
BÉRLETI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségíí 
Társaság (székhely: 1149 Budapest, K ö,·ér Lajos u. S-9., Cg.: 01 -09-952368, adószáma: 23088441 -2-42, 
kép,·iseli: Hámori György ügp·eze tő) - a to,·ábbiakban: Bérb ead ó, vagy Adatkezelő 

másrészről a R.C.S. Power Kft. (székhely: 6230 Soltvadkert, Szőlő u. 66., Cégjegyzékszáma: 03-09-131492, 
adószáma: 26263898-2-03, kép,·iseli: Medgyes Attila ügyvezető) - a toYábbiakban: Bérlő, ,·agy 
Adatfeldolgozó 

eg~-ütt, m.int fél, ,-agy felek (a tm·ábbiakban: Felek) között, az alulírott helyen és időpontban, a kö,·etkező 

feltételekkeL 

1. Preambulum: 

Felek rögzítik, hogy jelen bérleti szerződés célja, hogy Bérbeadó a 2020. augusztus 19. napjától 2020. 
augusztus 23. napjáig terjedő időszakban a Bérbeadó által kezelt soltYadkcrti Zuglói Gyermektábor (6230 
Solt\·adkert, Ta,·U:ózsa u. 2., a tm·ábbiakban: Gyermektábor) terüle tén folyamatos jelleggel, legfeljebb 280 fő 
rés7.ére szálláshelyet biztosítson Bérlő részérc a 2. pontban részletezett feltételek szcrin t. 

2. A szerződés tárgya: 

2.1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe Yeszi a Gyermektábor területének az alábbiakban, és a Szerződés 1. sz. 
mellékletében megjelölt részét (a todbbiakban: Bérlemény). 
A Bérlcmén~· meghatározása: 

r\ gazdasági épületszárnyban - kizáró lag a , -izesblokk használa ta . 
. .-\ négy altábor terüle te és épületei, 
I\ szolgálati faházak, az Agora (r\ lakuló tér), 
r\ sportpálya, 
250 négyzetméteres ( /O JJié!fr .\"25 111é/1'1) rendez,·énysátor felállítását és használatát 
r\ tábori Házirend betartásánl a tábor területe használható. 

r\ létesítm énr szálláshelY biztosítása nem tartalmazza az alábbiakat: 
- az étkező rendszeres napi 3x használata a teljes Yendégkörnek 
- étkezés ügyintézését 
- TFr\. ügyintézést 
- a gazdasági udn 1r és gazdasági épLi le rszárn~· nem a Bérlemény részcO<i,-é,·e a ,·izesblokk) 
- kerékpárok és eg~·éb eszközök használatát és bérlését 

2.2. t\ jelen Szerződés feltételei szcrint, n ebben foglalt jogok és kötelezettségek mellett, a szálláshely 
szolgáltatás biztosítása, céljára veszi bérbe (részletek az 5. pont szerint). Eltérő tevékenység folytatására 
jelen szerzödés a lapján nincs lehetőség a létesítményben. 

2.3 . ,\ szálJáshelyek át\-ételénck időpontja 2020. aug. 18. 09 órától, elhagyása 2020. aug . 23. legkésőbb 12 
óráig történik. Bédő a teljes, 280 fős száUáslétszámot 2020. aug. 19 - 23. között ,·eszi igén~· be. Az első és utolsó 



éjszakán (azaz aug. 18. és aug. 23. éjszakáján) alapvetően a rendezők szállásoJására használja, amely 
maximálisanSO főt jelent. },. tábor recepciót, egyéni kulcskiadást nem biz tosít, ez a Bérlő feladata. 

2.4. A tábor házirendj ének betartása nundenkire néz,·e kötelező én·ényű! 

3. A bérleti díj megfizetése 

3.1. Bérbeadó 2020. augusztus 19. napj átó l 2020. augusztus 23. napjáig, Bérlő által meghatározott 
maximum 280fő/nap személyek részére biztosit szállás t fix áron bruttó 1.300.000,-Ft +IFA/fő/nap (bruttó 
egymillió-háromszázezer Forint + IF A) bérleti díj áron. Bérbeadó tájékoztatja Bérlőt, hogy a maximális 
férőhelyek száma: 280 fő. 

3.2. Felek megállapodnak, hogy a bérleti dij összege, a 4 + 2 éjszakára (amennyiben már 17-én és 18-án 
érkeznek és pakolnak a szervezők) mindösszesen bruttó 1.300.000,- Forint + IFA, azaz (bruttó egymillió
háromszázezer Forint + Idegenforgalmi Adó (Az idegenforgalmi adó a ha tályos jogszabályoknak megfelelően 
fizen·e, 2020. é\Te O Ft mértéklí)) . A bérleti dij a napi maximum 280 főre terjed ki, összesen G éjszakára. Felek 
rögzítik, hogy a bérleti díj egy részletben , teljes összegben kerül megfizetésre . 

"~tutalással a Bérbeadó a 11714006-20462020-00000000 számú számlájára, 2020. augusztus 04. napjáig, 
melyről Bérbeadó számlát állít ki 

3.3. Az idegenforgaln1.i adó bevallását (IfA) a Bérlő rendezi a hatályos jogszabályoknak megfelelően: 

2020. szeptember 15. (mint törvényi határidő) napjáig köz,·etlcnül a Soln ·adkerti Önkormányzat részére a 
Bérbeadó megbízásából eljárn. Bérlő az IF A bevallását kö teles Bérbeadó irányába ig azolni szeptember 15. 
napp1g (5. sz. melléklet). 

3.4. A.z iciőszakra ,-onatkozóan a 140/2020. számú kormányrendelet értelmében Idegenforgalmi adó fizetési 
kötelezettség nincs. Amennyiben ez d ltozna, úg~· Bérlő , -állalj a, hogy a hatályos jogszabályok értelmében jár el, 
és az Idegenforgalmi adót aszerint megfizeti. 

3.5. Bérlő ,·állalja, hogy az illetékes Ö nkormányzat által biztosított Ir A be,·allás nyomtan·ány sablonokat 
elkészíti, és Bérbeadó rendelkezésére bocsátja 2020. augusz tus 04. napjáig. 

3.6. Bérlő és Bérbeadó regisz trációs lapot készitenek és vezetnek a fizetővendégek nyih-ántartásához (4. sz. 
melléklet). 

3. 7. ~.r\ bban az esetben, ha Bérlő a Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségével késedelembe esne, 
úgy kö teles az esed ékességtől a tényleges teljesirésig terjedő időtartalma késedelmi kamatot fizetni, amelynek 
mértéke a nundenkori i\Iagyar Nemzeti Bank által m eghatározott jegybanki alapkama t + 8%. 

3.8. A Bérlő Bérleménybe bevitt ,-agyontárgyai vonatkozásában Bérbeadó jogosult tön·ényes zálogjogá t - a 
tO\·ábbiakban: zálogjog - kö,·etelése erejéig étYényesíteni, amennyiben Bérlő a jelen szerződésből eredő, díj -, 
illen·e költségfi zetésre ,·onatkozó kötelezettsége teljesítésé,-el késedelembe esett. A zálogjog fennállásáig 
Bérbeadó megakadályozhatja a ngyontárgyak Bérlő részéről történő elszállításá t. Amennyiben Bérbeadó 
zálogjoga én·ényesítését bejelcnü, Bérlő köteles a zálogtárgyakról készítendő leltár feh-ételében együ ttmliködni. 

3.9. Bérbeadónak a Szerződésből eredő bármilyen követelés6-cl szemben 13érlő a jelen , ·agy más 
jog,·iszonyból származó kÖ\'e telését beszámítás útján nem jogosult én·ényesíteni, YÍsszatartási joggal netTI élhet. 
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3.1 O. Felek rögzítik, hogy a rendez\·ény szervezése és lebonyolítása során kezelt személyes adatok tekintetében 
kizárólag a Bérlő az adatkezelő. Bérlő a GDPR-ből fakadó kötelezettségeiknek maximálisan köteles megfelelni. 
Ezen megállapodásban foglalt kötelezettség bánnely fél általi megszegéséből eredő kárral \·agy költséggel 
összefüggésben harmaclik s7.emélyek által az Adatkezelővel szemben támasztott köYeteléssel vagy bármely 
igénnyel szemben a sérelmet okozó fél tartozik felelősséggel és köteles a másik felet kármentesen tartani, 
nlamint a vétlen Adatkezelőnek a fenti igényekkel összefüggésben keletkezett valamennyi kárát megtéríteni. 

4. A bérlemény birtokba adása 

4.1. Felek megállapítják, és Bérlő a jelen okirat aláírásával feltétlen és \'Ísszayonhatatlan módon elismeri, hogy 
a Bérleményt a BérbeadÓYal közösen megtartott bejáráson részletesen megismerte, részére a Bérbeadó 
tnindenre kiterjedő információt áradott, és teljes körű leírást és magyarázarat biztosíto tt. 

4.2. Bérbeadó a Bérleményt legkésőbb 2020. augusztus 18-án megtekintett állapotban adja a Bérlő birtokába, 
aki azt köteles birtokba át\·enni. Felek a Bérlemény Bérlő részére történő birtokbaadásáról állapot-fekételi 
dokumentáció készítenek, amely a Szerződés 2. sz. melléklete. Az állapot-fekételi dokumentáció célja, hogy a 
Bérlemény \'isszaadásakor a Bérlemény átadáskori állapotát és a használat alatt okozott esetleges károkat be 
lehessen azonosítani. Ennek fennállása esetén a javítás, helyreállitás a Bérlő felada ta. Felek megállapodnak, hogy 
a Bérlemény ,·isszaadásakor az átadáskor feh·ett dokumentáció tartaltnával megegyező dokumentációt 
készí t enek. 

5. A Bérlemény használatának feltételei 

5.1 . Felek rögzítik, hogy a Bérlem ény legfelj ebb 280 (kétszáznyolcvan) fő részére, legfelj ebb 56 (ötnnhat) 
darab szoba szálláshely célú használatára, a szálláshely szolgáltatás részeként fürdő és WC használatára terjed 
ki az ott lévő tárgyi infrastruktúra egyidejű használata mellett. Felek rögzítik, hogy a rendezvény szetTezése és 
lebonyolítása soran kezelt személyes adatok tekintetében kizárólag a Bérlő az adatkezelő. 

- BIZ TONS.AGI SZOLGALA T: napi 0-24 órás időintetTallumban, a Bérlő saját költségén gondoskodik a 
megfelelő biz to nsági személyzetről (bejáratnál, tábor területén, kutyás biztonsági őrök). 
- Bérlő a rendez\·ény ideje alatt folyamatos recepciót biztosít. 
- TábortŰ7. : az Üg)Tezető és tábon·ezető engedélyével lehetséges, jelenlévő élő erős tCízoltósági biz tosítás mellett 
és megfelelő időjárási körülmények esetén! 
-r\ ,·end égek, ill. a bérlő helyben megs7.áll t rendezői saját hatáskörbenhússütő/grill eszközöket használhatnak, 
azonban csak zárt rendszerű eszközök használata engedélyezett, melyekbőlnyílt láng nem szökhet ki, tm·ábbá 
a használata nem hagy hátra szennyeződés t a területen (parázs, hamu, zsír stb .) 
- PARKOL ÁS lehetséges: 

a sportpályán; 
jó idő esetén, az Agorán (Alakuló téren); 
Yalamint nem akaclályozya az utcai forgalma t, a tábor előtt és a tábor melletti mellékutcában. 

5.2. Bérlő köteles a Bérleményt rendeltetésszcrlíen használni, állagát a Bérbeadó által támasz tott ek árásoknak 
megfelelőell folyamatosan megőrizni. Bérbeadó jogosult a rendeltetésszcúí használatot bármikor ellenőrizni. 
1\bban az esetben, ha a Bérleményben bármilyen meghibásodás történne, bánnilyen karbantartási felada t , -álna 
esedékessé, úgy erről, , -alamint a hiba elhárításáról, a feladat teljesítéséről Bérlő köteles haladéktalanul Bérbeaelót 
írásban tájékoztatni. 
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5.3. Bérbeadó 4db szobában (foglalkoztatók egyik szobája) hűtőszekrényt biztosít a Bérlő részére. Bérlő 
tudomásul ,-eszi, hogy ezúton nyilatkozik arról, hogy a bérlemény területén elektromos berendezéseket 
kizárólag a saját felelősségére használl1atja. 

5.4. Felek rögzítik, hogy a szálláshely kapacitást a Bérbeadó a bérleti díj ellenébeo bútoroznt, ágynemű,·el 

eg~· ütt biztosítja (elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan, a recepció nál kiosztandó az ágynemű). Bérbeadó vállalja, 
hogy a Szcrződés időtattama alatt a vizcsblokkok takarírását igény szerint, napi több, maximum 2 (két) 
alkalommal ch-égzi. 

Bérlő 1 fő állandóan jelen léYŐ takarítót biztosít (különös tekintettel az éjszakai időszakokra). 

5.5. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Bérlő, illetve a Bérlő jogán a Bérleményben tartózkodó 
személyek a Bérleményben kárt (beleért\·e a fogyóeszközökben okozott hiányt is) okoznak, a Bérlő köteles a 
kárt a Bérbeadó fclhi,·ására megtéríteni o ly módon, hogy az általa okozott kárt számla cllenében a 2020. 
augusztus 23. napját kö,·ető munkanapon átutalás útján megfizeti Bérbeadó 11714006-20462020-00000000 
számú bankszámlájára. Amennyiben a fel11ívásnak a Bérlő nem tesz eleget, a Bérbeadó az igényét jogosult azt a 
Bérlő terhérc kielégíteni 

5.6. Bérbeadó jogosult a Bérlő te,·ékenységét ellenőrizni, esetleges kifogásait Bérlővel közölni Bérlő köteles 
az általa használt, a Bérbeadó tulajdonát képező eszközöket rendeltetésszerűen has7.l1álni és az eszközök állagát 
megÓ\'11Í. r\z eszközökben bekövetkezett károkat, így az általános használatból adódó mértékct meghaladó 
méttékű állagromlás ból származó, valamint a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat Bérlő ,-iseli 

5.7. I'elek rögzítik, hogy Bérlő a bérlet telj es időtartama alatt a bérbe vett területeken bármilyen ál tala a 
rencle ltetésszetű, szerződésnek megfelelő használaton túlmenően okozott yagy neki felróható okból keletkező 
kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

5.8. r\ Bérlemény területén ,·égzett te,·ékenység során a biztonságáért, a Bérlemény rendeltetésszerű 

használatáért a bérlet időtanama alatt kizárólagosan a Bérlő felel. Bérlő köteles a Bérlemény megó,·ására (pl. 
h űtők, berendezési tárgyak stb.), a Bérlemény területén a hatályos munka-, tűz és baleset\·édelmi előírások 
betartására . • .-\ Bérbeadó a Bérlőt az Ingatlan Házirendjének átaclásáYal tájékoz tatta az Ingatlanon én·ényes 
használati szabályokról. r\ Házirenel a Szerződés 3. sz. m ellékletét képezi. Bérlő kö teles a Bérlemén~· területén 
hatályos I-J ázirendet, mtmka,·édelmi, bi zto nsági, biztonságtechnikai és baleseti előírásokat, ,-alamint a hatályos 
jogszabályok rendell<ezéseit betartani és harmadik személyekkel betartatn.i. Bérlő kijelenti, hogy a Bérbeadó által 
készitett, a bérlemény Házirendjét, a munka-, tűz és baleset\·édeLlli előírásokat megismerte és azt a Bérlemény 
teljes használata ala t t betartja. 

6. A szerződés ha tá lya, felmondás 

6.1. 1\ Szerződés megs7.línik az alábbi esetekben: 

, \ határozott időtartam leteltéYel (2.3. pon t), 

Felek a Szerzőclést közös megeg~-czéssel megszlin tetik, 
Bérbeadó él a rcndkh-üli felmondás jogá,·al (6.3.-6.4. ponto k), 

Bérlő él a rendkh-ii ti felmondás jogá,·al (6.5. pont) . 

6.2. Bérlő a Szerzőclés bármely jogcímen történő megsz{ínése esetén - felek eltérő megállapoelásá t ki,-é,·e -a 
bérleti jog,·iszony utolsó napján köteles a Bérleményt kii.irín·e, átadni Bérbeadó részére. Bérlő - Bé rbeadó kérése 
alapján - kötelez h ető az eredeti állapot helyreállítására is. 

4 



6.3. Bérbeadó a Szerződést jogosul t azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Bérlő súlyos szerződésszegést 
kö,·ct cl. Sú lyos szerződésszegésnek rninősül , ame nnyiben: 
1. a Bérlő nem tesz eleget valamely, a Szcrződésben m eghatározott fizetési kö telezettségének, 
2. a Bérlő a Bérleményben a Bérbeadó előzetes irásbeli hozzájárulása nélkül eltérő tevékenységet ,-égez, 
3. a Bérlő, illet\·e a Bérlő jogá n a Bérleményben tartózkodó személyek a Bérleményt nem rendeltetésszerűen 

hasz nálják, 
4. a Bérlő neki felróható okból megszegi a Szerződésből, illetve az azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő 

kötelezettségeit, ngy 
5. ha a Bérlő a Bérbeadót valótlan tények közlésével, lényeges tények elh allgatásá,·al, a n lóságnak meg nem 

felelő adatok szolgáltatásáYal szándékosan megté,·esztette, illet\'e téYcdésben tartotta, 
6. Bérlő a jelen szerződés mellékletét képező Házirend, todbbá a munka - és tűz,·édclmi, ,-alamint biztonsági 

előirások rendelkezéseit ismételtcn, vagy súlyosan megszegi, 
7. Bérlő a Bérleményt illetéktelenül albérletbe adja, n gy más módon harmadik személy részére átengedni. 

6.4. Bérbeadó a Szerződést jogosult azon nali hatállyal felmondani, amennyiben a 
Bérlő ellen az ille tékes bitóság j ogerős ,-égzése alapján, kényszertörlési, illet\·e felszámo lási eljárás indult, 
,-agy 

ha csődeljárása során fizetési m a ratórium nyílt meg, vagy 

ba a Bérlő végelszámolás iránti kérelme a cégbiróságnál benyújtásra kerü lt vagy 

a Bérlő, illct\•e köz,·ctlen és/vagy köz,·etett tulajdo nosai vagyoni helyzetének romlása , ·agy a fedeze t 
ch·o nására irányuló magatartá sa \'eszélyez teti a jelen szerződésben vállalt kö telezettségeinek teljesítését. 

Bérlő ezen tényekről köteles haladéktalanul értesíteni Bérbeadót 

6.5. Bérlő a Szerződést jogosult azon nali hatállyal felmondani, am e nnyiben a 

Bérbeadó ellen az illetékes bitóság j ogerős ,·égzése alapján kényszertörlési, 
illet\·e felszámolási eljárás indult, ,·agy 

ha a csődeljárása során fizetési m aratórium nyilt meg, vagy 
ha a Bérbeadó végelszámolás irán ti kérelme a cégbiróságnál benyújtásta került; 
13érbeadó ezen tényekről kö teles haladéktalanul értesíteni Bérlőt. 

7. Vis Maior 

7. L 1\ 2020-as é,·ben bozott járn1nyúgyi intéz kedések nuatt Bérbead ó és Bérlő megegyeznek, hogy jelen 
bérle ti szerződés megsztinik abban az esetben is, ha a bérleti időszak -akár részben i- időtartama alatt 
a Bérlő által az időszakban szen ·czett rendezvény (autótalálkozó) m egtartása jogilag tilalom alá esik, 
és ezáltal a bérlő rendez, ·énye elmarad. E bben az esetben Bérlő a bérleti díj meg fizetésérc nem köteles. 
Amennyiben a bérleti díjat már meg fizette, úgy számára Bérbead ó az t teljes egészében ,-isszajuttatni 
köteles. 

7.2. Eg~·éb m egegyezés hjányába n ugyanígy kell eljárni abban az esetben, ha olyan ján·ányügyi 
ko rlátozások lépnek én·énybe, amcl~·ck miatt Bérlőnek észszerűen nem áll már üzleti érdekében a 
szálláshelyek igénybe,·étcle. 

7.3. J\mennyiben a bérleményt előre nem látható mó don, jogilag korlátoz,·a lehet csak használtu, úgy 
13érlő és Bérbeadó kö teles a bérlemény használatáról haladéktalanul egycz terni. llycn korlá tozásokból 
esetlegcsen kö,·etkező rész leges használati döntés esetén a bérleti díja t arányosítani kcU. 

7.4. E pont alkalmazásában jogi tilalom Yagy korlátozás: O lyan jogszabály, közigazgatási határozat, yagy 
bárn-ü más kötelező ján ·ányi.igyi szabály, anti a tömegrendcz,·én~·ek mcgtartását, szálláshelyek 
h asználatá t tiltja ,-ag~· j elentősen korlátozza. 
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8. Egyéb rendelkezések 

8.1. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári T örvényköny-vről sz ól ó 2013. évi V. tön·ény (a 
tm·ábbiakban: P tk.) rendelkezései az irányadóak. 

8.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos bármely jogvirájukat kö telesek egymással 
megtárgyalni és megkísérelni annak peres úton kküli, j óhiszemű, közös elintézését. Amennyiben a felek 
jogvirájukat peren kh-ül nem tudják rendezni, akkor az esetleges jogvirájuk esetére kikötik a Budai Központi 
Kerületi Bíróság illetékességét 

8.3. Abban az esetben, ha a Bérbeadó bármely, Szerződésben, \'agy jogszabályban b iztosíto tt jogával nem él, 
úgy az nem tekinthető a jogról történő lemondásnak. 

8.4. Bérlő kij elenti, hogy a Szerződés érvényességéhez a Szerződés t aláíró \'ezető tisz tsé~·iselő aláírásán kkül 
más személy, testület hozzájárulása nem szükséges annak érdekében, hogy a Szerződésben írtakat magára néz, ·e 
kötelezőnek fogadja el. 

8.5. Bérlő tudomásul \'eszi, hogy Bérbeadóra vonatkoznak az Államház tar tásról szóló 201 1. évi CXCY. 
tön ·ény, az információs önrendell<ezési jogról és az információszabadságrói szóló 201 1. évi CXII. törvény, az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (G DPR), a Po lgári Tön·énykönynől szóló 2013. é,-i 
Y. tön ·ény és a kapcsolódó egyéb jogszabályok közzétételi kö telezettségre, nyil,·ános adatokkal kapcsolatos 
felYilágosításra vonatkozó rendelkezései, amely rendelkezések korlátozhatják Szerződés bizalmas kezelését. 

8.6. Annak okán, hogy Bérlő regisztrációs lapot készít és vezet a fizctő,•cndégek n yih-ántartásához (4.sz. 
m ellékle t), így Bérlő kezeli a ,-endégek adatait. Az adatkezelés vonatkozásában Bérlő, nlÍnt az Adatkezelő 
Adatfeldolgozója látj a el ezen te,·ékcnységét. I\ z Adatfeldolgozóra vonatkozó tartalmát a szerződés 6. sz. 
mellékle tében szabályozzák a Felek. 

8.7. .Abban az esetben , ha a Szerződés ,-alamely rendelkezése bármely ok nilatt étYénytelen lenne, úgy az nem 
érinti a Szerződés egyéb rendelkezéseit, és Felek az étTénytelen rendcU.;ezést haladéktalanul kötelesek oly 
módon én ·ényes rendelkezéssei módosítani, amely mód osítás a Felek eredeti szerződési akaratának legin kább 
megfelel. 

8.8. felek a Szcrződés rendelkezéseit közös megegyezéssel módosíthatják. I\ módosítás kizárólag írásban 
történhet. Írásbeli módosítás hiányában a módosítás ét~•énytelen, a joghatás kiváltására nem all<almas. 

8.9. f-elek rögzítil-;:, hogy a szer;;:ődés fe nnállása alatt és annak megszü nte tésekor is az együtunűködési és 
tájékozta tási kö telezettségüknek maradéktalanul eleget tesznek. Felek kötelesek egymást írásban haladéktalanul 
értesíteni a jelen szerződésben rögzített székhely-ük, a telefonszámuk, e-mail cÚ11ük, illet\·e az ügp-ezetőil< 
személyében történő esetleges változásáról. 

8.1 O. J-;-elek a Szerződéssel kapcsolatos írásbeli nyilatkozataikat nu ndaddig a Felek a Szerződésben megjelölt 
székhelyére jogosultak joghatályosan elküldeni, amíg a másik Fél cúnének me~·ál tozásáról írásban nem értesíti. 
i\Ii.nden értesítést, egyéb közlés t, ami a jelen szerződés alapján megteendő ,-agy megtehető, írásban kell megtenni 
és akkor nunős i.il jelen szerződés alJ.::almazásában megte ttnek, ha az t szcmél~·esen yagy ajánlott-térti,·eyényes 
pos tai külcleménykénr a jelen szerzőclésben rögzített címre küldték. r\ jelen szerzőclésben rögzítettek szerint 
elküldött értesítés, b ·él az clk l.i lcléstől, postára adástó l számított 5. napon akkor is megérkezettnek minősi.il , ha 
a térti'-c,·ény "nem kereste", "án·ételt megragadta" Yagy "nem ,·e tte át" jelzéssel érk ez ik Yissza a fcladóhoz. 
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8.11. A Szerződés azon a napo n lép hatályba, amely napon azt mindkét Fél aláírta. 

8.12. Felek rögzitik, hogy jelen szerződés mindkét fél által lényeges nek m.tnős íte tt kérdéseket 
teljeskörtíen, a felek ügyleti akara tának megfelelően rögzíti. 

8. 13. Felek rögzítik, hogy a magyar cégnyilníntartásba bejegyzett gazdasági társaságok, ügyletkötési 
képességük nem kizárt és nem is korláto zott. Felek kijelentik, hogy a ügyyezerőinek az üg)Yéd 
által ellenjegyzett aláírás minrája a cégbirósághoz ben)újtásra került és ez t a tényt a cégjegyzék 
tartalmazza. 

fele k a jelen 7 01ét) oldalból és 8 (nyolc) fő pontból álló Szerződést clolnsták, és m.int akaratukkal mindenbcn 
megeg~·ezőt, jódhagyólag aláírták. 

_
9

_ · tullZSO\)V 
to-<:-S6S~9t- <- . • • ,-

. ozs 'l.l::l~P\3"1 \0S Q._ t-9 Budapest, 2020. június }Q · 

•1 )l Od S:J}f '9 n~Q\.. 

...... ~~~ /.]. .. . . ...................... .. 
· lt.C.S. Power Kft. 

edgyes Attila, ügyvezető 
Bérlő 

Mellékletek: 
1. sz. a terület alaprajza, 
2. sz. állapot- feh-ételi j egyzőkönY'" 

3. sz. Házirend 
4. sz. Regisztníciós lap (a fizető,·endégek regisztrálásához) 
5. sz . .r\z idegenforgalmi adó be,·allásáról szóló bizonylat a Bérlő részéról a l3érbeadónak, legkésőbb 8 

munkanapo n belül a be, ·allási hatá ridőt kö,·etőcn. 

6. sz. Adatfeldo lgozásró l szóló megállapodás 
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