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

eredő minden fe lel ősség Bérlőt terheli . Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a Bérleményt a bérleti 
jogviszony időszaka alatt az MTK labda rúgó szakosztálya i mi nden előzetes engedély nélkii l 
haszná lha~ák . 

3.8.) Bérlő köteles a Létes ítmény teriiietén hatályos házirendet, munkavédelmi és ba lesetvédelmi 
e l őírásokat, valamint a hatá lyos jogszabá lyok rendelkezéseit betartani és harmad ik 
személyekkel betartatni. Bérlő kijelent i, hogy a Bérbeadó által készített, a Létesítmény 
házi rendjét megismeJt e és azt a szerzödés hatálya alatt betartja . 

3.9.) Bér lő köteles az álta la használt, a Bérbeadó tulajdonát képező eszközöket rendel tetésszerííen 
használni és az eszközök állagát megóvni . Az eszközökben bekövetkezett károkat, így az 
általános használatból adódómértéket meghaladó mértékíí állagromlásból szá rmazó, valamint a 
nem rendeltetésszerlí használatból eredő károkat Bérlő viseli . 

3. 1 O.) Bérl ő köteles a pálya és az öltözők használati ideje alatt minimum l fő fel iigyelet·et ellátó 
személy! biztositani, annak érdekében, hogy az épületben és a pá lyán a házirend által 
megfogalmazott szabályokat betartassa, illetve a betartását e ll enőri zze. Bé rlő feltétlen és 
visszavonhatatlan módon a jelen Szerződés aláírásáva l egyidej ü leg kijelenti, hogy m inclen 
esetleges kárért , rongálódásért, ba lesetért a te ljes anyagi és erkölcsi fe l e lősséget vise li. 
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3. 11.) Felek rögzítik, hogy Bérlő a bérlet te ljes időtartama alatt a bérbe vett területeken bánnilyen 
általa a rendeltetésszerü, szerződésnek megfele lő használaton túlmenően okozott vagy neki 
felróható okból keletkező kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

3. 12.) Bánnilyen esetlegesen felm erülő probléma esetén Felek a helyszínen haladékta lanul 
j egyzőkönyvet kötelesek felvenni, melyben rögzítik az észrevételei ket. 

3. 13.) Bérlő tudomásul veszi, hogy ezúton nyilatkozik arról, hogy a Létesítmény területén elektromos 
berendezéseket kizárólag a saját felelősségére 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 díj a a Szerzödés hatálya alatt az alábbi: 

KÖVÉ R LAJOS UTCA PÁLYABÉRLETI DÍJAK 

1149 Budapes~ Kövér Lajos utca 5-9. 
i;,éJJybe veli lzolgcíltalcÍJok páb"a 111éret bédeli dfj 

Meccs díj (1 óra 50 perc) világítással, öl tözővel e_p__éJ·zpálya 31.350 ri 
Meccs díj (1 óra 50 perc) világítás nélkül, öl tözővel egészpcí6·a 27.550 /:'i 
Edzés óradíj világítással, öltözővel eJ!.észpálya 17.100rt 
Edzés óradíj ,-ilágítás nélkül, öltöző,·el eghzpcí6·a 15.200 .Ft 

Edzés óradíj világítással, öltözővel 
.félpáfya 

12.350 Ft 
46x 55 méter 

Edzés óradíj világítás nélkül, öltözővel 
.félpáfya 

10.450 Ft 
46 x 55 mé!er 

Edzés óradíj 
világítás nélkül, öltöző .félpáb·a 

9.500 Ft 
nélkül .J.6x 55 miler 

lgény szerint tO\·ábbi öl töző bérleti díja 4.750 Ft 
A vdlrabédeti dhba 30 bm: fiirdé..- é.r oltö",é.r tnrto:nk. 

Felek megállapodnak, hogy a pályahasználati és jelen szerzöclésben megjelölt egyéb díjakat 
202 1. 06. 30. napjáig nem módos íti ák. 

4.2.) Felek rögzítik, hogy a bérleti díj az esetl eges Áfa összegét tartalmazza. 

4.3.) Felek megá llapodnak , hogy a Bérlő a bérl eti díjat, havi esedékességgel, a mellékelt te ljesítési 
igazolás alapján a jelen szerződésben rögzített díjakkal számolva havonta utó lag, a számlán 
szereplő fi zetési határidőn belül köteles banki átutalással megfizetni . A fi zetési határidő nem 
lehet rövidebb a számla kézhezvételét követő 8 napnál. 

4.4 .) A bérleti díj késedelmes megfi zetése esctén a Bérbeadó jogosul t a Ptk. 6: 155. § ( l) és (2) 
bekezdése szerinti mértékií késedelmi kamatot és behaj tás i költségátalányt érvényesíteni a 
Bérlőve l szemben. 

5.) S ZERZÖDÉS FELMONDÁSA, SZERZÖD ÉSSZEGÉS : 

5. 1.) Felek megá llapodnak, hogy a Szerzőclést bármely fé l a másik félhez intézett írásbeli 
nyi latkezattai (székhelyére írt levé l útján) 90 napos felmondási idővel rendes felm ondássa l 
fe l rnonclha~ja. 

5.2.) Bármely Fél jogosult a Szerződést azonnali hatá llyal a más ik fél székhelyére írt levél útján 
felrnonclani, amennyiben a másik Fél súlyosan vagy i smétlődő módon Szerződ és rendelkezéseit 
megszegi és a szerződésszerü állapotot, írásbeli felszólításra, amelyet a másik fél igazolhatóan 
és a szerződésszegés ész le l ésétő l számított 15 (tizenöt) napon belül eljuttatott hozzá-, az abban 
megjelölt időpontig- ami nem lehet kevesebb, mint 5 nap - nem állítja helyre. 
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Fe lek súlyos szerződésszegésnek minős ítik Bérlő részérő l kü lönösen, ha: 
- a Bérlő a Bérleményt nem a bérleti célnak megfe l e lően használja; 
- a Bérlő a Bérleményt rongá lja, vagy egyébként rendeltetésellenesen használja; 
- a Bérlő illetéktelenül albérletbe adja vagy más módon harmadik személy haszná latába 
átengedi a Bérleményt; 
- a Bérlő I (egy) hónapot meghaladó fi zetés i késedelembe esik. 

Fe lek súlyos szerződésszegének minős ít i k Bérbeadó részé rő l különösen, ha 
- Bérbeadó a szerződés- és rendeltetésszerlí használatot nem teszi lehetövé. 

5.3.) Felek megállapodnak, hogy amennyiben kívülálló harmadik személyek szándékos magatartása, 
vagy egyéb, Feleknek fel nem róható események következtében (v is maior), a Bérlemény! nem 
lehet haszná ln i, úgy egymás felé anyagi követelést nem támasztanak. 

6.) E GYÉB RENDELKEZÉSEK: 

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

6.2.) Felek megá llapodnak abban, hogy Szerződés keretében létrejött jogviszonyt érintő kérdésekben 
közlendőiket írásban teszik meg egymás felé. Írásos formának minősü lnek: az írott levél, e-ma il 
(amelyet a Fe lek 5 naptári napon belül írásban, cégszeríJ 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 levelet a fe ladástó l számított ötöd ik napon 
megérkezettnek tekintenek akkor, ha a küldemény "nem kereste", "átvétel t megtagadta" 
jelzéssel érkezett vissza. 

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

6.4.) Felek a Szerződésbő l származó esetleges jogvitáikat e l sőd legesen egyeztetés útján, a 
nyilvánosság te ljes kizárásával rendezik, és csak annak eredménytelensége esetén fordulnak 
bírósághoz. 

6.5.) A Szerződés a Felek aláírásáva l jön létre érvényesen azza l, hogy a Szerzödés hatá lyba lépésé nek 
napja 2020. július 13. napja. 

6.6.) A Szerződés elvá laszthatatlan mellék letét képezik: 

- l .sz. a Bérbeadó házirendje; 

A Szerződés négy, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyet Felek, 
elolvasást és értelmezést követően , mint akaratukkal mindenben megegyezőtjóváhagyó lag írtak alá. 

Budapest, 2020. 06. 26. 
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BÉRLETISZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészrő l a Zugtói Spot·t-és Rendezvényszervező Nonprofit Kodátolt Felelősségű 
Társaság, (székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 5-9. ; képv i se l ő : Hámori György ügyvezető; 

adószám: 23088441-2-42; cégjegyzékszám: O 1-09-952368) mint Bérbeadó, 

másrészrő l a Magyar Testgyakorlók Köre HUNGÁRIA Football Cl u b (székJ1ely: l 0 87 Budapest, 
Salgótatjáni út 12-14. ; képvisel i: Polyák Balázs Klubigazgató; nyi Ivántattás i szám: O 1-02-0006790; 
adószám: 181531 34-2-42) 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) található l 
(egy) db müfiives 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-csíitörtökön: 15:30-18:00 

közötti i dőtartam ban a jelen szerződésben megjelölt óradíjak el lenében. 

1.2.) Szerződő felek megállapodnak abban - tekintettel arra a körülményre, hogy az MTK nem tudja 
a elélutáni órákra kijelölt térítésmentes időszakot igénybe venni - hogy reggel 8:00 órátó l l 0:00 
óráig tetj edő időszakban e lőre egyeztetett időtartamban jogosu ltak térítésmentesen a pálya 
használatára. MTK Labdarúgó Szakosztályai jogosultak továbbá szombati napon l l :00-13:00 
óráig tetj edő időszakban a pályát ingyenes használni. 

1.3 .) Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben megjelölt bérleti időta rtam ra vonatkozóan 
Bérlőnek hatályos szerződése van az MTK Budapest Zrt.-vel és a jelen szerzőclésben megjelölt 
idősávokban a Bérl emény használatára Bérlő csak annyiban jogosult, amenny iben az MTK 
Buclapest Zrt. nem él használati j ogával. 

2.) A SZERZÖDÉS IDŐTARTAMA : 

2.1 .) Fe lek a Szerződést 2020. július 13. napjától 202 1. június 30. napjáig tetjedő határozott 
időtartamra kötik. 

2.2.) Amennyiben bérbeadó közszolgáltatási szerződés alapján fen nálló kötelezettsége te ljesítéséhez 
szükséges a bérl emény használata, úgy bé rl ő nem jogosult a pálya használatára még bérleti díj 
megfizetése ellenében sem. Ezt bérbeadó az esedékesség e lőtt l O nappal jelzi bérlő fe lé írásban, 
elektronikus úton (e-mail útján) a horvath.mihaly@mtkbudapest.hu e-mail címre. 

2.3 .) Szerződő fe lek megállapodnak abban, hogy MTK l O nappal korábban j elzi Bérbeadó fe lé, (a 
llllszak. erzsi@zugsport.ltu email címre megküldött levél útján), amennyiben a térítésmentes 
pályahasználatot adott időpontban nem kívánj a igénybe venni, i Iletve jelzi Bérbeadó felé a 
térítéses időtartamban igényelt pályahasználati idősávokat. 
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3.) FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI: 

3. 1.) Bérbeadó köteles a Bérleményt a jelen szerzőclésben megjelölt időtartamon belül a Bér lő ál tal 
előzetesen megjelölt időpontokban Bé rl ő rendelkezésére bocsátani. Felek megállapodnak, hogy 
a Bérlő a Bérleményből az öltözőket a Szerzőclés l. pontjában meghatározott napokon 
negyedórával a pályahasználat e lőtt j ogosult birtokba venni oly móclon, hogy az edzést megtartó 
személy az öltözőkulcsot felveszi és azt aláírásával eli smeri . 

3 .2.) Bérbeadó vállalja, hogy a Bérlő e lőzetes igénye esetén - fe ltéve, ha a Bérbeadó rendelkezik 
szabad kapacitással - további ö ltözöt biztosít bruttó 4.750,-Ft/alkalom, azaz bruttó 
négyezerhétszázötven Ft/alkalom bérleti díj ell enében. 

3 .3.) Bérlő köteles a Bérl emény tényleges használata napját megelőző lega lább l O (tíz) nappal 
korábban a Bérbeadó fel é írásban jelezni, amennyiben a pályának csak az !h 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-mail 
címre), hogy a pályát egyáltalán nem kívánja bérbe venni, úgy erre az ici őszakra bérleti díj nem 
jár Bérbeadó részére és a Bérbeadó jogosult a műfüves pályát harmadik személy részére egyéb 
(jog)következmények nélkül bérbe adni . A Bérlő j elen pont szerinti írásbeli értesítése hiányában 
a Bérbeadó a teljes müfiives pálya után járó bérleti dijra jogosult. 

3.4.) Felek megá llapodnak, hogy a Bérbeadó a vi llanyv il ágítás bekapcsolását mindenkor kizárólag a 
Bérlő (eclzők) kérése alapján teljesíti és köteles te ljesíteni, o ly módon, hogy az edzők a 
bekapcsolásra vonatkozó kérésüket a Bérbeadó erre rendszeresített nyomtatványán aláírásukkal 
eli smerik . A villanyvi lágítás bekapcsolása esetén a Bérbeadó a te ljes l órás bérleti iciőszakra 

jogosult az emelt összegü bérleti díjat érvényesíten i. 

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

3.6.) Bérbeadó szavatolja, hogy a Szerződés hatálya alatt, a Bérl ő számára az l. pont szerint 
bi ztosított használati időszakban harm adik személynek nincs olyan joga, amely Bérlő 

használatát akaclályozná, vagy korlátozná. Bérbeadó jogosult a Bér lő tevékenységél e llen őrizni , 
esetleges kifogása it Bérlőve l közölni. A Bérbeadó szavatol továbbá, hogy a Bérlemény a bérlet 
egész tartama alatt szerzőclésszerü használatra alkalmas, és megfelel a szerződéses és egyéb 
jogszabályi e l őírásoknak. 

3. 7.) Bérlő a Bérl eményt albérletbe, más használatába nem adhatja. Ezen rendelkezés megszegésébő l 

eredő minden fe lelősség Bérlőt terheli. Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a Bérleményt a bérleti 
j ogv iszony i dőszaka alatt az MTK labdarúgó szakosztálya i mi nden e lőzetes engedély nélkül 
használhatják. 

3 .8.) Bér lő köteles a Létesítmény területén hatályos házi rendet, munkavédelm i és balesetvédelm i 
e lőírásokat, valamint a hatályos jogszabá lyok rendelkezéseit betartani és harmacl ik 
személyekkel betartatni. Bérlő kij elenti, 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 tulajdonát képező eszközöket rendeltetésszerüen 
használni és az eszközök á llagát megóvni . Az eszközökben bekövetkezett károkat, így az 
általános használatból adódó mértéket meghaladó mértékü állagromlásbó l származó, va lamint a 
nem rendeltetésszerü használatból eredő károkat Bérlő viseli. 

3. 1 O.) Bérlő köte les a pálya és az öltözők használati ideje alatt minim um l fő fe lügyeletet ell átó 
személyt biztosítani, annak érdekében, hogy az épületben és a pályán a házirend által 
megfogalmazott szabá lyokat betartassa, illetve a betartását e ll enőri zze. Bérlő fe ltétlen és 
visszavonhatatlan módon a jelen Szerződés aláírásáva l egyidejüleg kijelenti , hogy minden 
esetleges kárért, rongá lódásért, balesetért a teljes anyagi és erkölcsi fe l e lősséget vise li. 
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3. 11 .) Felek rögzítik, hogy Bérlő a bérlet te ljes időtartama alatt a bérbe vett teriileteken bárm ilyen 
általa a rendeltetésszerlí, szerződésnek megfe l elő használaton túlmenően okozott vagy neki 
felróható okból ke letkező kárért telj es kártérítési felelősségge l tartozik. 

3. 12. ) Bármilyen esetlegesen felmerülő probléma esetén Felek a helyszínen haladéktalanu l 
jegyzőkönyvet kötelesek felvenni, melyben rögzítik az észrevételeiket 

3. 13.) Bérlő tudomásul vesz i, hogy ezúton nyilatkozik arról, hogy a Létesítm ény területén elektromos 
berendezéseket ki zárólag a saját fe le l ősségére használhatja. A Létesítményen található 
fe lépítményben (ahol az öltözők is találhatóak) elektromos berendezések használata tilos. 

4 .) BÉRLETI DÍJ: 

4.1.) Fe lek megá llapodnak, hogy a Bérlemény bérleti díja a Szerzödés hatálya alatt az alábbi: 

K ÖVÉ R LAJOS UTCA PÁ.LYABÉRLETI DÍJAK 

1149 Budapes~ Kövér Lajos utca 5-9. 
i.R,énybe veli szo/;.cíltatcísok pálya mére/ bédeti díj 

Meccs d íj (1 óra 50 pe rc) vih1gítással, öl tözővel egéJ"z pálra 31.350 Ft 
Meccs díj (1 óra 50 pe rc) ,.jlágítás nélkül, öl tözővel CJ!.ÜZ pcí/ya 27.550 Pt 
E dzés óradíj ,.jJágítással, öltözővel IJf'.éJ"z pcílya 17. 100 1't 
E dzés óradíj ,.jJágítás nélkül, öl töző,·el ej!,éJ·z Pcíó·a 15.200 F't 

Edzés óradíj vi lágítással, öl töző,·el 
.frlpcíb·a 12.350 Ft 
46 x 5 5 méter 

E dzés óradíj , .jlágítás nélkül, öltözővel 
.frlpáb·a 10.450 Ft 
46x 55 méter 

Edzés óradíj 
yjJágítás nélkül, ö l töző je lpcí 6 'Cl 9.500 Ft 
nélkül 46x 55 méter 

Igén\' szerit1t tO\·ábbi öltöző bérleti díja ..f..750}/ 
A vcílrabédeti diiba 30 !Jen: fiildéJ' é.r öltö'>'éS IOJ10'>'Ík. 

Felek megá llapodnak, hogy a pályahasználat i és jelen szerződésben megjelölt egyéb díjakat 
202 1. 06. 30. napjáig nem módosítják. 

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

4.3.) Felek megállapodnak, hogy a Bérlő a bérleti díjat, hav i eseclékességgel, a mellékelt teljesítés i 
igazolás alapján a jelen szerződésben rögzített díjakkal számolva havonta utólag, a számlán 
szerep lő fi zetési határidőn belül köteles banki átutalássa l megfi zetni. A fi zetési határidő nem 
lehet rövidebb a számla kézhezvételét követő 8 napná l. 

4.4.) A bérleti díj késedelmes megfi zetése esetén a Bérbeadó jogosult a Ptk. 6: 155. § ( l) és (2) 
bekezdése szerinti mértéklí késedelmi kamatot és behajtási költségáta lányt érvényesíteni a 
Bérlövel szemben. 

5.) SZERZÖDÉS FELi\JONDÁSA, SZERZÖDÉSSZEGÉS: 

5. 1.) Fe lek megá llapodnak , hogy a Szerzödést bármely fé l a másik félhez intézett írásbeli 
nyilatkozattal (székhelyére írt levé l útján) 90 napos felm ondási idővel rendes felmondássa l 
felmondhatja. 

5.2.) Bármely Fél jogosult a Szerződést azonnali hatá llyal a más ik fél székhelyére írt levél útján 
felmondani, amennyiben a másik Fél súlyosan vagy i smét lődő módon Szerzödés rendelkezéseit 
megszegi és a szerződésszerü állapoto!, írásbeli felszólításra, amelyet a másik fél igazolhatóan 
és a szerződésszegés ész le l ésé tő l számított 15 (tizenöt) napon belli ! e ljuttatott hozzá-, az abban 
megjelölt időpontig - ami nem lehet kevesebb, mint 5 nap - nem áll ítja helyre. 
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Felek súlyos szerződésszegésnek minősítik Bérlő részéről különösen, ha : 
- a Bérlő a Bérleményt nem a bérleti célnak megfelelően használja; 
- a Bérlő a Bérleményt rongálja, vagy egyébként rendeltetése ll enesen használja; 
- a Bérlő illetéktelenlil albérletbe adja vagy más módon harmad ik személy használatába 
átengedi a Bérleményt; 
- a Bérlő l (egy) hónapot meghaladó fizetési késedelembe esik. 

Felek súlyos szerződésszegének minősítik Bérbeadó részéről kü lönösen, 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 (v is maior), a Bérleményt nem 
lehet használni , úgy egymás fe lé anyagi követelést nem támasztanak. 

6.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

6.1.) Felek rögzítik, hogy a Szerződés biza lm as jellegü. 

6.2.) Felek megállapodnak abban, hogy Szerződés keretében létrejött jogviszonyt érintő kérdésekben 
köz lendőiket írásban teszik meg egymás fe lé. Írásos formának m inősü lnek : az írott levél, 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 ötödik 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 szárm azó esetleges jogvitáikat elsöd legesen egyeztetés útián, a 
nyil vánosság teljes kizárásával rendezik, és csak annak eredménytelensége esetén fordulnak 
bírósághoz. 

6.5.) A Szerződés a Felek aláírásával jön létre érvényesen azzal, hogy a Szerződés hatályba lépésének 
napja 2020. július 13. napja. 

6.6.) A Szerződés elválaszthatatlan mellék letét képezik: 

-! .sz. a Bérbeadó házirendje; 

A Szerződés négy, egymássa l szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyet Felek, 
elolvasást és értelmezést követően , mint akaratukkalmindenben megegyezőtj óváhagyó lag írtak alá. 

Budapest, 2020. 06. 26. 
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