
Terembérleti szen:ödés 

amely létrejött egyrészről a 

név: Zuglói Sport- és Rendezl·ényszenező Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 5-9. 

képviselő: Hámori György ügyvezető 

adószám: 23088441-2-42 

cégjegyzékszám: O 1-09-952368 

bankszámlaszám: 117 J 4006-20462020-00000000 

mint Bérbeadó - a továbbiakban: Bérbeadó, 

másrészről (tennészetes személy 

név: Zeg-Zug Waldorf Egyesület 

nyilvántartási száma: O 1-02-0015952 

székhely: 1141. Budapest. Gödöllői u. 15/ A 

képviselő: Kiss Dávid és Varga Csaba 

adószám: 18 730441-t -42 

bankszámlaszám: 16200120-18544347 

mint Bérlő - a továbbiakban: Bérlő. együttesen Felek közöu a ma1 napon az alábbi 

feltételekkel: 

t. A Szen:ődés tárgya 

1.1 Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a Bérbeadó kezelésében lévő. a Budapest XIV. 

ker. Mogyoródi út 130. szám alatti Sportlétesítményben (a továbbiakban: Létesítmény) 

területén található 

• az épületben található kistermet (33 m~) 

• az épületben található nagytennet (54m2
) 

Bérleményt (a továbbiakban: Bérlemény) a Zug tói Waldorf Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola mozgás óráinak biztosítása céljából heti rendszerességgel jelen 

szerzödésben rögzített bérleti dij megfizetése mellett. 

1.2 A Bérlemény bérleti díja együnesen 18.000 Forint/alkalom. azaz tizennyolcezer 

forint/alkalom. 
Felek rögzítik. hogy a bérleti díj az Áfa összegét tartalmazza és a tényleges havi 

felhasználás után kerül számlázásra . 

1.3. Felek megállapodnak, hogy Bérlő a bérleti díjat havonta. szálnia kézhezvételét követően 

8 napon belül köteles Bérbeadó számlaszámára átutalás ú~ján megfizetni. 

1.4. Felek megállapí~ják, és Bérlő feltétlen és visszavonhatatlan módon e li smeri. hogy a 

Bérleményt a Bérbeadóval közösen megtartott bejáráson részletesen megismerte. részére a 

Bérbeadó mindenre kite~jedő információt átadon. teljes körií leírást és magyarázalot 

biztositott. 
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2. A Szerződés időbeli hatátva 

2.1. Felek megállapodnak abban. hogy Bérbeadó bérbe adja. Bérlő bérbe veszi a jelen 

Szerzödés L pontjában szabályozouak szerinti. Bérleményt 2020. Ol. 06-tól -2020.06.15-ig 
munkanapokon heti rendszerességgel. 

3. Felek jogai és kötelezettségei 

3.1. Bérbeadó köteles a Bérleményt a Bérlő rendelkezésére bocsátani. 
3.2. Bérlő köteles a Bérlemény bérletéét1 bérleti díjat tizetni. 

3.3. Bérbeadó szavatolja, hogy a jelen Szerzödés hatálya alatt. a Bérlő számára, hogy június 
15. napjáig megkötni tervezen kiegészítő szerzödésben meghatározott használati idöszakban 

harmadik személynek nincs olyan joga. amely Bérlő használatát akadályozná. vagy 
korlátozná. 

3.4. Bérbeadó jogosult a Bérlő tevékenységél ellenőrizni. esetleges kifogásait Bérlővel 
közöln i. 

3.5. Bérbeadó külön díj nélkül biztosítja a Felek közötti megállapodás szerinti eszközöket 
(asztaL székek), a fiítést, valamint a világítást, illetve a férfi- és női illemhelyek használatát, 

az eszközök vonatkozásában az alábbiak szerint. 
3.6. Bérlő köteles a Létesítmény területén hatályos Házirendet, munkavédelmi. biztonsági. 

biztonságtechnikai és baleseti előírásokat. valamint a hatályos jogszabályok rendelkezéseit 
betartani és harmadik személyekkel betartatni. Bérlő kijelenti, hogy a Bérbeadó által 

készített, a Létesítmény Házirendjét megismerte és azt a Bérlemény teljes használata alatt 

betartja. 

3.7. Bérlő köteles az általa használt. a Bérbeadó tulajdonát képező eszközöket 
rendeltetésszerűen használni és az eszközök állagát megóvni. Az eszközökben bekövetkezett 

károkat, így az általános használatból adódó mértéket meghaladó mértékű állagromlásból 

származó, valamint a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat Bérlő viseli. 
3.8. Felek rögzítik, hogy Bérlő a bérlet teljes időtartama alatt a bérbe vett területeken 
bármilyen általa a rendeltetésszerű. szerzödésnek megfe lelő haszná laton túlmenően okozott 

vagy neki felróható okból keletkező kárért teljes kártérítési felelősségge l tartozik. 

3.9 A bérleti jog át nem mházható, Bérlő a bérleményt harmadik személynek haszmllatban 
nem adhatja át. 

4. Szerződésszegés 

.:J.l. Bármely Fél jogosult azonnali hatályú telmondást eszközölni. amennyiben a másik Fél 

súlyosan vagy ismétlődő módon a jelen Szerződés rendelkezéseit megszeg i. 
4.2. Felek súlyos szerződésszegésnek minősítik Bérlő részéről különösen, ha: 

• Bérlő a Bérleményt nem a bérleti célnak megfelelöen hasznáija: 

• Bérlő a Bérleményt rongálja. vagy egyébként rendeltetésellenesen használja: 

• Bérlő illetéktelenül albérletbe adja vagy más módon hamu1dik személy 

használatába átengedi a Bérleményt; 

• Bérlő Házirendben tbglaltakat súl) osan megsérti; 
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• Bérlő a bérleti díj megfizetését elmulasztja; 

• Bérbeadó a szerzödés- és rendeltetésszerű használatot nem teszi lehetövé. 

4.3. A szerzödés felmondását megelőzöen is, felmondasra jogot adó ok beálltakor Bérbeadó 
jogosult a létesítmény területére történő belépést megtiltani. mindaddig. amíg a 
szerzödésszerüteljesítést helyre nem állítja. 

5. Egyéb 

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerzödés tartalma üzleti titoknak minösül. 

A j elen Szerzödés nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szóló 20 IJ.évi V. 
törvény bérletre vonatkozó rendelkezései irányadók. 

A j elen Szerzödés három. egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készlilt. 

amelyet Felek, elolvasast es értelmezést követöen. mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag ír1ak alá. 

Budapest. 2020. O l. 06. 

Bétbeadó 
Zugtói Sport- és RendeZ\'ényszervezö 

Nonprofit Kft. 
Hámori György 
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Bérlő 

Zeg-Zug Waldorf Egyesület 

Kiss Dávid és Varga Csaba 






