
BÉRLETI SZERZŐDÉS 

a továbbiakban: "Szerződés" 

amely létrejött egyrészről a 

név: Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

székh ely: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 5-9. 
képviselő: Hámori György ügyvezető 
adószám: 23088441-2-42 

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

másrészről a 
név: Urmai Gábor 
születési helye, ideje: Várpalota, 1967. 02. 12. 

anyja neve:Zsigmond Gabriella 
adószám: 8365662574 
lakcím: 1142. Budapest Csáktornya park 6. 

mint Bérlő - a továbbiakban: Bérlő, 

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

1.) A SZERZÖDÉS TÁRGYA: 

1.1.) Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonában lévő, a Budapest XIV. ker. 

Magyaródi út 130. sz. alatt i sportlétesítményben (a továbbiakban: Létesítmény) ta lálható 
épületben l évő kis termet (33m2

) (a továbbiakban : Bérlemény) a Szerződés hatálya alatt, az 

alábbi id őpontban: 

2020. január 05. napjától 2020. júniuslS-ig 

minden héten vasárnap 10 órától 13 óráig, "színjátszó szakkör" megtartásának céljából 

2.) FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZEITSÉGEI: 

2.1.) Bérbeadó köteles a Bérleményt a Bérlő rende lkezésére bocsátan i. 

2.2.) Bérlő köteles a Bérlemény bérletéé rt bérleti díjat fizetni. 

2.3.) Bérbeadó szavatolja, hogy a Szerződés hatálya alatt, a Bérlő számára az 1.1. pont szerint 
biztosított haszná lati idősza kba n harmad ik személynek nincs o lyan joga, amely Bérlő 

haszná latát akadá lyozná, vagy korlátozná. Bérbeadó jogosult a Bérlő tevékenységét e ll enőrizn i , 

esetleges kifogá sait Bé rlővel közölni. A Bérbeadó szavatol továbbá, hogy a Bérlemény a bérlet 

egész tartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas, és megfe lel a sze rződés e lő írásain a k. 

2.4.) Bérlő a Bérleményt albérletbe, más használatába nem adhatja. Ezen rendelkezés 
megszegésébő l eredő minden felelősség Bérlőt terheli. 

2.5. ) Bérlő köteles a Létesítmény területén hatályos ház irendet, munkavéde lmi és ba leset i 
előírásokat, valamint a hatályos j ogszabá lyok rendelkezése it beta rtan i és harm ad ik 



személyekkel betartatni. Bé rlő kijelenti, hogy a Bérbeadó által készített, a Létesítmény 

házirendjét megismerte és azt a Szerződés hatá lya alatt betartja. 

2.6.) Bér l ő köteles az általa haszná lt, a Bérbeadó tulajdonát képező eszközöket re ndeltetésszerűen 

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

álta lános használatból adódómértéket meghaladómértékű állagrom lásbó l szá rmazó, valam int 

a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat Bérlő vise li. 

2.7.) Felek rögzítik, hogy Bérlő a bérlet teljes időtartama alatt a bérbe vett területeke n bármilyen 

általa a rendeltetésszerű, szerződés nek megfelelő használaton túlm en ően okozott vagy neki 

felróható okbó l keletkező kárért teljes kártérítési fe le lősségge l tartoz ik. 

2.8.) Bármilyen esetlegesen felmerülő probléma esetén Felek a helysz ínen haladéktalanu l 

jegyző könyvet kötelesek felvenni, melyben rögzítik az ész revételeiket Bérlő által ekkor nem 

rögzített panaszokat, kifogásokat utólag nem lehet figyelembe venn i. A 3.6. illetve a 3.7. 

rendelkezések szerinti Bérlő álta l eset legesen okozott ká rokka l kapcso latos igények 

érvényesítése érdekében, Bérbeadó haladéktalanu l, de l egkésőbb a károkozást követő napon 

köteles Bérlőt a ká rokozás tényéről igazolhatóan értesíten i. 

2.9.) Bérlő tudomásul veszi, hogy ezúton nyilatkozik arró l, hogy a Létesítmény terü letén elektromos 

berendezéseket kizáró lag a saját fe l e l ősségére használhatja . 

3.) BÉRLETI DÍJ: 

3.1. ) Felek megállapodnak, hogy a Bérlemény bérleti díja a Szerződés hatá lya alatt szóbeli 

megbeszélés alapján került meghatározásra. A bérl eti díj összege: kis terem használatakor 

2000 Forint/óra, 

3.2.) Felek megá llapodnak, hogy a Bérlő a bérlet i díjat, havi esedékességgel utó lag, a szám lán 

sze rep lő fizetési határidőn belül köte les átutalással megfi zetni . A fizetési h a tár idő nem lehet 

röv idebb a számla kézhezvéte lét követő 8 napná l. 

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

szerint i mértékű késedelmi kam atot és a külön jogszabá ly sze rin t i behajtási kö ltségátalányt 

érvényes íteni a Bérlőve l szemben. 

3.4.) A szerződésbe foglalt alka lom abban az esetben nem kerü l kiszám lázásra, ha a Bérlő legkésőb b 

egy héttel az időpo nt e lőtt írásban jelzi lemondás i szándékát a Bérbeadó részére. 

4.) 5ZERZŐDÉS FELMONDÁSA, 5ZERZÖDÉSSZEGÉS: 

4.1.) Felek megá llapodnak, hogy a Szerződést bárme ly fé l a másik félhez intézett írásbe li 

nyilatkozattal 30 (harminc) napos fe lmondási időve l rendes felmondássa l fe lmond hatja. 

4.2.) Bármely Fé l jogosult a Sze rződést azonna li hatállyal fe lmondani, amennyiben a másik Fél 

súlyosan vagy ismét l ődő módon Szerződés rendelkezéseit megszeg i és a szerződésszerű 

állapotot, írásbeli fe lszólításra, ame lyet a másik fél igazolhatóan és a szerződésszegés 

észle lésétő l szám ított 15 (t izenöt ) napon belül eljuttatott hozzá-, az abban megjelölt időpontig 

- ami nem lehet kevesebb, mint 5 nap - nem állítja helyre. 

Felek súlyos szerződésszegén e k minős ítik Bé rlő részéről kü lönösen, ha: 

- a Bérlő a Bérleményt nem a bérleti célnak megfelelőe n használja; 

- a Bé rlő a Bérleményt rongá lja, vagy egyébként rendeltet ésellenesen használja; 

- a Bérlő illetéktelenül albérletbe adja vagy más módon harmadik személy haszná latába 

átenged i a Bérleményt; 

-a Bér lő l (egy) hónapot meghaladó fizetés i késedelembe esik. 
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Felek sú lyos szerződésszegének minősítik Bérbeadó részéről kü lönösen, ha 

-Bérbeadó a sze rződés- és re nde ltetésszerű használatot nem tesz i lehetövé . 
4.3.) Felek megállapodnak, hogy amennyiben kívülálló harmadik személyek szándékos magatartása, 

vagy egyéb, Feleknek fel nem róható események következtében (vis maior), a Bérleményt nem 
lehet haszná lni, úgy egymás fe lé anyagi követelést nem támasztanak. 

5.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

5.1.) Felek rögzítik, hogy a Szerződés biza lmas jellegű . 

5.2.) Felek rögzítik, hogy a Budapest XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának szervezésében álló 
rendezvények e l sőbbséget élveznek a helyszín kihasználásában, ilyenkor a Bérleményt nem 
használhatja a Bérlő. A Bérbeadó minimum egy héttel a meghatározott esemény dátumát 
megelőzően írásba n értesít i a Bérl őt eze kről az alkalmakról. 

5.3.) Felek megá llapodnak, hogy a Szerződésse l összefüggő bá rm ely nyilatkozatot írásban, magyar 
nyelven kell megtenni és akkor minősül a Szerződés alkalmazásá ban teljesítettnek, ha azt 
személyesen adták át átadás-átvéte li elismervény ellenében vagy ajánlott-tértivevényes postai 
küldeményként a másik fél székhelyére megküldték. A fentiek szer int elküldött nyilatkozat a 
postára adástó l számított 5. munkanapon akkor is kézbes ítettnek és joghatályosnak minősül , 

ha a tért ivevény "nem kereste", "elköltözött", )smeretlen cím" vagy "nem vette át" je lzéssel 
érkez ik vissza a feladóhoz. 

5.4.) A Szerződ és ben nem szabá lyozott kérdésekben a Po lgári Törvé nykönyv bérletre vonatkozó 
rendelkezései az irányadók. 

5.5.) Fe lek a Szerződésbő l származó esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján, a 
nyilvánosság teljes kizá rásáva l rendezik, és csak annak eredménytelensége esetén fo rdulnak 
bírósághoz. 

5.6.) A Szerződés elvá laszthatatlan mellékletét képezik: 

- l. sz. a Bérbeadó házirendje; 

A Szerződés három, egymássa l szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyet Felek, 
elo lvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőtjóvá hagyó l ag írtak alá. 

Budapest, 2020.01.06. 
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