
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

a továbbiakban: "Szerződés" 

amely létrejött egyrészről a 

név: Mazsola Feszt Bt. kisadózó 

székhely: 1201 Budapest, Mikes Kelemen u. 8. 
adószám: 25517981-1-43 

képviselő: Szabó Zsolt ügyvezető 
cégjegyzékszám: 01-06-790312 
mint Szaigáitató-a továbbiakban: Szolgáltató, 

másrészről a 

név: Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 5-9. 
képviselő: Hámori György ügyvezető 
adószám: 23088441-2-42 
cégjegyzékszám: 01-09-952368 

mint Megrend elő- a továbbiakban: Megrendelő, 

külön-külön említve Fél, együttesen Felek - a továbbiakban: Fél/Felek - között az alábbi feltét elekkel: 

1.) A SZERZŐDÉS TÁRGYA: 

1.1.) Szaigáitató az alábbi szalgáltatást nyújtja 

- ki sáll at simogató 

- pónilovag lás 

a Zuglói Napközis Tábor idej e alatt a Sze rződ és hatálya alatt, az alábbi i dőpontba n: 

2020. július 21. napjától 2020. augusztus 31. napjáig minden héten kedden és 
csütörtökön 

a Varga Zo ltán Sporttelepen (1149 Budapest, Kövér Lajos u. 5-9.) . 

2.) FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI: 

2.1.) Szaigáitató köteles a szalgáltat ást a Megre nd e lő részére megtartani. 

2.2 .) Megrende lő köt eles a Sza Igá itatásért díjat fi zetni . 

2.3.) Szaigá itató szavatolj a, hogy a Sze rződ és hatálya alatt, a Megre ndelő számára az 1.1. pont 
szerint biztosított szalgá ltat ás i idősza kba n harmadik személynek nincs olyan joga, amely 

megakadályozza vagy korlát ozza Meg re ndelő részére a szaigáitatás lebonyo lítását. A 



Szolgáltató szavatolja, hogy a Szolgáltatás részét képező állatok tartása az áll tavédelmi 
szempontoknak és az egészségügyi előírásnak megfelelnek. 

2.4.) Bármilyen esetlegesen felmerülő probléma esetén Felek a helyszínen haladékta lanu l 
jegyzőkönyvet kötelesek felvenni, melyben rögzítik az észrevét eleiket 

3.) SZOLGÁLTATÁSl DfJ : 

3.1.) Felek megállapodnak, hogy a szolgá ltatás i díj összege a szerződés időtartama alatt: bruttó 
130.000.- Ft/alkalom. 

3.2.) Felek megá llapodnak, hogy a Megrendelő a szolgáltat ásértjáró díjat utólag, a szám lán szerep lő 

fizetési határidőn belül átutalással köteles megfizetni. A fizetési határidő 60 nap. 

3.3.) A szolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Szaigáitató jogosult a Ptk. 6:155 . § (l) 
bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatot és a külön jogszabály szerinti behajtási 
költségátalányt érvényesíteni a Megrendelővel szemben. 

3.4.) A szerződésbe foglalt alkalom abban az esetben nem kerül kiszámlázásra, ha a Megrendelő 
l egkésőbb egy héttel az időpo nt e lőtt írásban jelzi lemondási szándékát a Szolgá ltató 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 időve l rendes felmondással fe lmondhatja. 

4.2.) Bárm ely Fél jogosult a Sze rződést azonnali hatá llyal felmondani, amennyiben a másik Fél 
sú lyosan vagy ismétlődő módon a Szerződés rendelkezése it megszegi és a szerződésszerű 
állapotot, írásbeli felszólításra, amelyet a másik fél igazolhatóa n és a sze rződésszegés 

észle lésétő l számított 15 (tizenöt) napon belül eljuttatott hozzá-, az abban megjelölt i dőpont ig 

-ami nem lehet kevesebb, mint 5 nap - nem állít ja helyre. 

5.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

5.1.) Felek rögzítik, hogy a Szerződés bizalmas jellegű. 

5.2.) Felek megállapodnak, hogy a Szerződésse l összefüggő bármely nyilatkozat ot írásban, magyar 
nyelven kell megtenni és akkor minősül a Szerződés alkalmazásában telj esítettnek, ha azt 

személyesen adtá k át átadás-átvéte li eli smervény ellenében vagy ajánlott-t értivevényes postai 
küldeményként a másik fél székhelyére megküldték. A fentiek szerin t elküldött nyilatkozat a 
postára adástól számított 5. munkanapon akkor is kézbesítettnek és joghatá lyosnak mi nős ül , 

ha a tért ivevény "nem kereste", "elkö ltözött", )smeretlen cím" vagy " nem vette át" jelzésse l 

érkezik vissza a fe ladóhoz. 

5.3.) A Szerződés ben nem szabá lyozott kérdésekben a Po lgári Törvénykönyv bérletre vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. 
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5.4.) Felek a Szerződésből származó esetleges jogvitáikat elsőd legesen egyeztetés útján, a 
nyilvánosság teljes kizárásával rendezik, és csak annak eredménytelensége esetén ford ulna k 
bírósághoz. 

A Szerződés három, egymással szó szerint megegyező eredeti példá nyban készült, amelyet Felek, 

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

Budapest, 2020.07.21. 

kisadózó 

Szabó Zsolt 
ügyvezető 
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