
























































































































































































































































































































































































Terembérleti szerződés

amely az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. (1032 Budapest, San Marco u. 81.), 
adószáma: 14409158-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-902546, bankszámlaszáma:

, képviselője Lőrincz Edina ügyvezető mint bérbeadó, valamint

A szerződő fél
neve: Összefogás Óbudáért Egyesület
székhelye/lakcíme: 1033 Budapest, Szérűskert u.9. 3/12.
adószáma: 18151400-1-41
Bejegyző bírósági végzés száma: 12. Pk.60.860 /2010/4.
Az aláírásra jogosult képviselő neve: Csikósné Mányi Júlia
A kapcsolattartó(k) személye, elérhetősége :
a bérbeadó részéről: Novák Lajos
a bérlő részéről: Csikósné Mányi Júlia
mint bérlő között jött létre, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:
2019.02.07

1./  A bérbeadó bérbe adja, a bérlő bérbe veszi az alábbi székhelyén/telephelyén: 
Békásmegyeri Közösségi Ház (helyszín megnevezése)
1039 Budapest, Csobánka tér 5.Tel :  (helyszín címe, elérhetősége), az alábbi 

célból: Közéleti rendezvény

az alább felsorolt helyiség(ek)et az alábbi időtartam(ok)ban a megjelölt bérleti díjért:

A helyiség
megnevezése

A bérbeadás
időtartama

A bérleti díj 
egységára

A bérleti díj 
összege

Egyéb*(a táblázat 
-  a rendezvény 
jellege szerint
módosítható)

Nagyterem 1 óra bruttó 30.000
Ft.

2. / A bérlő megrendeli, a bérbeadó vállalja, hogy a bérelt helyiség(ek)hez az alábbi technikai
feltételeket biztosítja:

a. a bérlő az előadás technikai igényére vonatkozó igényeket (rider), valamint a részletes 
esemény- és technikai forgatókönyvet, a megrendelő részére a rendezvény előtt legalább 2 
héttel megküldi, ill.

b. a felek rögzítik, hogy a vállalkozó technikai igényei a következők:

3. / Szolgáltatások:
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ruhatár igénylése saját használatra/ ÓKK BKH üzemeltetésében (a megfelelő  aláhúzandó) 

és büfé igénylése igen/ nem (a megfelelő  aláhúzandó) 

Egyebek: 

Fizetési feltételek 

4./ 	A bérlő  a helyiség(ek) használatáért bérleti díjat fizet. A fizetés módja: 

- készpénzzel a székhelyen, vagy a telephelyeken, legkésőbb a 

rendezvény megkezdése előtt egy összegben, a bérbeadó 

pénztárában, vagy 

- átutalással, díjbekérő  alapján, vagy a bérbeadó által kiállott számla 

alapján, a számlán megjelölt határidőig. (a megfelelő  aláhúzandó). 

Pénztári órák: 

Hétfő  10.00-12.00 óra 

Kedd 10.00-12.00 óra 

Szerda 15.00-17.00 óra 

Csütörtök 15.00-17.00 óra 

5./ 	A bérleti díj a szerzői jogdíjakat nem tartalmazza, azt a bérlő  a megszokott törvényes úton 

köteles rendezni. 

A bérlemény használata 

6./ 	A bérbeadó, a bérlő  részére a bérlet időtartama alatt a fent megnevezett helyiség(ek)et 

használatra alkalmas állapotban biztosítja. 

7./ 	A bérlő  a helyiség(ek)et csupán a bérlet időtartama alatt használhatja, az időtartam 

lejártát követően köteles azt elhagyni. 

8./ 	A bérlő  kötelezettséget vállal arra, hogy a bérbevett helyiséget kizárólag a szerződés 1. 

pontjában meghatározott célra használja. Albérletbe adásra bérlőt jelen szerződés nem 

jogosítja fel. 

9./ A bérelt teremben/termekben a létszám nem haladhatja meg a termek 

befogadóképességét. Amennyiben a bérlő  ezt figyelmen kívül hagyja, akkor a bérbeadónak 

jogában áll a rendezvényt nem elindítani, vagy megszakítani. 

I 

A termek befogadóképessége: 
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- Tanfolyam terem: 58 m2, székezhető, tükör, bordásfal, vetítővászonnal ellátva, akár 

balettszőnyeggel, ültetve max 30-35 fő  
- Klubterem: 58 m2, székezhető, vetítővászonnal ellátva, akár balettszőnyeggel, ültetve 

max.30-35 fő  
- Balett terem: 58 m2, nem székezhető, tükör, balett rúd, bordásfal 15-20 fő  
- Képző  terem: 58 m2, nem székezhető, állandó bérlő  saját eszközökkel 

- 2db 14 m2-es iroda helyiség (egyik állandóra kiadva, saját eszközökkel), 5-6 fő  ültetve 

- Aula: 120 m2, kiadható fél aula: 60 m2 50 fő  
- Nagyterem: 225 m2, ebből 46 m2 színpad, projector, vetítővászon, balettszőnyeg, max 219 

ülőhely 

A ház befogadóképessége, a fellépőket, szervezőket és vendégeket is beleértve, összesen 

maximum 380 fő! 

10./ A bérlő  köteles a helyiség(ek)et, a berendezési és felszerelési tárgyakat a lehető  

legnagyobb gondossággal kezelni, azokat a bérlet időtartama végén a bérbeadónak az átvett 

állapotban visszaadni. A bérlő  köteles megtéríteni a bérbeadónak az okozott kárt, amelyet a 

bérlet időtartama alatt a bérlő, vagy a rendezvényen megjelent személyek okoztak. 

11./ A bérlő  vállalja, hogy a helyiségeket rendeltetésszerűen használja, a bérbeadó 

házirendjét, valamint tűz-, vagyon- és munkavédelmi szabályait, illetve valamennyi egyedi 

instrukcióját betartja és valamennyi alkalmazottjával, vagy az érdekkörében eljáró harmadik 

személlyel betartatja. Ennek bármilyen megsértése esetén a bérbeadó azonnali hatályú 

felmondással élhet. A bérlő  tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése 

esetén a bérbeadó a személy- és vagyonbiztonság fenntartása érdekében szükség esetén a 

bérlő  jelen szerződésben biztosított jogait korlátozó egyedi intézkedéseket is foganatosíthat, 

ami nem minősül a jelen szerződés a bérbeadó részéről való megsértésének. 

12./ A bérlő  köteles a tűzrendészeti előírásokat megtartani, a raktározási előírásoknak 

megfelelően az itt tárolt anyagokat úgy elhelyezni, hogy azok a közműhálózat megfelelő  

karbantartását ne akadályozzák. 

13./ A bérlő  tudomásul veszi, hogy a bérbeadó a rendezvényt nem biztosítja. A bérbeadó az 

esetleges személyi vagy vagyoni károkért nem vállal felelősséget. 

14./ A bérlő  tudomásul veszi, hogy a bérelt helyiség(ek)ben elhelyezett dolgait saját 

felelősségére tárolja. Kár esetén (pl.: csőrepedés, lopás, stb.) — kivéve a bérbeadó szándékos 

vagy súlyosan gondatlan magatartásából eredő  károkat — kártérítésre nincs joga. Tudomásul 

veszi továbbá, hogy a bérleménybe tűz- és robbanásveszélyes anyagokat nem hozhat be, és 

azokat nem tárolhatja. 

15./ A bérlő  tevékenységét — figyelembe véve a megállapodásban foglaltakat is — az 

előírásoknak, jogszabályoknak megfelelő  engedélyek birtokában végezheti, amelyek 
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beszerzéséről gondoskodik, az abban előírt kötelezettségnek eleget tesz. A beszerzett 

engedélyeket, a tevékenység megkezdése előtt, a bérbeadó számára köteles bemutatni. Ezek 

esetleges hiánya esetén a tevékenység nem tartható meg. 

16./ Engedélyköteles tevékenység végzése esetén, annak megkezdése előtt, a bérlő  beszerzi a 

tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket. A beszerzett engedélyeket, a 

tevékenység megkezdése előtt, a bérbeadó számára bemutatja. 

17./ A bérlő  tudomásul veszi, hogy a bérleményt politikai célú rendezvény céljára nem 

használhatja. Amennyiben a rendezvény politikai célú fordulatot vesz, köteles a rendezvényt 

megszakítani. A rendezvény megszakítására ez esetben a bérbeadó is jogosult. 

Lemondási feltételek 

18./ Amennyiben a bérlő  a rendezvény időpontját megelőző  5 munkanapon belül mondja le a 

rendezvényt, a bérbeadót a bruttó bérleti díj 50%-a illeti meg kötbér jogcímen. 

19./ A rendezvényt lemondó fél egyebekben abban az esetben mentesül a fizetési 

kötelezettség alól, ha a másik fél méltányolható indokok alapján eltekint az összeg 

megfizetésétől. 

Egyebek 

20./ 	A bérlő, a tevékenységének hirdetése során, a saját tervezésű, előállítású és terjesztésű  

kommunikációs anyagaiért felelősséget vállal. 

21./ A szerződő  felek — jelen szerződést aláíró — képviselői kijelentik, hogy a szerződés 

aláírására jogosultak. 

22./ A bérlő  kijelenti, hogy nem áll felszámolás vagy csődeljárás hatálya alatt, a 

végelszámolását sem határozta el. 

23./ A bérlő  kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §. (1). bek. 1. 

pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. A bérlő  tudomásul veszi, hogy csak olyan 

gazdálkodó szervezettel köthet alvállalkozási szerződést, amely megfelel az előbbi törvény 

szerint az átlátható szervezetnek minősülés feltételeinek. 

24./ A bérbeadó tájékoztatja a bérlőt, hogy a bérlő  természetes személy képviselőjének a jelen 

szerződésben megjelölt személyes adatait megrendelő, a szerződés teljesítése, valamint a 

szerződő  felek közötti kapcsolattartás biztosítása céljából az üzleti kapcsolat, illetve a 

szerződés megszűnését követő  5 évig a GDPR 6. cikk (1) bek.B) pontja alapján kezeli. 
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25./ A megadott adatokat kizárólag a társaság szerződések nyilvántartásával, számviteli 

feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységet ellátó munkavállalói kezelik. A személyes 

adatok adatfeldolgozás céljából átadásra kerülhetnek postázás, szállítás, illetve a 

szerződések véleményezése céljából az adatkezelő  Adatvédelmi és adatkezelési 

tájékoztatójában meghatározott egyes releváns adatfeldolgozóknak és adatkezelőknek. 

26./ A szerződő  fél természetes személy képviselője a jelen szerződés aláírásával tudomásul 

veszi, hogy az adatkezelő  a személyes adatait az általa képviselt jogi személy, illetve jogi 

személyiség nélküli egyéb szervezettel történő  szerződés megkötése céljából, továbbá a 

szerződés teljesítése során a hatályos jogszabályoknak, valamint az adatkezelő  Adatvédelmi 

és adatkezelési tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeli, tárolja és továbbítja. A 

természetes személy képviselő  aláírásával igazolja, hogy az Adatvédelmi és adatkezelési 

tájékoztató tartalmát megismerte és azt elfogadja. 

27./ A bérbeadó jogosult a jelen szerződés felmondására, ha a bérlő  a jelen szerződésben 

foglaltakat nem tartja be. Felmondás esetén a bérlő  az írásos felmondás kézhezvételét 

követő  3 napon belül köteles a helyiséget kiüríteni, és azt a bérbeadónak átadni. 

28./ A felek a bérleti szerződésből eredő  vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, a bérbeadó székhelye szerint illetékes bíróság 

kizárólagos illetékességét kötik ki. 

29./ A jelen bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és a 

vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezési az irányadóak. 

Budaebtle191-{Wl•WráhS 
Nonprofit Kft. 

1032 Budapest, San Marco u. P 
Tel./Fax:

Adószám: 14409158-2-4  
2. 

   

     

bérbeadó 

 

bérlő  

 

a. 
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Terembérleti szerződés 

amely az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. (1032 Budapest, San Marco u. 81.), 

adószáma: 14409158-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-902546, bankszámlaszáma: 

, képviselője Lőrincz Edina ügyvezető  mint bérbeadó, valamint 

A szerződő  fél 

neve: Összefogás Óbudáért Egyesület 

székhelye/lakcíme: 1033 Budapest, Szérűskert u.9.3-12. 

adószáma: 18151400-1-41 

bejegyző  bírósági végzés száma: 12.Pk.60.860/2010/4. 

Az aláírásra jogosult képviselő  neve: Csikósné Mányi Julianna 

A kapcsolattartó(k) személye, elérhetősége :

a bérbeadó részéről: Novák Lajos 

a bérlő  részéről: Csikósné Mányi Julianna 

mint bérlő  között jött létre, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 

2019.04.25 

1./ 
	

A bérbeadó bérbe adja, a bérlő  bérbe veszi az alábbi székhelyén/telephelyén: 

Békásmegyeri Közösségi Ház (helyszín megnevezése) 

1039 Budapest, Csobánka tér 5.Tel: (helyszín címe, elérhetősége), az alábbi 

célból: Közéleti rendezvény 

az alább felsorolt helyiség(ek)et az alábbi időtartam(ok)ban a megjelölt bérleti díjért: 

A 	helyiség 

megnevezése 

A 	bérbeadás 

időtartama 

A 	bérleti 	díj 

egységára 

A 	bérleti 	díj 

összege 

Egyéb*(a táblázat 

— 	a 	rendezvény 

jellege 	szerint 

módosítható) 

Nagyterem 2019.04.25 

18-20h 

bruttó 	30.000 

Ft. 

2./ 	A bérlő  megrendeli, a bérbeadó vállalja, hogy a bérelt helyiség(ek)hez az alábbi technikai 

feltételeket biztosítja: 

a. a bérlő  az előadás technikai igényére vonatkozó igényeket (rider), valamint a részletes 

esemény- és technikai forgatókönyvet, a megrendelő  részére a rendezvény előtt legalább 2 

héttel megküldi, ill. 

b. a felek rögzítik, hogy a vállalkozó technikai igényei a következők: 
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3./ 	Szolgáltatások: 

ruhatár igénylése saját használatra/ ÓKK BKH üzemeltetésében (a megfelelő  aláhúzandó) 

és büfé igénylése igen/ nem (a megfelelő  aláhúzandó) 

Egyebek: 

Fizetési feltételek 

4./ 	A bérlő  a helyiség(ek) használatáért bérleti díjat fizet. A fizetés módja: 

- készpénzzel  a székhelyen, vagy a telephelyeken, legkésőbb a 

rendezvény megkezdése előtt egy összegben, a bérbeadó 

pénztárában, vagy 

- átutalással, díjbekérő  alapján, vagy a bérbeadó által kiállott számla 

alapján, a számlán megjelölt határidőig. (a megfelelő  aláhúzandó). 

Pénztári órák: 

Hétfő  10.00-12.00 óra 

Kedd 10.00-12.00 óra 

Szerda 15.00-17.00 óra 

Csütörtök 15.00-17.00 óra 

5./ 	A bérleti díj a szerzői jogdíjakat nem tartalmazza, azt a bérlő  a megszokott törvényes úton 

köteles rendezni. 

A bérlemény használata 

6./ 	A bérbeadó, a bérlő  részére a bérlet időtartama alatt a fent megnevezett helyiség(ek)et 

használatra alkalmas állapotban biztosítja. 

7./ 	A bérlő  a helyiség(ek)et csupán a bérlet időtartama alatt használhatja, az időtartam 

lejártát követően köteles azt elhagyni. 

8./ 	A bérlő  kötelezettséget vállal arra, hogy a bérbevett helyiséget kizárólag a szerződés 1. 

pontjában meghatározott célra használja. Albérletbe adásra bérlőt jelen szerződés nem 

jogosítja fel. 

9./ A bérelt teremben/termekben a létszám nem haladhatja meg a termek 

befogadóképességét. Amennyiben a bérlő  ezt figyelmen kívül hagyja, akkor a bérbeadónak 

jogában áll a rendezvényt nem elindítani, vagy megszakítani. 
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A termek befogadóképessége: 

- Tanfolyam terem: 58 m2, székezhető, tükör, bordásfal, vetítővászonnal ellátva, akár 

balettszőnyeggel, ültetve max 30-35 fő  
- Klubterem: 58 m2, székezhető, vetítővászonnal ellátva, akár balettszőnyeggel, ültetve 

max.30-35 fő  
- Balett terem: 58 m2, nem székezhető, tükör, balett rúd, bordásfal 15-20 fő  
- Képző  terem: 58 m2, nem székezhető, állandó bérlő  saját eszközökkel 

- 2db 14 m2-es iroda helyiség (egyik állandóra kiadva, saját eszközökkel), 5-6 fő  ültetve 

- Aula: 120 m2, kiadható fél aula: 60 m2 50 fő  
- Nagyterem: 225 m2, ebből 46 m2 színpad, projector, vetítővászon, balettszőnyeg, max 219 

ülőhely 

A ház befogadóképessége, a fellépőket, szervezőket és vendégeket is beleértve, összesen 

maximum 380 fő! 

10./ A bérlő  köteles a helyiség(ek)et, a berendezési és felszerelési tárgyakat a lehető  

legnagyobb gondossággal kezelni, azokat a bérlet időtartama végén a bérbeadónak az átvett 

állapotban visszaadni. A bérlő  köteles megtéríteni a bérbeadónak az okozott kárt, amelyet a 

bérlet időtartama alatt a bérlő, vagy a rendezvényen megjelent személyek okoztak. 

11./ A bérlő  vállalja, hogy a helyiségeket rendeltetésszerűen használja, a bérbeadó 

házirendjét, valamint tűz-, vagyon- és munkavédelmi szabályait, illetve valamennyi egyedi 

instrukcióját betartja és valamennyi alkalmazottjával, vagy az érdekkörében eljáró harmadik 

személlyel betartatja. Ennek bármilyen megsértése esetén a bérbeadó azonnali hatályú 

felmondással élhet. A bérlő  tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése 

esetén a bérbeadó a személy- és vagyonbiztonság fenntartása érdekében szükség esetén a 

bérlő  jelen szerződésben biztosított jogait korlátozó egyedi intézkedéseket is foganatosíthat, 

ami nem minősül a jelen szerződés a bérbeadó részéről való megsértésének. 

12./ A bérlő  köteles a tűzrendészeti előírásokat megtartani, a raktározási előírásoknak 

megfelelően az itt tárolt anyagokat úgy elhelyezni, hogy azok a közműhálózat megfelelő  

karbantartását ne akadályozzák. 

13./ A bérlő  tudomásul veszi, hogy a bérbeadó a rendezvényt nem biztosítja. A bérbeadó az 

esetleges személyi vagy vagyoni károkért nem vállal felelősséget. 

14./ A bérlő  tudomásul veszi, hogy a bérelt helyiség(ek)ben elhelyezett dolgait saját 

felelősségére tárolja. Kár esetén (pl.: csőrepedés, lopás, stb.) — kivéve a bérbeadó szándékos 

vagy súlyosan gondatlan magatartásából eredő  károkat — kártérítésre nincs joga. Tudomásul 

veszi továbbá, hogy a bérleménybe tűz- és robbanásveszélyes anyagokat nem hozhat be, és 

azokat nem tárolhatja. 
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15./ A bérlő  tevékenységét — figyelembe véve a megállapodásban foglaltakat is — az 

előírásoknak, jogszabályoknak megfelelő  engedélyek birtokában végezheti, amelyek 

beszerzéséről gondoskodik, az abban előírt kötelezettségnek eleget tesz. A beszerzett 

engedélyeket, a tevékenység megkezdése előtt, a bérbeadó számára köteles bemutatni. Ezek 

esetleges hiánya esetén a tevékenység nem tartható meg. 

16./ Engedélyköteles tevékenység végzése esetén, annak megkezdése előtt, a bérlő  beszerzi a 

tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket. A beszerzett engedélyeket, a 

tevékenység megkezdése előtt, a bérbeadó számára bemutatja. 

17./ A bérlő  tudomásul veszi, hogy a bérleményt politikai célú rendezvény céljára nem 

használhatja. Amennyiben a rendezvény politikai célú fordulatot vesz, köteles a rendezvényt 

megszakítani. A rendezvény megszakítására ez esetben a bérbeadó is jogosult. 

Lemondási feltételek 

18./ Amennyiben a bérlő  a rendezvény időpontját megelőző  5 munkanapon belül mondja le a 

rendezvényt, a bérbeadót a bruttó bérleti díj 50%-a illeti meg kötbér jogcímen. 

19./ A rendezvényt lemondó fél egyebekben abban az esetben mentesül a fizetési 

kötelezettség alól, ha a másik fél méltányolható indokok alapján eltekint az összeg 

megfizetésétől. 

Egyebek 

20./ 	A bérlő, a tevékenységének hirdetése során, a saját tervezésű, előállítású és terjesztésű  

kommunikációs anyagaiért felelősséget vállal. 

21./ A szerződő  felek — jelen szerződést aláíró — képviselői kijelentik, hogy a szerződés 

aláírására jogosultak. 

22./ A bérlő  kijelenti, hogy nem áll felszámolás vagy csődeljárás hatálya alatt, a 

végelszámolását sem határozta el. 

23./ A bérlő  kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §. (1). bek. 1. 

pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. A bérlő  tudomásul veszi, hogy csak olyan 

gazdálkodó szervezettel köthet alvállalkozási szerződést, amely megfelel az előbbi törvény 

szerint az átlátható szervezetnek minősülés feltételeinek. 

24./ A bérbeadó tájékoztatja a bérlőt, hogy a bérlő  természetes személy képviselőjének a jelen 

szerződésben megjelölt személyes adatait megrendelő, a szerződés teljesítése, valamint a 

szerződő  felek közötti kapcsolattartás biztosítása céljából az üzleti kapcsolat, illetve a 

szerződés megszűnését követő  5 évig a GDPR 6. cikk (1) bek.B) pontja alapján kezeli. 
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25./ A megadott adatokat kizárólag a társaság szerződések nyilvántartásával, számviteli 

feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységet ellátó munkavállalói kezelik. A személyes 

adatok adatfeldolgozás céljából átadásra kerülhetnek postázás, szállítás, illetve a 

szerződések véleményezése céljából az adatkezelő  Adatvédelmi és adatkezelési 

tájékoztatójában meghatározott egyes releváns adatfeldolgozóknak és adatkezelőknek. 

26./ A szerződő  fél természetes személy képviselője a jelen szerződés aláírásával tudomásul 

veszi, hogy az adatkezelő  a személyes adatait az általa képviselt jogi személy, illetve jogi 

személyiség nélküli egyéb szervezettel történő  szerződés megkötése céljából, továbbá a 

szerződés teljesítése során a hatályos jogszabályoknak, valamint az adatkezelő  Adatvédelmi 

és adatkezelési tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeli, tárolja és továbbítja. A 

természetes személy képviselő  aláírásával igazolja, hogy az Adatvédelmi és adatkezelési 

tájékoztató tartalmát megismerte és azt elfogadja. 

27./ A bérbeadó jogosult a jelen szerződés felmondására, ha a bérlő  a jelen szerződésben 

foglaltakat nem tartja be. Felmondás esetén a bérlő  az írásos felmondás kézhezvételét 

követő  3 napon belül köteles a helyiséget kiüríteni, és azt a bérbeadónak átadni. 

28./ A felek a bérleti szerződésből eredő  vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, a bérbeadó székhelye szerint illetékes bíróság 

kizárólagos illetékességét kötik ki. 

29./ A jelen bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és a 

vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezési az irányadóak. 

Budapest, 2019.04.23 

Obudai Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. 

1032 Budapest, San Marco u. 81. 
Tel./Fax. 

Adószám: 1440915$-2-41 

bérbeadó 	 bérlő 

Terembérleti szerződés - eseti 2018 II. fév 5 

 



Terembérleti szerződés 

amely az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. (1032 Budapest, San Marco u. 81.), 

adószáma: 14409158-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-902546, bankszámlaszáma: 

 képviselője Lőrincz Edina ügyvezető  mint bérbeadó, valamint 

A szerződő  fél 

neve: Összefogás Óbudáért Egyesület 

székhelye/lakcíme: 1033 Budapest, Szérűskert u.9.3-12. 

adószáma: 18151400-1-41 

bejegyző  bírósági végzés száma: 12. Pk.60.860/2010/4. 

Az aláírásra jogosult képviselő  neve: Csikósné Mányi Julianna 

A kapcsolattartó(k) személye, elérhetősége :

a bérbeadó részéről: Novák Lajos 

a bérlő  részéről: Csikósné Mányi Julianna 

mint bérlő  között jött létre, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 

2019. május 23. 18,00 — 19,00-ig 

1./ 
	

A bérbeadó bérbe adja, a bérlő  bérbe veszi az alábbi székhelyén/telephelyén: 

Békásmegyeri Közösségi Ház (helyszín megnevezése) 

1039 Budapest, Csobánka tér 5.Tel: (helyszín címe, elérhetősége), az alábbi 

célból: Közéleti rendezvény 

az alább felsorolt helyiség(ek)et az alábbi időtartam(ok)ban a megjelölt bérleti díjért: 

A helyiség 

megnevezése 

A bérbeadás 

időtartama 

A bérleti díj 

egységára 

A bérleti díj 

összege 

Egyéb*(a táblázat 

— a rendezvény 

jellege szerint 

módosítható) 

Nagyterem 2019. május 23. 

18,00 -20,00-ig 

23.622,-Ft + 

Áfa/óra 

bruttó 30.000,- 

Ft 

2./ 	A bérlő  megrendeli, a bérbeadó vállalja, hogy a bérelt helyiség(ek)hez az alábbi technikai 

feltételeket biztosítja: berendezés, hangosítás 

a. a bérlő  az előadás technikai igényére vonatkozó igényeket (rider), valamint a részletes 

esemény- és technikai forgatókönyvet, a megrendelő  részére a rendezvény előtt legalább 2 

héttel megküldi, ill. 

b. a felek rögzítik, hogy a vállalkozó technikai igényei a következők: 
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3./ 	Szolgáltatások: 

ruhatár igénylése saját használatra/ ÓKK BKH üzemeltetésében (a megfelelő  aláhúzandó) 

és büfé igénylése igen/ nem (a megfelelő  aláhúzandó) 

Egyebek: 

Fizetési feltételek 

4./ 	A bérlő  a helyiség(ek) használatáért bérleti díjat fizet. A fizetés módja: 

- készpénzzel  a székhelyen, vagy a telephelyeken, legkésőbb a 

rendezvény megkezdése előtt egy összegben, a bérbeadó 

pénztárában, vagy 

- átutalással, díjbekérő  alapján, vagy a bérbeadó által kiállott számla 

alapján, a számlán megjelölt határidőig. (a megfelelő  aláhúzandó). 

Pénztári órák: 

Hétfő  10.00-12.00 óra 

Kedd 10.00-12.00 óra 

Szerda 15.00-17.00 óra 

Csütörtök 15.00-17.00 óra 

5./ 	A bérleti díj a szerzői jogdíjakat nem tartalmazza, azt a bérlő  a megszokott törvényes úton 

köteles rendezni. 

A bérlemény használata 

6./ 	A bérbeadó, a bérlő  részére a bérlet időtartama alatt a fent megnevezett helyiség(ek)et 

használatra alkalmas állapotban biztosítja. 

7./ 	A bérlő  a helyiség(ek)et csupán a bérlet időtartama alatt használhatja, az időtartam 

lejártát követően köteles azt elhagyni. 

8./ 	A bérlő  kötelezettséget vállal arra, hogy a bérbevett helyiséget kizárólag a szerződés 1. 

pontjában meghatározott célra használja. Albérletbe adásra bérlőt jelen szerződés nem 

jogosítja fel. 

9./ A bérelt teremben/termekben a létszám nem haladhatja meg a termek 

befogadóképességét. Amennyiben a bérlő  ezt figyelmen kívül hagyja, akkor a bérbeadónak 

jogában áll a rendezvényt nem elindítani, vagy megszakítani. 
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A termek befogadóképessége: 

- Tanfolyam terem: 58 m2, székezhető, tükör, bordásfal, vetítővászonnal ellátva, akár 

balettszőnyeggel, ültetve max 30-35 fő  
- Klubterem: 58 m2, székezhető, vetítővászonnal ellátva, akár balettszőnyeggel, ültetve 

max.30-35 fő  
- Balett terem: 58 m2, nem székezhető, tükör, balett rúd, bordásfal 15-20 fő  
- Képző  terem: 58 m2, nem székezhető, állandó bérlő  saját eszközökkel 

- 2db 14 m2-es iroda helyiség (egyik állandóra kiadva, saját eszközökkel), 5-6 fő  ültetve 

- Aula: 120 m2, kiadható fél aula: 60 m2 50 fő  
- Nagyterem: 225 m2, ebből 46 m2 színpad, projector, vetítővászon, balettszőnyeg, max 219 

ülőhely 

A ház befogadóképessége, a fellépőket, szervezőket és vendégeket is beleértve, összesen 

maximum 380 fő! 

10./ A bérlő  köteles a helyiség(ek)et, a berendezési és felszerelési tárgyakat a lehető  

legnagyobb gondossággal kezelni, azokat a bérlet időtartama végén a bérbeadónak az átvett 

állapotban visszaadni. A bérlő  köteles megtéríteni a bérbeadónak az okozott kárt, amelyet a 

bérlet időtartama alatt a bérlő, vagy a rendezvényen megjelent személyek okoztak. 

11./ A bérlő  vállalja, hogy a helyiségeket rendeltetésszerűen használja, a bérbeadó 

házirendjét, valamint tűz-, vagyon- és munkavédelmi szabályait, illetve valamennyi egyedi 

instrukcióját betartja és valamennyi alkalmazottjával, vagy az érdekkörében eljáró harmadik 

személlyel betartatja. Ennek bármilyen megsértése esetén a bérbeadó azonnali hatályú 

felmondással élhet. A bérlő  tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése 

esetén a bérbeadó a személy- és vagyonbiztonság fenntartása érdekében szükség esetén a 

bérlő  jelen szerződésben biztosított jogait korlátozó egyedi intézkedéseket is foganatosíthat, 

ami nem minősül a jelen szerződés a bérbeadó részéről való megsértésének. 

12./ A bérlő  köteles a tűzrendészeti előírásokat megtartani, a raktározási előírásoknak 

megfelelően az itt tárolt anyagokat úgy elhelyezni, hogy azok a közműhálózat megfelelő  

karbantartását ne akadályozzák. 

13./ A bérlő  tudomásul veszi, hogy a bérbeadó a rendezvényt nem biztosítja. A bérbeadó az 

esetleges személyi vagy vagyoni károkért nem vállal felelősséget. 

14./ A bérlő  tudomásul veszi, hogy a bérelt helyiség(ek)ben elhelyezett dolgait saját 

felelősségére tárolja. Kár esetén (pl.: csőrepedés, lopás, stb.) — kivéve a bérbeadó szándékos 

vagy súlyosan gondatlan magatartásából eredő  károkat — kártérítésre nincs joga. Tudomásul 

veszi továbbá, hogy a bérleménybe tűz- és robbanásveszélyes anyagokat nem hozhat be, és 

azokat nem tárolhatja. 
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15./ A bérlő  tevékenységét — figyelembe véve a megállapodásban foglaltakat is — az 

előírásoknak, jogszabályoknak megfelelő  engedélyek birtokában végezheti, amelyek 

beszerzéséről gondoskodik, az abban előírt kötelezettségnek eleget tesz. A beszerzett 

engedélyeket, a tevékenység megkezdése előtt, a bérbeadó számára köteles bemutatni. Ezek 

esetleges hiánya esetén a tevékenység nem tartható meg. 

16./ Engedélyköteles tevékenység végzése esetén, annak megkezdése előtt, a bérlő  beszerzi a 

tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket. A beszerzett engedélyeket, a 

tevékenység megkezdése előtt, a bérbeadó számára bemutatja. 

17./ A bérlő  tudomásul veszi, hogy a bérleményt politikai célú rendezvény céljára nem 

használhatja. Amennyiben a rendezvény politikai célú fordulatot vesz, köteles a rendezvényt 

megszakítani. A rendezvény megszakítására ez esetben a bérbeadó is jogosult. 

Lemondási feltételek 

18./ Amennyiben a bérlő  a rendezvény időpontját megelőző  5 munkanapon belül mondja le a 

rendezvényt, a bérbeadót a bruttó bérleti díj 50%-a illeti meg kötbér jogcímen. 

19./ A rendezvényt lemondó fél egyebekben abban az esetben mentesül a fizetési 

kötelezettség alól, ha a másik fél méltányolható indokok alapján eltekint az összeg 

megfizetésétől. 

Egyebek 

20./ 	A bérlő, a tevékenységének hirdetése során, a saját tervezésű, előállítású és terjesztésű  

kommunikációs anyagaiért felelősséget vállal. 

21./ A szerződő  felek — jelen szerződést aláíró — képviselői kijelentik, hogy a szerződés 

aláírására jogosultak. 

22./ A bérlő  kijelenti, hogy nem áll felszámolás vagy csődeljárás hatálya alatt, a 

végelszámolását sem határozta el. 

23./ A bérlő  kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §. (1). bek. 1. 

pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. A bérlő  tudomásul veszi, hogy csak olyan 

gazdálkodó szervezettel köthet alvállalkozási szerződést, amely megfelel az előbbi törvény 

szerint az átlátható szervezetnek minősülés feltételeinek. 

24./ A bérbeadó tájékoztatja a bérlőt, hogy a bérlő  természetes személy képviselőjének a jelen 

szerződésben megjelölt személyes adatait megrendelő, a szerződés teljesítése, valamint a 

szerződő  felek közötti kapcsolattartás biztosítása céljából az üzleti kapcsolat, illetve a 

szerződés megszűnését követő  5 évig a GDPR 6. cikk (1) bek.B) pontja alapján kezeli. 
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25./ A megadott adatokat kizárólag a társaság szerződések nyilvántartásával, számviteli 

feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységet ellátó munkavállalói kezelik. A személyes 

adatok adatfeldolgozás céljából átadásra kerülhetnek postázás, szállítás, illetve a 

szerződések véleményezése céljából az adatkezelő  Adatvédelmi és adatkezelési 

tájékoztatójában meghatározott egyes releváns adatfeldolgozóknak és adatkezelőknek. 

26./ A szerződő  fél természetes személy képviselője a jelen szerződés aláírásával tudomásul 

veszi, hogy az adatkezelő  a személyes adatait az általa képviselt jogi személy, illetve jogi 

személyiség nélküli egyéb szervezettel történő  szerződés megkötése céljából, továbbá a 

szerződés teljesítése során a hatályos jogszabályoknak, valamint az adatkezelő  Adatvédelmi 

és adatkezelési tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeli, tárolja és továbbítja. A 

természetes személy képviselő  aláírásával igazolja, hogy az Adatvédelmi és adatkezelési 

tájékoztató tartalmát megismerte és azt elfogadja. 

27./ A bérbeadó jogosult a jelen szerződés felmondására, ha a bérlő  a jelen szerződésben 

foglaltakat nem tartja be. Felmondás esetén a bérlő  az írásos felmondás kézhezvételét 

követő  3 napon belül köteles a helyiséget kiüríteni, és azt a bérbeadónak átadni. 

28./ A felek a bérleti szerződésből eredő  vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, a bérbeadó székhelye szerint illetékes bíróság 

kizárólagos illetékességét kötik ki. 

29./ A jelen bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és a 

vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezési az irányadóak. 

Budapest, 2019. május 22. 

Óbudai Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. 

1032 Budapest, San Marco u. 81. 
Tel./Fax: 

Adószám: 14409158-2-41  
2. 

K/\\   

bérbeadó 

   

   

bérlő  
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Terem és eszköz bérleti szerződés 

amely az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. (1032 Budapest, San Marco u. 81.), 

adószáma: 14409158-2-41, cégjegyzékszáma: 01-09-902546, bankszámlaszáma:

, képviselője Lőrincz Edina ügyvezető  mint bérbeadó, valamint 

A szerződő  fél 

neve: Összefogás Óbudáért Egyesület 

székhelye/lakcíme: 1033 Budapest, Szérűskert u. 9. 3/12. 

adószáma : 18151400-1-41 

cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 12.Pk.60.860/2010/4. 

Az aláírásra jogosult képviselő  neve: Csikósné Mányi Júlia 

A kapcsolattartó(k) személye, elérhetősége 

a bérbeadó részéről: Novák Lajos 

a bérlő  részéről: Csikósné Mányi Júlia 

mint bérlő  között jött létre, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 

1., A bérbeadó bérbe adja, a bérlő  bérbe veszi az alábbi székhelyén/telephelyén: 

Békásmegyeri Közösségi Ház, 1039. Csobánka tér 5. 

az alábbi célból: Családi nap 

az alább felsorolt helyiség(ek)et, eszközöket az alábbi időtartam(ok)ban a megjelölt bérleti 

díj ért: 

2019. október 5.-én 8.00 --- 18.00 óra között 

A helyiség 

megnevezése 

A bérbeadás 

időtartama 

A bérleti díj 

bruttó 

egységára 

A bérleti díj 

bruttó összege 

Egyéb*(a  táblázat 

— a rendezvény 

jellege szerint 

módosítható) 

sörpad garnitúra 

60db ______________ 

24 óra 635.- 

____________ 

38.100.- 

_____________ ________________ 

3x3-as sátor 4 db 24 óra 3.175.- 12.700.- 

6x3-as sátor 6 db 24 óra 3.810.- 22.860.- 

csőkordon 20 db 24 óra 508.- 10.160.- 

BKH vizesblokk 12 óra 8.000.- 8.000.- 

BKH kisterem 12 óra 6.000.- 6.000.- 

BKH áram kiépítés, 

bontás, fogyasztás 

12 óra 

________________ 

30.000.- 

______________ 

30.000.- 

________________ ___________________ 

műszaki személyzet 

2 fő  

12 óra 

______________ 

1.700.- 

____________ 

40.800.- 

______________ ________________ 

Összesen: 168.620.- 
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2.! A bérlő  megrendeli, a bérbeadó vállalja, hogy a bérelt helyiség (ek)hez az alábbi technikai 

feltételeket biztosítja. .....................O............................... 

a. a bérlő  az előadás technikai igényére vonatkozó igényeket (rider), valamint a részletes 

esemény- és technikai forgatókönyvet, a megrendelő  részére a rendezvény előtt legalább 2 

héttel megküldi, ill. 

b. a felek rögzítik, hogy a vállalkozó technikai igényei a következők ............O.......... 

3.! Szolgáltatások: 

ruhatár igénylése Saját használatra! ÓKK BKH üzemeltetésében (a megfelelő  aláhúzandó) 

és büfé igénylése igen! nem (a megfelelő  aláhúzandó) 

Egyebek....................................................O........................................................................ 

Fizetési feltételek 

4.! A bérlő  a helyiség(ek) használatáért bérleti díjat fizet. A fizetés módja: 

- készpénzzel a székhelyen, vagy a telephelyeken, legkésőbb a 

rendezvény megkezdése előtt egy összegben, a bérbeadó 

pénztárában, vagy 

- átutalással, díjbekérő  alapján, vagy a bérbeadó által kiállott számla 

alapján, a számlán megjelölt határidőig. (a megfelelő  aláhúzandó). 

Pénztári órák: 

Hétfő  10.00-12.00 óra 

Kedd 10.00-12.00 óra 

Szerda 15.00-17.00 óra 

Csütörtök 15.00-17.00 óra 

5./ A bérleti díj a szerzői jogdíjakat nem tartalmazza, azt a bérlő  a megszokott törvényes úton 

köteles rendezni. 

A bérlemény használata 

6.! A bérbeadó, a bérlő  részére a bérlet időtartama alatt a fent megnevezett helyiség(ek)et 

használatra alkalmas állapotban biztosítja. 

7.! A bérlő  a helyiség(ek)et csupán a bérlet időtartama alatt használhatja, az időtartam 

lejártát követően köteles azt elhagyni. 

8.! A bérlő  kötelezettséget vállal arra, hogy a bérbevett helyiséget kizárólag a szerződés 1. 

pontjában meghatározott célra használja. Albérletbe adásra bérlőt jelen szerződés nem 

jogosítja fel. 
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9./ A bérelt teremben/termekben a létszám nem haladhatja meg a termek 

befogadóképességét. Amennyiben a bérlő  ezt figyelmen kívül hagyja, akkor a bérbeadónak 

jogában áll a rendezvényt nem elindítani, vagy megszakítani. 

A termek befogadóképessége: 

- Tanfolyam terem: 58 m2, székezhető, tükör, bordásfal, vetítővászonnal ellátva, akár 

balettszőnyeggel, ültetve max 30-35 tő  
- Klubterem: 58 m2, székezhető, vetítővászonnal ellátva, akár balettszőnyeggel, ültetve 

max.30-35 tő  
- Balett terem: 58 m2, nem székezhető, tükör, balett rúd, bordásfal 15-20 fő  
- Képző  terem: 58 m2, nem székezhető, állandó bérlő  saját eszközökkel 

- 2db 14 m2-es iroda helyiség (egyik állandóra kiadva, saját eszközökkel), 5-6 tő  ültetve 

- Aula: 120 m2, kiadható fél aula: 60 m2 50 tő  
- Nagyterem: 225 m2, ebből 46 m2 színpad, projector, vetítővászon, balettszőnyeg, max 219 

ülőhely 

A ház befogadóképessége, a fe/lépőket, szervezőket és vendégeket is beleértve, összesen 

maximum 380 fől 

10., A bérlő  köteles a helyiség(ek)et, a berendezési és felszerelési tárgyakat a lehető  
legnagyobb gondossággal kezelni, azokat a bérlet időtartama végén a bérbeadónak az átvett 

állapotban visszaadni. A bérlő  köteles megtéríteni a bérbeadónak az okozott kárt, amelyet a 

bérlet időtartama alatt a bérlő, vagy a rendezvényen megjelent személyek okoztak. 

11., A bérlő  vállalja, hogy a helyiségeket rendeltetésszerűen használja, a bérbeadó 

házirendjét, valamint tűz-, vagyon- és munkavédelmi szabályait, illetve valamennyi egyedi 

instrukcióját betartja és valamennyi alkalmazottjával, vagy az érdekkörében eljáró harmadik 

személlyel betartatja. Ennek bármilyen megsértése esetén a bérbeadó azonnali hatályú 

felmondással élhet. A bérlő  tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése 

esetén a bérbeadó a személy- és vagyonbiztonság fenntartása érdekében szükség esetén a 

bérlő  jelen szerződésben biztosított jogait korlátozó egyedi intézkedéseket is foganatosíthat, 

ami nem minősül a jelen szerződés a bérbeadó részéről való megsértésének. 

12./ A bérlő  köteles a tűzrendészeti előírásokat megtartani, a raktározási előírásoknak 

megfelelően az itt tárolt anyagokat úgy elhelyezni, hogy azok a közműhálózat megfelelő  
karbantartását ne akadályozzák. 

13.! A bérlő  tudomásul veszi, hogy a bérbeadó a rendezvényt nem biztosítja. A bérbeadó az 

esetleges személyi vagy vagyoni károkért nem vállal felelősséget. 
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14.! A bérlő  tudomásul veszi, hogy a bérelt helyiség(ek)ben elhelyezett dolgait saját 

felelősségére tárolja. Kár esetén (p1.: csőrepedés, lopás, stb.) — kivéve a bérbeadó szándékos 

vagy súlyosan gondatlan magatartásából eredő  károkat — kártérítésre nincs joga. Tudomásul 

veszi továbbá, hogy a bérleménybe tűz- és robbanásveszélyes anyagokat nem hozhat be, és 

azokat nem tárolhatja. 

15./ A bérlő  tevékenységét — figyelembe véve a megállapodásban foglaltakat is — az 

előírásoknak, jogszabályoknak megfelelő  engedélyek birtokában végezheti, amelyek 

beszerzéséről gondoskodik, az abban előírt kötelezettségnek eleget tesz. A beszerzett 

engedélyeket, a tevékenység megkezdése előtt, a bérbeadó számára köteles bemutatni. Ezek 

esetleges hiánya esetén a tevékenység nem tartható meg. 

16.! Engedélyköteles tevékenység végzése esetén, annak megkezdése előtt, a bérlő  beszerzi a 

tevékenység folytatásához szükséges engedélyeket. A beszerzett engedélyeket, a 

tevékenység megkezdése előtt, a bérbeadó számára bemutatja. 

17.! A bérlő  tudomásul veszi, hogy a bérleményt politikai célú rendezvény céljára nem 

használhatja. Amennyiben a rendezvény politikai célú fordulatot vesz, köteles a rendezvényt 

megszakítani. A rendezvény megszakítására ez esetben a bérbeadó is jogosult. 

Lemondási feltételek 

18.! Amennyiben a bérlő  a rendezvény időpontját megelőző  5 munkanapon belül mondja le a 

rendezvényt, a bérbeadót a bruttó bérleti díj 50%-a illeti meg kötbér jogcímen. 

19.! A rendezvényt lemondó fél egyebekben abban az esetben mentesül a fizetési 

kötelezettség alól, ha a másik fél méltányolható indokok alapján eltekint az összeg 

megfizetésétől. 

Egyebek 

20.! A bérlő, a tevékenységének hirdetése során, a saját tervezésű, előállítású és terjesztésű  

kommunikációs anyagaiért felelősséget vállal. 

21.! A szerződő  felek — jelen szerződést aláíró — képviselői kijelentik, hogy a szerződés 

aláírására jogosultak. 

22.! A bérlő  kijelenti, hogy nem áll felszámolás vagy csődeljárás hatálya alatt, a 

végelszámolását sem határozta el. 

23.! A bérlő  kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. . (1). bek. 1. 

pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. A bérlő  tudomásul veszi, hogy csak olyan 
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gazdálkodó szervezettel köthet alvállalkozási szerződést, amely megfelel az előbbi törvény 

szerint az átlátható szervezetnek minősülés feltételeinek. 

24./ A bérbeadó tájékoztatja a bérlőt, hogy a bérlő  természetes személy képviselőjének a jelen 

szerződésben megjelölt személyes adatait megrendelő, a szerződés teljesítése, valamint a 

szerződő  felek közötti kapcsolattartás biztosítása céljából az üzleti kapcsolat, Illetve a 

szerződés megszűnését követő  5 évig a GDPR 6. cikk (1) bek.B) pontja alapján kezeli. 

25.! A megadott adatokat kizárólag a társaság szerződések nyilvántartásával, számviteli 

feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységet ellátó munkavállalói kezelik. A személyes 

adatok adatfeldolgozás céljából átadásra kerülhetnek postázás, szállítás, illetve a 

szerződések véleményezése céljából az adatkezelő  Adatvédelmi és adatkezelési 

tájékoztatójában meghatározott egyes releváns adatfeldolgozóknak és adatkezelőknek. 

26.! A szerződő  tél természetes személy képviselője a jelen szerződés aláírásával tudomásul 

veszi, hogy az adatkezelő  a személyes adatait az általa képviselt jogi személy, illetve jogi 

személyiség nélküli egyéb szervezettel történő  szerződés megkötése céljából, továbbá a 

szerződés teljesítése során a hatályos jogszabályoknak, valamint az adatkezelő  Adatvédelmi 

és adatkezelési tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeli, tárolja és továbbítja. A 

természetes személy képviselő  aláírásával igazolja, hogy az Adatvédelmi és adatkezelési 

tájékoztató tartalmát megismerte és azt elfogadja. 

27.! A bérbeadó jogosult a jelen szerződés felmondására, ha a bérlő  a jelen szerződésben 

foglaltakat nem tartja be. Felmondás esetén a bérlő  az írásos felmondás kézhezvételét 

követő  3 napon belül köteles a helyiséget kiüríteni, és azt a bérbeadónak átadni. 

28.! A felek a bérleti szerződésből eredő  vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, a bérbeadó székhelye szerint illetékes bíróság 

kizárólagos illetékességét kötik ki. 

29.! A jelen bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, és a 

vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezési az irányadóak. 

Budapest, 2Ű '(?. . 

bérb'1tjr.., 

7. 

I1\ 

bérlő  

Terembérleti szerződés - eseti 2019 II. fév 5 



Használatba vételi megállapodás 

Amely létrejött az Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft. (székhely: 1032 Budapest, San 

Marco u. 81. adószám: 14409158-2-41, Képviseli: Lőrincz Edina ügyvezető  igazgató) 

üzemeltető  jóváhagyásával a 2Novotny Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1045 

Budapest, Erzsébet utca 19., cégjegyzékszám: 01-09-957571, képviseli: Novotny László), mint 

használatba adó 

valamint, az Összefogás Óbudáért Egyesület (cím: 1033 Budapest, Szérűskert utca 9. 111/12., 

bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 14160, képviseli: Csikósné Mányi Júlia elnök), mint 

használatba vevő  között, a mai napon az alábbiak szerint. 

1./ 

Az Óbudai Kulturális Központ jóváhagyásával a 2Novotny Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a 

kizárólagos használatában és üzemeltetésében levő, a Békásmegyeri Közösségi Házban, 1039 

Budapest, Csobánka tér 5. szám alatt található büfét, a hozzá tartozó felszerelési és 

berendezési tárgyakkal együtt, valamint a büféhez tartozó előteret, megtekintett állapotban, 

karitatív reggeliztetés céljára, kizárólagos használatba adja az Összefogás Óbudáért 

Egyesület részére. 

2./ 

A használatba adásra 2019. 01. 02. napjától, tanítási időben de. 06:00 órától de. 08:00 óráig, 

2019. 12. 20. határozott időtartamban kerül sor, a használatba adás ideje alatt az Összefogás 

Óbudáért Egyesület a fenti helyszínen és időtartamban kizárólag rászoruló gyermekek karitatív 

reggeliztetését végezheti. 

3./ 

A 2Novotny Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a használatba adásáért bérleti- vagy egyéb díjat 

nem számít fel. 

4./ 

A 2Novotny Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. hozzájárul, hogy a büfé dolgozói számára 

elkülönített WC-t az Összefogás Óbudáért Egyesület egészségügyi könyvvel rendelkező  

önkéntesei használják. 

A bérlő  vállalja, hogy a helyiségeket rendeltetésszerűen használja, a bérbeadó házirendjét, 

valamint tűz-, vagyon- és munkavédelmi szabályait, illetve valamennyi egyedi instrukcióját 

betartja és valamennyi alkalmazottjával, vagy az érdekkörében eljáró harmadik személlyel 

betartatja. 
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5./ 

A karitatív tevékenység során keletkező  hulladék elszállításáról az Összefogás Óbudáért 

Egyesület gondoskodik. 

6./ 

Felek a büfét és a büfé előterét tiszta állapotban, a higiéniai követelmények figyelembe 

vételével adják át egymás részére. 

7./ 

A felek megállapodása szerint bármelyik fél jogosult indoklás nélkül, 1 hónap felmondási idő  

közbeiktatásával, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal a jelen szerződést felmondani. 

8./ 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, azon belül is elsősorban a 

Polgári Törvénykönyv hatályos rendelkezései az irányadók. 

9./ 

A bérlők kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §. (1). bek. 1. 

pontja szerinti átlátható szervezetnek minősülnek. A bérlők tudomásul veszi, hogy csak olyan 

gazdálkodó szervezettel köthet alvállalkozási szerződést, amely megfelel az előbbi törvény 

szerint az átlátható szervezetnek minősülés feltételeinek. 

10./ 

A bérbeadó tájékoztatja a bérlőket, hogy a bérlők természetes személy képviselőinek a jelen 

szerződésben megjelölt személyes adatait megrendelő, a szerződés teljesítése, valamint a 

szerződő  felek közötti kapcsolattartás biztosítása céljából az üzleti kapcsolat, illetve a 

szerződés megszűnését követő  5 évig a GDPR 6. cikk (1) bek.B) pontja alapján kezeli. 

A megadott adatokat kizárólag a társaság szerződések nyilvántartásával, számviteli feladatok 

ellátásával kapcsolatos tevékenységet ellátó munkavállalói kezelik. A személyes adatok 

adatfeldolgozás céljából átadásra kerülhetnek postázás, szállítás, illetve a szerződések 

véleményezése céljából az adatkezelő  Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójában 

meghatározott egyes releváns adatfeldolgozóknak és adatkezelőknek. 

A szerződő  fél természetes személy képviselője a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, 

hogy az adatkezelő  a személyes adatait az általa képviselt jogi személy, illetve jogi személyiség 

nélküli egyéb szervezettel történő  szerződés megkötése céljából, továbbá a szerződés 

teljesítése során a hatályos jogszabályoknak, valamint az adatkezelő  Adatvédelmi és 

adatkezelési tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeli, tárolja és továbbítja. A 

természetes személy képviselő  aláírásával igazolja, hogy az Adatvédelmi és adatkezelési 

tájékoztató tartalmát megismerte és azt elfogadja. 
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11./ 

A felek a bérleti szerződésből eredő  vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, a bérbeadó székhelye szerint illetékes bíróság 

kizárólagos illetékességét kötik ki. 

12./ 

Felek jelen szerződést elolvasva, azt értelmezve, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

saját kezűleg írták alá. 

Kelt: Budapest, 2019. január 02. 

 

C   
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