
BÉRLETI SZERZŐDÉS 

a továbbiakban: "Szerződés" 

amely létrejött egyrészről a 
név: Manka Product Kft. 
székhely: 1204 Budapest, Mikes Kelemen u. 8. 

adószám: 25898497243 
képviselő: Szabóné Szendrei Mariann 
cégjegyzékszám: 01-09-295132 

mint Bérbeadó- a továbbiakban: Bérbeadó, 

másrészről a 
név: Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. S-9. 
képviselő: Hámori György ügyvezető 
adószám: 23088441-2-42 

cégjegyzékszám: 01-09-952368 
mint Bérlő- a továbbiakban: Bérlő, 

külön-külön em lítve Fél, együttesen Felek- a továbbiakban: Fél/Felek- között az alábbi fe ltételekke l: 

1.) A SZERZŐDÉS TÁRGYA: 

1.1.) Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonában l évő alábbi játékokat 
(továbbiakban: Játékok) 

- ki nevet a végén óriás szőnyeg 

- felfújható biliárdfoci 

- felfújható léghoki 

- óriás amőba 

a Zuglói Napközis Tábor idej e alatt a Szerződés hatálya alatt, az a lábbi időpontban: 

2020. július 6. napjától 2020. augusztus 31. napjáig, 

mely játékokat a Postás Sporttelepen (1149 Budapest, Róna u. 86-100.) helyeznek el. 

2.) FELEK JOGAI ÉS KÖTELE ZETTSÉGEI: 

2.1.) Bérbeadó köteles a Játékokat a Bérlő rendelkezésére bocsátani. 

2.2.) Bé rlő köteles a Játékokért bérleti díjat fizetni. 

2.3.) Bérbeadó szavatolj a, hogy a Szerződés hatálya alatt, a Bér l ő számára az 1.1. pont szerint 
biztosított használati időszakban harmadik személynek nincs o lyan joga, amely Bérlő 

használatát akadá lyozná, vagy korlátozná. Bérbeadó jogosult a Bér lő tevékenységét e llenőrizn i , 

esetleges kifogásait Bérlővel közölni. A Bérbeadó szavatol továbbá, hogy a Játékok a bérlet 

egész tartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas, és megfelel a szerződés e l őírása i nak. 
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2.4 .) Bérlő a Játékokat albér letbe, más haszná latába nem adhatja. Ezen rende lkezés megszegéséből 

eredő minden felelősség Bérlőt terheli. 

2.5.) Bérlő köteles az ált ala haszná lt, a Bérbeadó tulajdonát képező eszközöket rendeltetésszerűen 

haszn álni és az eszközök állagát megóvni. Az eszközökben bekövetkezett károkat, így az 

általános használatból adódómértéket meghaladómértékű állagromlásból származó, valam int 

a nem rend e ltetésszerű használatból eredő károkat Bérlő vise li. 

2.6. ) Bármilyen esetlegesen fe lm erülő probléma esetén Felek a helyszínen haladéktalanul 

jegyzőkönyvet kötelesek felvenni, melyben rögzítik az észrevételeiket. Bérbeadó álta l ekkor 

nem rögzített panaszokat, kifogásokat utólag nem lehet figyelem be venni. A 3.6. illetve a 3.7. 

rendelkezések szerinti Bér l ő által esetlegesen okozott károkkal kapcsolatos igények 

érvényesít ése érdekében, Bérbeadó haladékta lanul, de l egkésőbb a károkozást követő napon 

köteles Bérlőt a károkozás tényéről igazolhatóan értesíteni. 

3.) BÉRLETI DÍJ: 

3.1.) Felek megállapodnak, hogy a bérleti díj összege a szerződés időtartama alatt: nettó 1.400.000.
Ft +Áfa 

3.2. ) Felek megállapodnak, hogy a Bérlő a bérleti díjat, a számlán szereplő fizetési határidőn belül 

átutalással köte les m egfizetni. A fizetési határidő nem lehet rövidebb a számla kézhezvételét 

követő 8 napnál. 

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

szerint i mértékű késedelmi kamatot és a külön jogsza bály sze rinti behajtási költségátalányt 

érvényesíten i a Bé rlőve l szemben. 

3.4.) A szerződésbe foglalt alka lom abban az esetben nem kerü l kiszámlázásra, ha a Bé rlő legkésőbb 

egy héttel az időpont e l őtt írásban jelzi lemondási szándékát a Bérbeadó részére. 

4.) SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, SZERZŐDÉSSZEGÉS: 

4.1.) Felek megállapodnak, hogy a Szerződést bármely fél a másik fé lhez intézett írásbeli 

nyilatkozattal 30 (harminc) napos felmondási i dőve l rendes felmondássa l fe lmondhatja. 

4.2 .) Bármely Fél jogosult a Szerződést azonna li hatá llyal fe lmondan i, amennyiben a másik Fél 

sú lyosan vagy i sm ét l ődő módon Szerződés rende lkezéseit m egszegi és a szerződésszerű 

állapotot, írásbeli felszólításra, amelyet a másik fél igazolhatóan és a szerződésszegés 

ész l e l ésétő l szá mított 15 (tizenöt) napon belül eljuttatott hozzá-, az abban megjelölt id őpont ig 

-ami nem lehet kevesebb, mint 5 nap- nem áll ítja he lyre . 

Felek súlyos szerződésszegén ek minősít ik Bé rl ő részérő l kü lönösen, ha: 

- a Bérl ő a Játékokat nem a bérleti célnak megfele lően használja; 

- a Bérlő a Játékokat rongá lja, vagy egyébként rend eltetésel lenesen használja; 

-a Bé rlő illetéktelenül albérletbe adja vagy más módon harmad ik személy haszná latába 

átenged i a Játékokat; 

Felek sú lyos sze rződésszegének minősítik Bérbeadó részérő l különösen, ha 

- Bérbeadó a sze rződés- és re ndeltetésszerű haszná latot nem teszi lehetövé. 

5 .) EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

5.1.) Felek rögzítik, hogy a Szerződés biza lmas j e llegű. 
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5.2.) Felek megállapodnak, hogy a Szerződéssel összefüggő bármely nyi lat kozatot írásban, magyar 

nyelven kell megtenni és akkor minősül a Szerződés alkalmazásában telj esítettnek, ha azt 

szemé lyesen adták át átadás-átvéte li elismervény ellenében vagy aján lott-tértivevényes postai 

küldeményként a másik fél székhe lyére megküldték. A fent iek szerint elküldött nyilatkozat a 

postára adástól számított 5. munkanapon akkor is kézbesítettnek és joghatályosnak minősül, 

ha a tértivevény "nem kereste", "elköltözött", )smeretlen cím" vagy "nem vette át" j elzéssel 
érkezik vissza a feladóhoz. 

5.3.) A Szerződésben nem szabá lyozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv bérletre vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. 

5.4.) Felek a Szerződésbő l származó esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján, a 

nyilvánosság teljes kizárásával rendezik, és csak annak eredménytelensége esetén fordulnak 
bírósághoz. 

A Szerződés három, egymással szó szerint megegyező eredeti példányba n készült, amelyet Felek, 

elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukka l mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. 

Budapest, 2020.07.06. 
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