NYÍLT VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS A TESTNEVELÉSI EGYETEM
HELYISÉGEINEK BÉRLETÉRE ÉS ÜZEMELTETÉSÉRE
A Testnevelési Egyetem (továbbiakban: Bérbeadó) az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
24. §-a és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 4. §-a
szerinti versenyeztetési eljárás keretében nyílt pályázatot hirdet öt + öt év időtartamra a Testnevelési
Egyetem vagyonkezelésében lévő Velence (1111 hrsz., Tóbíró köz 2.) Vízisport és Rekreációs
Központ meghatározott kapacitásainak üzemeltetése céljából történő bérbe adására.

A pályázat célja
A szálloda, konyha, étterem és büfé működtetésének, üzemeltetésének alapvető célja, hogy a
Bérbeadó területén lévő szálloda, konyha, étterem, büfé, gépjárműparkoló, zöldfelület bérletére,
biztosítva annak funkcionális üzemeltetésével, hogy az Egyetem hallgatói és foglalkoztatottjai,
illetve a vendégei táborok, edzőtáborok rendezésekor, oktatási tevékenységek során, illetve egyéb
alkalmakkor és a helyszínen eltöltött pihenésük idején megfelelő színvonalú és árszintű szállás,
konyha, étterem és büfészolgáltatást tudjanak igénybe venni.
A pályázat tárgya
Bérleti és üzemeltetési jogviszony létesítése a Bérbeadó területén található helyiségek, sport és
egyéb felületek arányosan és százalékosan meghatározott kapacitására:

- 1 db bútorozott négyágyas apartman (68 m2 + terasz) vendégéjszaka kapacitásából 1022
vendégéjszaka / év,
- 2 db bútorozott kétágyas apartman (71 m2 + 77 m2 + terasz) vendégéjszaka kapacitásából 1022
vendégéjszaka / év,
- 26 db kétágyas bútorozott szoba, fürdőszobával (egyenként 22 m2 + terasz) vendégéjszaka
kapacitásából 13286 vendégéjszaka / év,
- 2 db négyágyas bútorozott szoba, fürdőszobával (egyenként 47 m2 + terasz) vendégéjszaka
kapacitásából 2044 vendégéjszaka / év,
- 1 db külön bejáratú, bútorozott lakrész (43 m2) vendégéjszaka kapacitásának 100%-a,
- 1 db I. emeleti bútorozott oktatóterem (39 m2) kapacitásának 50%-a,
- 1 db II. emeleti bútorozott oktatóterem (39 m2) kapacitásának 0%-a,
- 1 db III. emeleti bútorozott előadóterem (115 m2) kapacitásának 50%-a,
- 1 db 12 férőhelyes bútorozott tárgyaló (24 m2) kapacitásának 50%-a
- 4 db bútorozott iroda (15-23 m2) kapacitásának 100%-a,
- 3 db bútorozott iroda (egyenként 12 m2) kapacitásának 0%-a,
- 1 db bútorozott iroda (25 m2) kapacitásának 0%-a,
- 1 db előcsarnok - közösségi tér (148 m2) kapacitásának 70%-a,
- 1 db I. emeleti nagyterasz - közösségi tér (331 m2) kapacitásának 70%-a,
- 1 db sportorvosi helyiség (18 m2) kapacitásának 70%-a,
- 4 db bútorozott sport öltöző (összesen 99 m2) kapacitásának 70%-a,
- 1 db bírói öltöző (18 m2) kapacitásának 70%-a,
- 1 db bútorozott személyzeti öltöző vizesblokkal (9 m2) kapacitásának 100%-a,
- 1 db wellness részleg szaunával, masszázs helyiséggel (62 m2) kapacitásának 70%-a,
- 4 db takarító szertár (összesen 9 m2) kapacitásának 100%-a,
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- 1 db teakonyha (6 m2) kapacitásának 100%-a,
- 1 db teakonyha (3 m2) kapacitásának 0%-a,
- 1 db szerverhelyiség (3 m2) kapacitásának 100%-a,
- 1 db felszerelt konyha, 1db raktár és egyéb kiszolgáló egységek (133 m2) kapacitásának 100%a,
- 1 db bútorozott tálaló (41m2) kapacitásának 100%-a,
- 1 db bútorozott éttermi értékesítési tér (122 m2) kapacitásának 100%-a,
- 1 db bútorozott teraszos éttermi értékesítési tér (71 m2) kapacitásának 100%-a,
- 1 db bútorozott éttermi különterem (23 m2) kapacitásának 100%-a,
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1 db büfé eladótér (22m2) kapacitásának 100%-a,
1 db büfé értékesítési tér (26 m2) kapacitásának 100%-a,
1 db büfé raktár és egyéb kiszolgáló egységek (3 m2) kapacitásának 100%-a,
1 db zárt csónaktároló (~ 40 m2) kapacitásának 0%-a.
44 db gépjármű parkoló kapacitásának 70%-a,
1 db zöldfelület (~13.000 m2) kapacitásának 70%-a.
(Amennyiben az alább részletezett sportfelületek megépítésre kerülnek, abban az esetben a
sportfelületek alapterületének méretével csökken a zöldfelület mérete és módosul a jelen bérleti
szerződés érintett pontja. Felek tudomásul veszik, hogy jelen bérleti szerződés egyéb
feltételeiben ez semmilyen változást nem okoz – különös tekintettel a bérleti díjra –.)

(a továbbiakban a fentiekben felsorolt helyiségek, építmények és egyéb felületek arányosan és
százalékosan meghatározott kapacitásai együttesen: Bérlemény)
Bérbeadó tájékoztatásul közli, hogy a közeljövőben (jelenleg nem meghatározott időpontban) az alábbi
sportfelületek létesítését tervezi:
- 1 db 22*42 m méretű palánkos műfüves labdarúgópálya világítással,
- 1 db 40*40 m méretű sátorral fedett homokos strand labdajáték (labdarúgó, kézilabda, röplabda)
pálya világítással,
- 2 db kemény borítású, sátorral fedett teniszpálya világítással,
- 1 db aszfalt burkolatú streetball pálya,
- 1 db aszfalt burkolatú lábtenisz pálya,
- 1 db fedett 170 fő nézőterű kézilabdacsarnok (1100 m2).
- 1 db konditerem berendezéssel (40 m2)
- 1 db jakuzzi a wellness részlegben.

A Bérbeadó vállalja, hogy ezen sportfelületek meghatározott kapacitásának bérbeadására azok
elkészülte után külön nyílt versenyeztetési felhívást szándékozik közzétenni. A majdani versenyeztetési
felhívás kiírásával egyidőben külön felhívja Bérlőt a létesülő sportfelületek üzemeltetése tárgyú
pályázat benyújtására. A Bérlő részére Bérbeadó előbérleti jogot biztosít.

Üzemeltetéshez szükséges eszközök:
- a szálloda üzemeltetéséhez szükséges berendezési tárgyakat részben Bérbeadó biztosítja az 1. sz.
melléklet szerint,
- a konyha és étterem üzemeltetéséhez szükséges berendezési tárgyakat részben Bérbeadó
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biztosítja a 2. sz. melléklet szerint,
- a büfé üzemeltetéséhez szükséges berendezési tárgyakat Bérbeadó nem biztosítja,
- Az üzemszerű működéshez minden további eszköz, gép stb. biztosítása a pályázatot elnyert bérlő
(továbbiakban: Bérlő) feladata, melynek minimális eszköz igényét a Bérbeadó meghatározza (36. sz. melléklet szerint),
- A Bérlemény területére szóló szolgáltatási szerződések (kábel tv, vezetékes internet WIFI
szolgáltatással) megkötése a Bérlő feladata
A Bérlemény a bérlet időtartamára a Bérlő használatába kerül az alábbi feltételekkel:
- Bérlő tudomásul veszi, hogy az Oktávnet Kft. üzemeltetésében lévő, a tetőn elhelyezett átjátszó
antenna megfelelő üzemeltetéséhez Bérlőnek szükséges biztosítania az Oktávnet
megbízottjainak, illetve vállalkozóinak az antennával kapcsolatos építési, átalakítási,
karbantartási, korszerűsítési vagy szolgáltatásbővítési munkák elvégzéséhez a bejutást területre
(a hét bármely napján a nap 24 órájában),
- Bérlő tudomásul veszi, hogy a tetőn elhelyezett viharjelző üzemeltetéséhez a központi, illetve a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei jogosultak az ingatlanon építmény építésére,
távközlési és energetikai vezetékeket, mérő, vezérlő és egyéb speciális berendezések
elhelyezésére és a tevékenység végzéséhez szükséges mértékben az ingatlan igénybevételére,
különösen ellenőrzés, javítás, karbantartás, kapacitásfenntartás és -bővítés, az üzemelés, a
biztonság fenntartása, az üzemzavar megelőzése és elhárítása érdekében szükséges intézkedések
végrehajtására.

A Bérlőnek kötelezettsége az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyek beszerzése.

A pályázat
beérkezési határideje: 2019. április 23. 16:00 óra;
benyújtása: ”Testnevelési Egyetem Műszaki és Ellátási Igazgatóság 1123 Budapest, Alkotás u. 44.”
postai úton, vagy személyesen zárt borítékban feladó megjelölése nélkül, magyar nyelven, egy
eredeti és egy másolati példányban. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Testnevelési Egyetem
Velencei Vízisport és Rekreációs Központ üzemeltetésére".
fordulóinak száma:

Egy

bérleményének helyszíni bejárása:

2019. április 11. 11 óra, Velence, Tóbíró köz 2;

elbírálására jogosult testület:

A Bérbeadó (egyetem) kancellárja által kijelölt Bíráló
Bizottság;

elbírálásának időpontja:

2019. április 26;

tartalma: a pályázó adatai, rövid cégismertetője, bemutatása, elérhetőségei, a cégbíróság által kiadott
30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány, társasági szerződés; igazolás, hogy a
pályázónak nem áll fenn 60 napnál régebbi lejárt köztartozása; a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll
csőd- vagy felszámolási eljárás hatálya alatt; számlavezető pénzintézet 30 napnál nem régebbi
nyilatkozata, hogy pályázó számlája sorba állítással nem terhelt; átláthatósági nyilatkozat; a biztosított
szolgáltatás terve, az árképzési és az engedményrendszer koncepciója; a pályázó vagy kapcsolt
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vállalkozásainak releváns referenciái (felsorolás, bemutatás).
A pályázatnak tartalmaznia kell a megajánlott nettó havi bérleti díjat egy összegben; a bérleti díj
nem tartalmazza a Bérleményre vonatkozó közmű díjakat, melyeket a Bérlő fizet közvetlenül, a
bérleti szerződés hatályba lépésétől, ennek módja a számlafizető módosítása a közmű
szolgáltatóknál Bérbeadóról Bérlő nevére.

Szolgáltatás jellege:
A szálloda esetében a Bérbeadó hallgatói és foglalkoztatottjai, illetve bármilyen vendég fogadására
alkalmas, megfelelően felszerelt és kényelmes szállás szolgáltatása.
A konyha és étterem esetében reggeli, ebéd és vacsora szolgáltatás, menürendszerű étkezés (legalább
kétféle menüvel), továbbá a sportolók étkezéséhez szükséges, dietetikai követelményeknek megfelelő
ételek biztosítása. Valamint – az egyre nagyobb számban előforduló ételintolerancia miatt – a
változatos hús-, glutén- és laktózmentes étkezés lehetőségének biztosítása. A hallgatók és
foglalkoztatottak számára megfelelő árszínvonalú áruválaszték biztosítása.
A büfé esetében a Bérbeadó hallgatói és foglalkoztatottjai, illetve vendégei számára alkoholmentes és
alkoholos italok és hidegkonyhai készítmények árusítása.
Bérbeadó kiköti, hogy a Bérleményben a Bérlő alkoholmentes italok és sörök vonatkozásában csak a
Bérbeadó által megjelölt gyártók, illetve forgalmazók termékeit árusíthatja.
Bérlő legalább 3 éves és legalább 60 férőhelyes kereskedelmi szálláshelyre vonatkozó igazolt
üzemeltetői tapasztalattal kell rendelkeznie.
A HACCP és az egyéb vonatkozó szabványnak és előírásoknak megfelelő felszereltség és az
üzemeltetés folyamatos biztosítása a Bérlő feladata.
Bérlő köteles a tűzvédelmi, munkavédelmi, rendészeti és vagyonvédelmi szabályok betartani.
A Bérlő által foglalkoztatottaknak rendelkezniük kell egészségügyi- és munkaalkalmasságot igazoló
okirattal.
Az üzemeltetésre átadott bérlemény és eszközök állagmegóvása a Bérlő feladata.
A Bérlő feladata a Bérlemény, valamint környezetének rendben és tisztán tartása, a keletkezett
hulladék elszállítása.
A Bérbeadó a Bérleményre eszköz (ingatlan és ingó eszköz) biztosítást köt, melynek díját a Bérlőnek
tovább számlázza. A Bérlő a jelen szerződés fennállása alatt saját költségén köteles
felelősségbiztosítás megkötésére, – mind a Bérbeadó, mind a Bérlő felelősségének vonatkozásában –
melynek engedményezettje a Bérbeadó.
A Bérbeadó kiköti, hogy a büfé minimális nyitvatartási ideje hétfőtől-vasárnapig 7:30-tól 21:30-ig.
Az étterem nyitvatartási ideje a Bérbeadó és Bérlő közötti külön megállapodás tárgya, különös
tekintettel a reggeli, ebéd és vacsora szolgáltatásokra a Bérbeadó igényeihez igazodóan. A további
időszakokban történő nyitvatartási idő a Bérbeadó és Bérlő közötti külön megállapodás tárgya a
Bérbeadó igényeihez igazodóan.
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Bérbeadó évente 7446 vendégéjszakát reggeli szolgálatással együtt igénybe vehet hallgatói,
foglalkoztatottjai és harmadik személyek részére a Bérleményben bruttó 1250.- Ft + esetleges
IFA/fő/vendégéjszaka egységáron. Amennyiben Bérbeadó ezt meghaladó számosságban kíván
igénybe venni vendégéjszakát, akkor azt bruttó 3750.- Ft/fő/vendégéjszaka egységáron veheti
igénybe. Amennyiben Bérbeadó az adott évben nem használja fel a 7446 vendégéjszakát, akkor
Bérbeadó a Bérlő igénye szerint 3750.- Ft/fő/vendégéjszaka bérleti díj ellenében azt Bérlő részére
átadhatja. Az IFA megfizetése az egyéb fizetési kötelezettséggel együtt történik.
Jelen pályázati felhívásban meghatározott valamennyi összeg minden naptári év január 1. napjára
(legelőször 2021. január 1-én), mint fordulónapra esedékesen a Központi Statisztikai Hivatal által
közzétett fogyasztói árindex alapján változik.

A nyertes pályázó köteles a Bérbeadó MÁK-nál vezetett 10032000-00334679-00000000
bankszámlájára, a szerződéskötés napjáig, négyhavi bérleti díjnak megfelelő összeget, kaució
címén megfizetni, ami az esedékes bérleti díj, nem fizetése esetére, vagy a Bérlemény Bérlő
általi nem rendeltetésszerű használatából eredő károk, egyéb bérlői kötelezettség elmulasztásnak
fedezetéül szolgál, és e célokra közvetlenül felhasználható.
A Bérlemény bérlete másra át nem ruházható.
A szerződéses feltételeket a „Bérleti és üzemeltetési szerződés” (7. sz. melléklet) tartalmazza.
A pályázónak, valamennyi feltételnek együttesen kell megfelelnie és ezek igazolását az ajánlatnak
tartalmaznia kell. Amelyik ajánlat a fenti feltételeknek nem felel meg, az érvénytelennek minősül,
hiánypótlásra nincs lehetőség.
Az elbírálás szempontjai
Bérbeadó az érvényes ajánlatok közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázót
nyilvánítja nyertesnek. Mindegyik részszempontra ajánlatot kell adni. Többváltozatú ajánlat nem
adható. Az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
1. Megajánlott nettó havi bérleti díj mértéke Ft/hó (súly 80%).
2. A biztosított szolgáltatás terve, az árképzési és az engedményrendszer bemutatása (súly
10%).*
3. Üzemeltetési referenciák (súly 10%).

*Megjegyzés: A Bérbeadó ennek lényeges elemeit a bérleti és üzemeltetési szerződésbe (7.
sz. melléklet) foglalja a pályázat elbírálását követő és a szerződés aláírása előtti időszakban.

A Bíráló Bizottság megvizsgálja, hogy a Pályázók a pályázati dokumentációban meghatározott alaki
és tartalmai követelményeknek megfelelnek-e. Azon Pályázót, amely a kiírt feltételek bármelyikének
nem felel meg, a pályázati eljárásból ki kell zárni.
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Az értékelést követő eredményről Bérbeadó elektronikus úton tájékoztatja a résztvevőket, a
pályázatban megjelölt hivatalos értesítési e-mail címen.
Bérbeadó fenntartja a jogot, hogy kedvező ajánlat hiányában a pályázatot indokolás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatra jelentkezők a pályázatuk benyújtásának tényével
tudomásul veszik, hogy a pályázat eredményével illetve eredménytelenségével kapcsolatban a
Bérbeadóval szemben semmilyen igénnyel illetve jogorvoslati szándékkal nem élhetnek.
A Bérbeadó fenntartja azt a jogot, hogy a nyertes Pályázó visszalépése, vagy a szerződéstől történő
későbbi elállása esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön.
A nyertes pályázóval a kapcsolatfelvétel azonnal megtörténik, a bérleti szerződést legkésőbb 2019.
május 3-ig köti meg a Bérbeadó.
A szolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja 2019. május 16.
A felhívással kapcsolatosan további tájékoztatást nyújt: Huszár Erika pénzügyi és operatív
igazgatóhelyettes, a huszar.erika@tf.hu email címen.

Budapest, 2019. április 4.
Testnevelési Egyetem kancellár sk.
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1 sz. melléklet – Bérbeadó által biztosított berendezési tárgyak listája a szálloda részére

-

36 db 32” LCD TV a szobákba (jelenleg nem meghatározott időpontban kerül átadásra)
5 db 55” LCD TV az apartmanokba (jelenleg nem meghatározott időpontban kerül átadásra)
4 db beltéri szeletív szemetes
3 db kültéri szeletív szemetes
3 db 1*2 méteres kültéri zászló (1 db magyar, 1 db TE, 1 db velencei)

Mobiliák felsorolása:
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2

sz. melléklet – Bérbeadó által biztosított eszközök listája a konyha és étterem részére

Sorszám

Megnevezés

Méret

el.telj.
kW

db

1

ELŐTÉR
falikút
zárható fém takarítószer tároló szekrény
HULLADÉKTÁROLÓ
falikút
SZEMÉLYZETI ÖLTÖZŐ
osztott ajtós fém öltözőszekrény, 4 fülkés

1
2

ZÖLDSÉGMOSÓ
700 literes ipari hűtő
2 medencés mosogató

740*830*2040
1000*600*900

3

2 szintes állítható perforált falipolc

1000*300

4

rm munkaasztal hátsó és 2 oldali felhajtással, 1600*600*900
fiókkal, beépített szférikus kézmosóval, infra
csapteleppel

1

5

2 szintes állítható falipolc

1

1

RAKTÁR
alu
vázas
raktári
műanyag polcbetétekkel

2
3
4

700 literes ipari hűtő
700 literes ipari mélyhűtő
üvegajtós italhűtő tolóajtókkal

5

alu
vázas
raktári
műanyag polcbetétekkel

kivehető 900*500*1800

1

1
2

REGGELI/MELEGÍTŐ KONYHA
rm szállítóedény lerakó zsámoly
1400*400*300
rm
hűtött
munkaasztal
2
ajtóval*4 2200*700*850
fiókkal, hátsó felhajtással

0,65

1
1

0,35

1
1

1
2
1

1
1

600*400*1800

1
600*500*1800

3

0,25

1

1600*300
állvány

kivehető 1800*500*1800
740*830*2040
740*830*2040
1250*550*1915

állvány

3
4

nyitott faliszekrény köztes polccal
ipari
szeletelőgép
250
tárcsamérettel

5
6

700 literes ipari hűtő
tolóajtós tárolópult
felhajtással

7
8
9

tolóajtós faliszekrény köztes polccal
1500*400*600
indukciós zsámoly
600*750*450
indukciós
főzőlap
üvegkerámia 800*700*850
főzőfelülettel, 4 főzőzónával, állványon

köztes

polccal,
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2
0,35
0,45
0,5

2000*400*600
mm
740*830*2040
hátsó 1500*700*900

1
1

0,35

15
12

1
1
1

1
1
1
1
1

10

tolóajtós tárolópult
felhajtással

11
12

nyitott faliszekrény köztes polccal
kombi
gőzpároló
7*GN1/1
ráépített kondenzációs ernyővel

13
14

tepsiszállító regál GN1/1
kombinált kézmosó/kiöntő
ÜZEMI-EDÉNY MOSOGATÓ
Szennyesgyűjtő kocsi
2
medencés
mosogató
marokzuhannyal

1
2

köztes

polccal,

hátsó 1500*700*900

1

1500*400*600
állványon, 750*773*718

1
1

9,9

1
1

500/700*900
101*570*970
rugós 1400*700*900

1
1

3

alu
vázas
raktári
műanyag polcbetétekkel

állvány

kivehető 1900*500*1800

1

4

alu
vázas
raktári
műanyag polcbetétekkel

állvány

kivehető 1500*500*1800

2

1
2
3
4

5

6
7
8
9

10

11
12
13
14

VENDÉGTÉR
tálcaleszedő kocsi GN1/1
tálcafeladó kocsi GN1/1 100 db tálcához
levesmelegentartó 10l
hűtött
fali
kiszolgáló
regál
tálcacsúsztatóval, alsó medence gn4*1/1+ 2 db
hűtött üveg polc
hűtött sziget elhelyezésű kiszolgáló pult
8*GN1/1,
körben
fix
tálcacsúsztatóval,
kettős –leereszthető kupolával
hűtőpult 4 fiókkal
elektromos dupla clamgrill állványon
fali elszívóernyő
vízfürdős melegentartó 6*GN1/1 hellyel üveg
leheletvédővel,
üveg
1
szintes
kiadópolccal, bútorlap borítással, tálcacsúsztató
ráccsal
semleges önkiszolgáló pultelem bútorlap
borítással,
tálcacsúsztató
ráccsal,
köztes
polccal
automata forróital készítő/adagoló gép
beépített szemeskávé tartállyal
juice adagoló 2x10 l tartállyal
kosárfeladó
kocsi
50*50
kosarakhoz
(poharaknak)

1430*750*1800

1
0,6

10
1
2
1

1505*1500*1549

0,9

1

900*700*900
660*660*850

0,23
12

1
1

800*900*350
2200*700*900

0,1
4,6

1
1

1200*700*900

1

BÉRELHETŐ

1

Hűtött fali regál, elől nyitott, beépített aggregáttal, 900*770*1305
italok hűtésére

0,3

1
1

1,2

2

5,6

1

FOGYASZTÓI - ÉS SZÁLLÍTÓEDÉNY
MOSOGATÓ
1

frontnyílású mosogatógép állványon

600*600*1400
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2

2
medencés
marokzuhannyal

mosogató

3

fali
vegyszeres
marokzuhannyal

fertőtlenítő

4
5

rm kézmosó térdpedállal
mosogatógép
befutó
hulladékledobó
nyílással,
medencével, rugós marokzuhannyal

6
7

görgős hulladékgyűjtő edény
átmenő
rendszerű
gőzkondenzátorral

8
9

mosogatógép kifutó asztal
mosogatókosár szállító kocsi

rugós 1400*700*900

1

állomás

1

400*400*260
asztal 1200*750*850
lecsapató

mosogatógép 720*735*1445
600*650*850
520*520*930
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1
1

10,49

1
1
1
1

3 sz. melléklet – Bérlő által biztosítandó berendezések listája a szálloda részére
Textilneműk (törülközők, kilépők, ágyneműk, lepedők, stb.)
Poharak, egyéb szükséges szobai berendezések.
A szálloda üzemszerű, hatósági előírásoknak megfelelő működéséhez szükséges eszközök.
Tisztító- és takarítóeszközök, takarítószerek, takarítógépek.
Szociális helyiségek működtetéséhez szükséges eszközök.
Irodák működtetéséhez szükséges eszközök.
Öltözők működtetéséhez szükséges eszközök.
Wellness részleg működtetéséhez szükséges eszközök.
Oktatótermek, előadótermek működtetéséhez szükséges eszközök.
Mindazon mobíliák, amelyeket az 1. sz. melléklet nem tartalmaz.
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4 sz. melléklet – Bérlő által minimálisan biztosítandó eszközök listája konyha, étterem részére
Tányérok, evőeszközök, tálcák, poharak, valamint a szükséges szedőeszközök, mérőkanalak,
valamint a kiszolgáláshoz, étel kiadáshoz szükséges eszközök; só-borstartók, szalvétatartók,
egyéb kiegészítők, a kulturált étkezés biztosításához szükséges eszközök; kések, bárdok,
főzőkanalak; szeletelő gépek, kenyérvágók, mérlegek; a konyhai előkészítéséhez szükséges
eszközök.
A konyha üzemszerű, hatósági előírásoknak megfelelő működéséhez szükséges eszközök.
Tisztító- és takarítóeszközök, takarítószerek, takarítógépek.
Szociális helyiségek működtetéséhez szükséges eszközök.
Mindazon berendezési tárgyak, eszközök, gépek, amelyek az üzemszerű működéshez
szükségesek, azonban a 2. sz. melléklet nem tartalmaz.
Mindazon mobíliák, amelyeket az 1. sz. melléklet nem tartalmaz.
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5 sz. melléklet – Bérlő által minimálisan biztosítandó eszközök listája a büfé részére
Tányérok, evőeszközök, tálcák, poharak, valamint a szükséges eszközök
A büfé üzemszerű, hatósági előírásoknak megfelelő működéséhez szükséges eszközök.
Tisztító- és takarítóeszközök, takarítószerek, takarítógépek.
Mindazon mobíliák, amelyeket az 1. sz. melléklet nem tartalmaz.
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6 sz. melléklet – Bérlő által minimálisan biztosítandó eszközök listája a zöldfelület részére

Karbantartáshoz szükséges eszközök (fűnyíró, gereblye, locsoló, stb.)
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7. sz. melléklet Bérleti és üzemeltetési szerződés tervezet
BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről a
Testnevelési Egyetem
ADATOK
továbbiakban: Bérbeadó
másrészről a
CÉG NEVE
ADATOK
továbbiakban: Bérlő
továbbiakban együtt, mint: Felek
között a mai napon az alábbi feltételek mellett.
I. Bevezető
1)

A Felek rögzítik, hogy Bérbeadó nyílt versenyeztetési pályázatot hirdetett az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény 24. §-a és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 4. §-a szerint a Testnevelési Egyetem vagyonkezelésében
lévő Velence (1111 hrsz., Tóbíró köz 2.) Vízisport és Rekreációs Központ meghatározott
kapacitásainak üzemeltetésére, az alábbi részegységekre történő bontásban:
• szálloda,
• konyha és étterem, büfé,
• gépjármű parkoló,
• zöldfelület.

2)

Jelen szerződéssel az abban rögzített alapfeltételekkel Bérlő jogosult a Bérbeadó területén
lévő szálloda, konyha, étterem, büfé, gépjárműparkoló, zöldfelület bérletére, biztosítva annak
funkcionális üzemeltetésével, hogy az Egyetem hallgatói és foglalkoztatottjai, illetve a
vendégei táborok, edzőtáborok rendezésekor, oktatási tevékenységek során, illetve egyéb
alkalmakkor és a helyszínen eltöltött pihenésük idején megfelelő színvonalú és árszintű
szállás, konyha, étterem és büfészolgáltatást tudjanak igénybe venni.
II. A szerződés tárgya
Bérleti és üzemeltetési jogviszony létesítése az alább részletezett helyiségekre:

- 1 db bútorozott négyágyas apartman (68 m2 + terasz) vendégéjszaka kapacitásából 1022
vendégéjszaka / év,
- 2 db bútorozott kétágyas apartman (71 m2 + 77 m2 + terasz) vendégéjszaka kapacitásából 1022
vendégéjszaka / év,
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- 26 db kétágyas bútorozott szoba, fürdőszobával (egyenként 22 m2 + terasz) vendégéjszaka
kapacitásából 13286 vendégéjszaka / év,
- 2 db négyágyas bútorozott szoba, fürdőszobával (egyenként 47 m2 + terasz) vendégéjszaka
kapacitásából 2044 vendégéjszaka / év,
- 1 db külön bejáratú, bútorozott lakrész (43 m2) vendégéjszaka kapacitásának 100%-a,
- 1 db I. emeleti bútorozott oktatóterem (39 m2) kapacitásának 50%-a,
- 1 db II. emeleti bútorozott oktatóterem (39 m2) kapacitásának 0%-a,
- 1 db III. emeleti bútorozott előadóterem (115 m2) kapacitásának 50%-a,
- 1 db 12 férőhelyes bútorozott tárgyaló (24 m2) kapacitásának 50%-a
- 4 db bútorozott iroda (15-23 m2) kapacitásának 100%-a,
- 3 db bútorozott iroda (egyenként 12 m2) kapacitásának 0%-a,
- 1 db bútorozott iroda (25 m2) kapacitásának 0%-a,
- 1 db előcsarnok - közösségi tér (148 m2) kapacitásának 70%-a,
- 1 db I. emeleti nagyterasz - közösségi tér (331 m2) kapacitásának 70%-a,
- 1 db sportorvosi helyiség (18 m2) kapacitásának 70%-a,
- 4 db bútorozott sport öltöző (összesen 99 m2) kapacitásának 70%-a,
- 1 db bírói öltöző (18 m2) kapacitásának 70%-a,
- 1 db bútorozott személyzeti öltöző vizesblokkal (9 m2) kapacitásának 100%-a,
- 1 db wellness részleg szaunával, masszázs helyiséggel (62 m2) kapacitásának 70%-a,
- 4 db takarító szertár (összesen 9 m2) kapacitásának 100%-a,
- 1 db teakonyha (6 m2) kapacitásának 100%-a,
- 1 db teakonyha (3 m2) kapacitásának 0%-a,
- 1 db szerverhelyiség (3 m2) kapacitásának 100%-a,
- 1 db felszerelt konyha, 1db raktár és egyéb kiszolgáló egységek (133 m2) kapacitásának 100%a,
- 1 db bútorozott tálaló (41m2) kapacitásának 100%-a,
- 1 db bútorozott éttermi értékesítési tér (122 m2) kapacitásának 100%-a,
- 1 db bútorozott teraszos éttermi értékesítési tér (71 m2) kapacitásának 100%-a,
- 1 db bútorozott éttermi különterem (23 m2) kapacitásának 100%-a,
-

1 db büfé eladótér (22m2) kapacitásának 100%-a,
1 db büfé értékesítési tér (26 m2) kapacitásának 100%-a,
1 db büfé raktár és egyéb kiszolgáló egységek (3 m2) kapacitásának 100%-a,
1 db zárt csónaktároló (~ 40 m2) kapacitásának 0%-a.
44 db gépjármű parkoló kapacitásának 70%-a,
1 db zöldfelület (~13.000 m2) kapacitásának 70%-a.

(a továbbiakban a fentiekben felsorolt helyiségek, építmények és egyéb felületek százalékosan
meghatározott kapacitásai együttesen: Bérlemény)
Bérbeadó tájékoztatásul közli, hogy a közeljövőben (jelenleg nem meghatározott időpontban) az alábbi
sportfelületek létesítését tervezi:
- 1 db 22*42 m méretű palánkos műfüves labdarúgópálya világítással,
- 1 db 40*40 m méretű sátorral fedett homokos strand labdajáték (labdarúgó, kézilabda, röplabda)
pálya világítással,
- 2 db kemény borítású, sátorral fedett teniszpálya világítással,
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-

1 db aszfalt burkolatú streetball pálya,
1 db aszfalt burkolatú lábtenisz pálya,
1 db fedett 170 fő nézőterű kézilabdacsarnok (1100 m2).
1 db konditerem berendezéssel (40 m2)
1 db jakuzzi a wellness részlegben.
Bérleti és üzemeltetési jogviszony létesítése a Bérbeadó által biztosított eszközökre leltár (1.2. sz. melléklet) szerint.
III. A szerződés hatálya

1)

Jelen szerződést a felek 2019. …………….-től öt + öt év határozott időre (a jelen öt éves
szerződés Bérlő részére egyszeri alkalommal, további legfeljebb öt éves időtartamra
hosszabbítható) kötik. Jelen szerződés a felek közti aláírással lép hatályba, azzal hogy a
szolgáltatás kezdő időpontja: 2019. ……

2)

A Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező ingatlant
a Magyar Állam nevében eljáró MNV Zrt. értékesíteni vagy egyéb úton hasznosítani kívánja,
úgy jelen szerződés aláírásával a Bérlő tudomásul veszi az ingatlan Magyar Állam általi
értékesítésének vagy egyéb úton történő hasznosításának tényét, függetlenül attól, hogy arra
milyen módon és mikor kerül sor.

3)

A 2) pontban megfogalmazottakra figyelemmel a Felek megállapodnak abban, hogy a
Bérbeadót 60 napos felmondási jog illeti meg. A jelen szerződés aláírásával a Bérlő elfogadja,
hogy a gyakorolt felmondás tekintetében semmilyen további igényt, jogot nem érvényesíthet
a Magyar Állammal és a Bérbeadóval szemben ide értve az ingatlanon végzett beruházás
ellenértékét, kivéve, ha a felek ebben külön megállapodtak.

4)

A 3) pont szerinti 60 napos felmondási idő kezdetét veszi azon a napon, amikor ennek tényéről
a Bérbeadó a Bérlőt írásban értesíti.

5)

A Bérbeadó jelen szerződést 60 napos felmondási idővel jogosult megszüntetni Bérlő
szerződésszegése esetén. Bármelyik fél jogosult a bérleti szerződést a másik fél súlyos
szerződésszegése esetén a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal
felmondani, feltéve, hogy a másik fél amennyiben a szerződésszegés orvosolható – a fél
írásbeli felszólítása ellenére a szerződésszegést a felszólításban szabott ésszerű határidőn belül
nem orvosolta.
a) Bérlő súlyos szerződésszegése különösen
- ha a Bérlő a jelen szerződésben rögzített fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
- ha a Bérlő a Bérleményt állagkárosító módon, nem szerződésszerűen használja,
- ha a Bérlő – Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül – harmadik személynek
használati jogot biztosít,
- ha a Bérlő nem minősül átlátható szervezetnek, vagy az erről szóló nyilatkozata
valótlannak bizonyul.
b) Bérbeadó súlyos szerződésszegése különösen
- ha a bérleti jogviszony fennállása alatt a Bérlemény használatában a Bérlőt a
Bérbeadó szükségtelenül megzavarja vagy akadályozza.
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IV. Az üzemeltetés feltételei, a Felek jogai és kötelezettségei
1)

Az üzemeltetésre átadott helyiségek és eszközök a Bérbeadó hallgatóinak és
foglalkoztatottjainak, illetve vendégeinek elszállásolását, étkeztetését, sport és pihenési
tevékenységének lehetőségét, mint alapfeladatot szolgálják, amelyre a Bérlő jelen szerződésben
alább részletezett feltételekkel kötelezettséget vállal. Alapfeladaton kívüli konyha, étterem és
büfé üzemeltetése csak az alapfeladatot nem veszélyeztetve végezhető.

2)

Bérlő vállalja, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt a Bérlemény és eszközök folyamatos
üzemeltetésével biztosítja a Bérbeadó hallgatóinak és foglalkoztatottjainak, illetve vendégeinek
szálláshelyét, étkeztetését, büfé kínálatát (alapszolgáltatás).

3)

A szálloda szolgáltatás jellege az apartmanok és szobák használhatóságának biztosítása az
oktatási-kutatási felületek, előadótermek, irodák, közösségi terek, öltözők használati
lehetőségének biztosítása.

4)

A konyha, étterem szolgáltatás jellege reggeli, ebéd és vacsora szolgáltatás, menürendszerű
étkezés. Legalább kétféle, a sportolók étkezéséhez szükséges, dietetikai követelményeknek
megfelelő, differenciált menü biztosítása.

5)

A büfé alapszolgáltatás jellege büfé rendszerű hideg ételek, szendvicsek, turmixok, sportitalok,
a sportolók étkezéséhez szükséges, dietetikai követelményeknek megfelelő, differenciált
élelmiszerek biztosítása. Valamint az egyre nagyobb számban előforduló ételintolerancia miatt,
a változatos húsmentes, gluténmentes és laktózmentes étkezés lehetőségének biztosítása.

6)

A Bérbeadó kiköti, hogy a Bérlő nem árulhat a vonatkozó jogszabályok által tiltott termékeket.

7)

A Bérbeadó kiköti, hogy a Bérlő alkoholmentes italok és sör vonatkozásában csak a Bérbeadó
által megjelölt gyártók, illetve forgalmazók termékeit árusíthatja.

8)

A Bérbeadó kiköti, hogy a büfé minimális nyitvatartási ideje hétfőtől-vasárnapig 7:30-tól
21:30-ig. Az étterem nyitvatartási ideje a Bérbeadó és Bérlő közötti külön megállapodás tárgya,
különös tekintettel a reggeli, ebéd és vacsora szolgáltatásokra a Bérbeadó igényeihez
igazodóan.

9)

A további időszakokban történő nyitvatartási idő a Bérbeadó és Bérlő közötti külön
megállapodás tárgya a Bérbeadó igényeihez igazodóan.

10) Az üzemszerű működéshez szükséges eszközök, gépek stb. biztosítása a Bérlő kötelezettsége,
melynek minimális eszköz igényét a 3-6. sz. melléklet tartalmazza.
11) Az Bérbeadó által átadott helyiségek, illetve kapacitások üzemeltetésére Bérlő kizárólagosan
jogosult. A II. pontban jelzett helyiségeket, illetve kapacitásokat a Bérlővel történő előzetes,
legalább a tervezett igénybevételt megelőző 30 nappal korábban tett bejelentése alapján saját
használatra, illetve rendezvény lebonyolítása érdekében a Bérbeadó igénybe veheti. A
Bérbeadó a tervezett igénybevétel során törekszik arra, hogy az igényelt szobák kapacitását
maximálisan kihasználja. Amennyiben ezen igénybevétel június 16. – augusztus 31. időszakra
esik, abban az esetben a tervezett igénybevétel előtt 50 nappal köteles Bérbeadó azt bejelenteni.
12) Bérbeadó évente 7446 vendégéjszakát reggeli szolgáltatással együtt igénybe vehet hallgatói,
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foglalkoztatottjai és harmadik személyek részére a Bérleményben bruttó 1250,- Ft + esetleges
IFA/fő/vendégéjszaka egységáron. Amennyiben Bérbeadó ezt meghaladó számosságban kíván
igénybe venni vendégéjszakát, akkor azt bruttó 3750,- Ft/fő/vendégéjszaka egységáron veheti
igénybe. Amennyiben Bérbeadó az adott évben nem használja fel a 7446 vendégéjszakát, akkor
Bérbeadó a Bérlő igénye szerint 3750,-Ft/fő/vendégéjszaka bérleti díj ellenében azt Bérlő
részére átadhatja. Az IFA megfizetése az egyéb fizetési kötelezettséggel együtt történik.
Az alább megjelölt időszakokban a Bérbeadó rendelkezésére álló vendégéjszaka kontingensből
legfeljebb 10% kerül felhasználásra. A megjelölt időszakok jellemzően az alábbiakat jelentik:
 Bérbeadó nyári vizsgaidőszaka és oktatási szünete,
 Bérbeadó téli vizsgaidőszaka,
 Húsvét hétvége,
 Pünkösd hétvége,
 továbbá a Magyar Állam által kijelölt ünnepnapok, illetve az azokat megelőző egy nap
és azt követő egy nap.
13) Bérlő köteles a Bérlemény őrzéséről gondoskodni, illetve a beépített kamerarendszert
üzemeltetni.
14) Bérlő az átadott helyiségeket köteles rendeltetésszerűen használni, állagukat a jó gazda
gondosságával megóvni, a folyamatos, biztonságos, zavartalan üzemeltetést szolgáló javítási
(hibaelhárítási) karbantartási munkálatok saját költségén történő elvégzése során a vállalt
alapfeladatoknak mindenkori teljesítését biztosítani.
15) A Bérlő a jelen szerződés fennállása alatt saját költségén köteles gondoskodni a használatba
vett eszközök tisztításáról, üzemszerű működést biztosító karbantartásáról.
16) A Bérlő a jelen szerződés fennállása alatt saját költségén köteles a Bérbeadótól üzemeltetésre
átvett gépeket, eszközöket szükséges időközönként karbantartani, meghibásodás esetén
javíttatni, szükség esetén azonos műszaki tartalommal rendelkező új eszközre cserélni. (Nem
számítva a garanciális és szavatossági kérdéseket.) A bérleti jogviszony megszüntetésekor a
Bérlő köteles az eszközöket megfelelő műszaki állapotban visszaszolgáltatni.
17) Bérbeadó kijelenti, hogy a szerződéskötés napján minden eszköz a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelő garanciával rendelkezik, mivel az épület teljes rekonstrukciója megvalósult és a
beszerzett eszközök újonnan kerültek üzembe helyezésre. Továbbá Bérbeadó felhívja Bérlő
figyelmét azon kötelezettségére, hogy a gyártó által meghatározott garanciális feltételeket tartsa
be. A Bérbeadó elvárja a Bérlőtől, hogy amennyiben garancia vagy szavatosság körébe tartozó
rendellenességet észlel, akkor közösen (egymás érdekeit kölcsönösen képviselve) lépjenek fel
a gyártóval, vagy a szállítóval szemben.
18) A Bérlő a jelen szerződés fennállása alatt köteles a – Bérbeadó előzetes jóváhagyásával –
karbantartási szerződéseket (lift, tűzjelző, RWA, olaj-iszapfogó, zsírfogó, légkezelő gépek,
elszívó ventilátorok, VRV, split klímák, kazánok, gázfogadó berendezés, vízszűrő berendezés,
elektromos hálózat, riasztó, nem nyilvános e-autó töltő) megkötni és költségeit viselni. Abban
az esetben, ha a Bérlő rendelkezik megfelelően képesített saját karbantartó személyzettel, akkor
azt jogosult saját költségén maga ellátni. A felsorolt berendezések, eszközök rendeltetésszerű
használata a Bérlő felelőssége.
19) A Bérlő a jelen szerződés fennállása alatt saját költségén vállalja a Bérleményben keletkezett
hulladék elszállítását.
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20) A Bérlő a jelen szerződés fennállása alatt saját költségén vállalja az üzemeltetésre átvett
helyiségek tisztántartását, napi takarítását.
21) A bérlemény bérlete másra nem ruházható át.
22) A Bérlő a jelen szerződés fennállása alatt saját költségén köteles a HACCP és az egyéb
vonatkozó szabványoknak és előírásoknak megfelelő felszereltséget és üzemeltetést
folyamatosan biztosítani.
23) A Bérbeadó szavatol azért, hogy a szerződés szerinti átadott helyiségek rendeltetésszerű
használatra alkalmasak.
24) A Bérlő a bérleményt kizárólag a felek által meghatározott üzemeltetési célra használhatja. A
tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek beszerzése a Bérlő kötelessége és költsége. A
Bérbeadó sem a szükséges engedélyek beszerzéséért és beszerezhetőségéért, sem pedig a
tevékenység végzéséhez szükséges egyéb feltételek tekintetében semmilyen felelősséget vagy
kötelezettséget nem vállal.
25) A Bérbeadó a Bérleményre eszköz (ingatlan és ingó eszköz) biztosítást köt, melynek díját a
jelen szerződés fennállása alatt a Bérlőnek tovább számlázza.
26) Bérlő a bérleményben saját felelősségére, költségére és kockázatára tartózkodik, illetve végez
bármilyen tevékenységet.
27) A Bérlő feladata a tűzvédelmi-, munkavédelmi-, rendészeti- és vagyonvédelmi- szabályok
betartása, betartatása, valamint a Bérleményben foglalkoztatottak munkavédelmi-, tűzvédelmi, vagyonvédelmi- oktatása. Az elektromos hálózat érintésvédelmi és szabványossági
felülvizsgálatáról köteles gondoskodni a jogszabályi előírásoknak megfelelően és viselni annak
költségeit. Köteles gondoskodni az általa üzemeltetett elektromos berendezések érintésvédelmi
és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról, karbantartásáról is.
28) A Felek a Bérleményt évente legalább egy alkalommal bejárják és felmérik az épület
karbantartásával kapcsolatos szükségszerű, a Bérbeadót és a Bérlőt terhelő munkálatokat, illetve
Bérlő általi állagmegóvás megfelelősségét.
29) Bérbeadó köteles elvégezni az épület központi részegységeinek és központi berendezéseinek
fenntartási és karbantartási munkálatait: az épületszerkezeti elemek (így például: külső határoló
főfalak, tetőszerkezet, födém), az épületgépészeti elemek, elektromos hálózat, vízvezeték
rendszer, szennyvízvezeték és földgáz vezetékrendszer karbantartását a Bérlemény betáplálási
pontjáig. Bérbeadó a fentiekben részletezett kötelezettségeit az életveszélyt okozó, továbbá az
épület állagát veszélyeztető vagy a Bérlemény rendeltetésszerű használatát ténylegesen
akadályozó, azonnali beavatkozást igénylő hibák esetében haladéktalanul; azonnali
beavatkozást nem igénylő hibák esetében pedig az épület felújításával összefüggésben köteles
teljesíteni.
30) Bérlő tudomásul veszi, hogy az Oktávnet Kft. üzemeltetésében lévő, a tetőn elhelyezett átjátszó
antenna megfelelő üzemeltetéséhez Bérlőnek szükséges biztosítania az Oktávnet
megbízottjainak, illetve vállalkozóinak az antennával kapcsolatos építési, átalakítási,
karbantartási, korszerűsítési vagy szolgáltatásbővítési munkák elvégzéséhez a bejutást területre
(napi 24 órában, a hét bármely napján).
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31) Bérlő tudomásul veszi, hogy a tetőn elhelyezett viharjelző üzemeltetéséhez a központi, illetve
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei jogosultak az ingatlanon építmény
építésére, távközlési és energetikai vezetékeket, mérő, vezérlő és egyéb speciális berendezések
elhelyezésére és a tevékenység végzéséhez szükséges mértékben az ingatlan igénybevételére,
különösen ellenőrzés, javítás, karbantartás, kapacitásfenntartás és -bővítés, az üzemelés, a
biztonság fenntartása, az üzemzavar megelőzése és elhárítása érdekében szükséges
intézkedések végrehajtására.
32) A Bérlemény átalakításához, energiát, vizet fogyasztó berendezés telepítéséhez a Bérbeadóval
történő előzetes egyeztetést követően Bérbeadó írásos engedélye szükséges.
33) A Bérleményben foglalkoztatottak rendelkezniük kell egészségügyi és munkaalkalmasságot
igazoló okirattal.
34) Bérlő a szerződés (vagy meghosszabbításának) megszűntetésekor az átvett vagyontárgyakat a
rendeltetésszerű használat szerinti állagon, a helyiségeket, azok tisztasági festését-mázolását,
az ülepítők, olaj-és iszapfogó, zsírfogó megtisztítását követően az üzemeltetésre átadott
eszközöket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja vissza.
35) A szerződés megszüntetésekor a Bérlő csereingatlanra nem tarthat igényt.
36) A Felek megállapodnak, abban, hogy a Bérlő – a Bérbeadó előzetes hozzájárulása után –
kizárólag saját felelősségére és költségére végezhet az ingatlanon értéknövelő és/vagy egyéb
beruházást, azonban annak megtérítésére semmilyen jogcímen, módon és mértékben nem
jogosult.

V. Bérleti díj
1) Bérlő a Bérlemény és berendezések használatáért havonta bérleti díjat fizet a Bérbeadó részére.
A bérleti díj összetevői:
a)

Felek a Bérlemény bérleti díját havi XXX Ft, azaz XXX forint (nettó összeg) határozzák
meg, melynek fizetése havonta, a tárgyhó 15. napjáig esedékes, melyet Bérlő számla
ellenében 8 napon belül a Bérbeadó számlájára köteles átutalni. A bérleti díj nem tartalmazza
a Bérleményre vonatkozó közüzemi díjakat, amelyet Bérlő közvetlenül köteles fizetni, ennek
módja a számlafizető módosítása a közmű szolgáltatóknál Bérbeadóról Bérlő nevére.

b) Bérbeadó évente 7446 vendégéjszakát reggeli szolgáltatással együtt igénybe vehet hallgatói,
foglalkoztatottjai és harmadik személyek részére a Bérleményben bruttó 1250,- Ft +
esetleges IFA/fő/vendégéjszaka egységáron, melynek fizetése havonta, a tárgyhót követő hó
15. napjáig esedékes, melyet Bérbeadó számla ellenében 8 napon belül a Bérlő számlájára
köteles átutalni. Amennyiben Bérbeadó ezt meghaladó számosságban kíván igénybe venni
vendégéjszakát, akkor azt bruttó 3750,- Ft/fő/vendégéjszaka egységáron veheti igénybe,
melynek fizetése havonta, a tárgyhót követő hó 15. napjáig esedékes, melyet Bérbeadó
számla ellenében 8 napon belül a Bérlő számlájára köteles átutalni. Amennyiben Bérbeadó
az adott évben nem használja fel a 7446 vendégéjszakát, akkor Bérbeadó a Bérlő igénye
szerint azt Bérlő részére átadhatja 3750,- Ft/fő/vendégéjszaka bérleti díj ellenében, melynek
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fizetése évente, a tárgyévet követő hó 15. napjáig esedékes, melyet Bérlő számla ellenében
8 napon belül a Bérbeadó számlájára köteles átutalni. Az IFA megfizetése az egyéb fizetési
kötelezettséggel együtt történik.
c)

A bérleti díjat a szerződéskötés időpontjában nem terheli ÁFA fizetési kötelezettség.
Amennyiben ez a későbbiekben bármely okból változna, úgy a bérleti díj mértéke az ÁFA
összeggel megnövelten kerül számlázásra. A bérleti díj minden naptári év január 1. napjára
(legelőször 2021. január 1-én), mint fordulónapra esedékesen, a Központi Statisztikai
Hivatal által közzétett fogyasztói árindex alapján változik (tárgyévi bérleti díj = előző évi
bérleti díj x árindex).

VI. Kaució
A Bérlő a Bérbeadó számlájára, a szerződéskötés napjáig, négyhavi bérleti díjnak
megfelelő összeget kaució címén megfizetett, ami az esedékes bérleti díj nem fizetése
esetére, vagy a Bérlemény Bérlő általi nem rendeltetésszerű használatából eredő károk,
egyéb bérlői kötelezettség elmulasztásnak fedezetéül szolgál és e célokra közvetlenül
felhasználható.
VII. Mellékletek
1. sz. melléklet: Bérbeadó által biztosított eszközök a szálloda (a Szerződés II. pontja) részére
2. sz. melléklet: Bérbeadó által biztosított eszközök listája a konyha és étterem (a Szerződés
II. pontja) részére
3-6 sz. melléklet: Bérlő által biztosítandó további berendezések listája a szálloda, konyha és
étterem, büfé, zöldfelület (a Szerződés II.) pontja részére
VIII. Záró rendelkezések
1)

A Felek szavatolják, hogy a jelen szerződést aláíró képviselőik a képviseletre és a
kötelezettségvállalásra teljes körűen jogosultak, a jelen szerződéssel kapcsolatos
képviseleti jogukat semmi nem korlátozza vagy zárja ki.

2)

Bérlő a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy az általa képviselt gazdálkodó
szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható
szervezetnek minősül. A Szerződést Bérbeadó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal
felmondhatja, illetve jogosult attól elállni, ha Bérlő már nem minősül átlátható
szervezetnek, vagy e pont szerinti nyilatkozata valótlannak bizonyul.

3)

Jelen megállapodás aláírásával Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben Bérbeadó az
üzemeltetési feladatok ellátására gazdasági társaságot létesít, akkor azt a jelen
szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek tekintetében Bérbeadó jogutódjának kell
tekinteni.

4)

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény és a
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vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
5)

Felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződés körében felmerülő minden vitás kérdést
elsősorban kölcsönös egyeztetés útján, közös megegyezéssel törekszenek rendezni.
Egyebekben a vitás kérdések rendezésére a polgári perrendtartásról szóló hatályos törvény
előírásai az irányadók. Peres eljárás esetében a Felek kikötik a Bérbeadó székhelye szerinti
Bíróság illetékességét.

A Felek a jelen megállapodást, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal teljes
mértékben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. Jelen Szerződés hat példányban készült, melyből
három példány marad a Bérbeadónál, három példány a Bérlőnél.
Budapest, 2019. május ….
Bérlő

Bérbeadó
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