
Eseti bérleti szerződés 

Amely létrejött egyrészről a    Flesch Károly Nonprofit Kft  

Székhely:      9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 14. 

Cégjegyzék szám:     08-09-015734  Adószám: 14152492-2-08 

Bank: Dunatakarék Bank Győr Árpád út 93. 

Bankszámla száma:     58600252-11165189 

IBAN HU57 58600252-11165189-00000000 

SWIFT: DTBAHUHBXXX 

képviselő: Csiszár Péter, ügyvezető továbbiakban: BÉRBEADÓ,  

valamint a ……………………………………. (székhely:: ………………………………..) 

Cégjegyzék száma:      Adószám: 

Bankszámlaszám:  

képviselő:  

továbbiakban: BÉRLŐ között, elárusítóhely bérbevételével kapcsolatban. 

1. Bérleti szerződés tárgya: 
Bérbeadó bérbe adja, Bérlő kibéreli a 2020. április 25 - 26. Mosonmagyaróvári Városi Sportcsarnok 
(UFM ARÉNA) ill. a Kossuth Lajos Gimnázium (9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1) területén 
megrendezésre kerülő „Moson Model/Makett Show” helyén lévő, jelen szerződésben meghatározott 
paraméterű elárusító területet. Bérbeadó kijelenti, hogy az általa bérletre átadott területre minden olyan 
feltétellel és engedéllyel rendelkezik, amely jelen szerződéskötést számára lehetővé teszi. Bérlő kijelenti, 
hogy az általa bérbevett területen és feltételekkel csak és kizárólag jelen szerződésben meghatározott 
áruféleségekkel kereskedik, amely tevékenységre minden, a magyar jog kívánalmainak megfelelő 
feltétellel rendelkezik.  

2. Árukör meghatározása:  
A bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó jelen megállapodásban biztosított területen csak és kizárólag 
modellezéssel és makettezéssel szorosan kapcsolatba hozható termékek kereskedését engedélyezi. 
Ennek, a Bérlő jelenlétében való ellenőrzésére Bérbeadónak a szerződés teljes ideje alatt joga van. 
Minden más, ezen kitétellel össze nem egyeztethető árunak a bérbevett területen való árusítása, 
raktározása a megállapodás azonnali felmondását eredményezi, mely esetben Bérlő részére semmiféle 
kártérítés nem jár. Egyúttal lemond az általa fizetett bérleti díj visszakövetelésének jogáról is.  

3. Bérbeadó kötelmei: 
Bérbeadó Bérlő részére jelen szerződés mellékleteként egy másolt alaprajzon berajzolva átadja a 
bérbevett terület pontos elhelyezkedését és méretét. A szerződéshez csatolja a bérbevett tárgyaknak és 
azok mennyiségének megnevezését. Ez a visszavételkor mindkét fél által elfogadott leltárnak minősül, 
melynek alapján Bérbeadó ellenőrizheti az általa átadott épületrész és berendezési tárgyak állagát. A 
rendezvény helyszínéül szolgáló épületek a rendezvény zárása után csak külső őrizettel rendelkeznek. 
Bérbeadó Bérlőnek a rendezvény ideje alatt a bérelt területeken elhelyezett árujáért, értékeiért 
semmilyen anyagi felelősséget nem vállal. Mivel a nyitvatartási időn kívül a rendezvény helyszínén 
semmilyen belső őrzés nem működik, az áruk, bár Bérbeadó az áruk és értékek helyszínen való 
tárolását engedélyezi, de Bérlő azt kizárólag saját felelősségére teheti meg. Bérbeadó a rendezvény 
ideje alatt minden napi nyitás előtt fél órával, a napi zárások után pedig fél órával lehetőséget biztosít 
Bérlő részre, hogy az általa bérbevett területre áruit akadálytalanul be-, illetve kiszállítsa. Amennyiben a 



rendezvény időtartama alatt a Bérbeadó hibájaként felróható ok vagy mulasztás miatt Bérlő 
tevékenysége lehetetlenné válik, vagy a rendezvény a meghirdetett időpont előtt ér véget, Bérlő részére 
bérleti díjának a rendezvény még hátralévő idejére befizetett része visszajár. A bérleti díj töredéken kívül 
Bérlő semmilyen kártérítési követeléssel nem élhet Bérbeadó felé. Semmiképpen nem számít 
visszafizetési oknak: természeti katasztrófa, Magyarország egészét, vagy Mosonmagyaróvárt érintő 
mozgósítás, bármilyen erőszakos vagy terrorcselekmény, a helyiségben lévők között keletkezett pánik.  

4. Bérlő kötelmei: 
Bérlő betart minden, a kereskedelmi tevékenységére, kötelezettségére, valamint annak 
adminisztrációjára, állami és önkormányzati előírására vonatkozó minden EU és magyar törvényt, 
előírást. A bérbevett területen csak és kizárólag olyan árut, gépet, berendezést és személyes tárgyat 
tarthat, amelyek tulajdonjogával, vagy eseti kereskedelmi jogával rendelkezik. Kártérítési kötelezettséget 
vállal, hogy a bérbevett területre nem szállít be és ott nem tárol illegálisan előállított, vagy beszerzett 
árut. Bérlő vállalja, hogy az árusítás jogi és műszaki feltételeit ellenőrizni jogosult hatóságok ellenőrzése 
alkalmával azoknak tevékenységük elvégzéséhez minden segítséget megad. Amennyiben az 
ellenőrzések során nála bármilyen jogszabály, vagy rendelkezés megsértését állapítják meg, annak 
összes terhét és következményét magára vállalja. Ha bármelyik szakhatóság, vagy a rendezvény 
szervezői olyan mértékű szabály, vagy szerződésszegést állapítanak meg, amelynek következtében e 
szerződésben megállapodott rendezvényen való további kereskedését azonnali hatállyal abba kell 
hagynia, Bérlő tudomásul veszi, hogy részére a bérleti díj, vagy annak része semmilyen módon nem 
követelhető vissza. Bérlő minden beszállított és a bérelt helyen tárolt összes áruért, személyes tárgyért 
személyes felelősséggel tartozik. Az azok által okozott minden károkozásért, személyi sérülésért 
kizárólagos felelősséget vállal. Ugyanez vonatkozik a bérelt árusítóhelyen lévő személyekre is. 
Amennyiben a bérelt területen, vagy az annak részét képező berendezési tárgyakban Bérlő hibájából, 
vagy gondatlan viselkedésének következtében bármilyen sérülés következik be, azt köteles a verseny 
rendezői számára megtéríteni.  

5. Fizetési feltételek: 
Bérlő az általa bérbevett területért és az ahhoz tartozó berendezési tárgyakért bérleti díjat fizet. A bérleti 
díj összege az alábbiak szerint alakul: 

- UFM ARÉNA (Földszint, I. emelet) 70,- EUR (ill. annak megfelelő HUF) + 27 % Áfa. 
- Gimnázium – Földszint:   60,- EUR (ill. annak megfelelő HUF) + 27 % Áfa. 
- Gimnázium – I. emelet:   55,- EUR (ill. annak megfelelő HUF) + 27 % Áfa. 
- Gimnázium – II. emelet   45,- EUR (ill. annak megfelelő HUF) + 27 % Áfa. 

 

A bérleti díj a rendezvény előtt, a bérbevett terület birtokbavételekor előre és egy összegben 
fizetendő. Bérbeadó Bérlő részére a helyszínen történő fizetés esetén kézpénzes, előre utalás 
esetén a banki jóváírás napján pénzügyi teljesítést nem igénylő átutalásos számlát állít ki.  

6. Általános rendelkezések: 
A felek a jelen megállapodás teljesítése során felmerülő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát 
elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan 
együttműködnek. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem oldható meg, a felek a jogvita elbírálására 
(amennyiben a mindenkor hatályos hatásköri és illetékességi szabályok ezt nem zárják ki) a Magyar 
Bíróság illetékességét kötik ki. Jelen megállapodásra egyebekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
az irányadóak. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodást megismerték, és tartalmát magukra nézve 
kötelezőnek ismerik el. Jelen megállapodás 2 (kettő) példányban készült, amelyből 1 (egy) példány 
Bérbeadóé, 1 (egy) példány pedig Bérlőé.  
Alulírott felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
írják alá. 

Mosonmagyaróvár, 2020………… 

 ……………………………  ………………………. 
 BÉRBEADÓ BÉRLŐ 


