Szerződés száma: ___________

NSK Ügyfél azonosító:___________

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN,
ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ
RÉVFÜLÖPI VITORLÁSKIKÖTŐ LÉTESÍTMÉNY FOLYAMATOS, 2013. ÉVBEN
TÖRTÉNŐ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
1. Amely létrejött egyrészről a Nemzeti Sportközpontok (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.;
adószám: 15598158-2-42; PIR törzsszám: 598152; számlaszám: MÁK 10032000-00287962-00000000;
honlap: www.mnsk.hu; képviseli: Vígh László kormánybiztos; a továbbiakban Szolgáltató),
másrészről az alábbiakban meghatározott ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) között az alulírott napon a jelen
Egyedi Szolgáltatási Szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) és a Szolgáltató által közzétett mindenkor
hatályos Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt feltételekkel.
Ügyfél adatai:
1/a.) Természetes személy Ügyfél esetén:

Családi és utónév:
Születési név:
Lakcím:
Születési hely, idő:

Állampolgárság:

Anyja születéskori neve:
Azonosító okmány típusa, száma:
1/b.) Nem természetes személy Ügyfél esetén:
Név:
Rövidített név:
Székhely:
Levelezési cím:
Adószám:
Cégjegyzékszám/nyilv. azonosító:
Képviseletre jogosult neve, tisztsége:
Kapcsolattartó neve:

Telefonszáma:

Beosztása:
2.) Igénybevételi időszak:
_____év ________________ hó _____ napjától _____ év ______________ hó _____napjáig
□ Hétfő:
□ Kedd:
□ Szerda:
□ Csütörtök:

___ órától ___ óráig
___ órától ___ óráig
___ órától ___ óráig
___ órától ___ óráig

□ Péntek:
___ órától ___ óráig
□ Szombat:
___ órától ___ óráig
□ Vasárnap:
___ órától ___ óráig
□ Hajótárolás esetén folyamatos
□ Egyéb:__________________

3.) Igénybevétel meghatározása:
3/a.) Igénybevétel típusa:
3/b.) Sportág:
□ Oktatás
□ Úszás
□ Edzés
□ Búvárúszás
□ Mérkőzés
□ Vitorlázás
□ Hajótárolás
□ Evezés
□ Egyéb: _____________
□ Egyéb:___________
3/c.) Igénybevétellel érintett létesítmény: Az igénybevétellel érintett létesítmény pontos meghatározása
a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében található adatlapon található.
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Szerződés száma: ___________

3/d.) Igénybevevők létszáma:

NSK Ügyfél azonosító:___________

□ ___________ fő/alkalom
□ Igénybevételi lap alapján

Belépők típusa: ___________
Belépők elszámolása: A belépők elszámolásának alapja az ÁSZF 1. sz. mellékletét képező Ár-és
Díjszabás.
3/e.) Igénybevétel ellenőrzése: A Felek kifejezetten rögzítik, hogy az igénybevételek befejezését követően
minden esetben az Ügyfél helyszínen lévő képviselője (oktató, edző, stb.) az igénybevétellel érintett létesítmény
vezetőjénél vagy az általa megbízott személynél a „Napi igénybevételi lapon” köteles aláírásával igazolni a
tényleges igénybevételek megtörténtét. A „Napi igénybevételi lap” aláírását követően az abban foglaltakat
Ügyfél nem vitathatja. Amennyiben Ügyfél helyszíni képviselője az igénybevételt követő 2 napon belül az
aláírásával a napi igénybevételt nem igazolja, abban az esetben a Szolgáltató azt elfogadottnak tekinti, azt a
Havi igénybevétel elszámoláskor figyelembe venni és jogosult azt kiszámlázni. Hajótárolás esetén jelen pont
nem alkalmazandó.
3/f.) Hajótárolás esetén:
Hajó neve:
Hajó típusa:
Lajstromszáma:
Tulajdonos neve, elérhetősége:
Hajóhely száma:
Hajótárolás esetén a szolgáltatási díj az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:
- 1 db kikötőhely használatát,
- a Hajóra vonatkozó hajólevélben a Hajó befogadóképességével megegyező számú, amennyiben a
Hajó hajólevéllel nem rendelkezik, abban az esetben a Felek megegyezése szerinti belépők
biztosítását (havonta egyeztetve).
- a kikötőben lévő szociális helyiségek használata (WC, fürdő),
- 1 db személygépkocsi parkolási lehetőség (külső parkolóban),
- elektromos áram vételezés lehetősége
- vízvételezés (kizárólag a hajó víztartályának a feltöltésére),
- évi két alkalommal történő daruzás (meghatározott időpontban, a szolgáltató által biztosított daruval)
- hajótároló bak nyári tárolása
A Felek rögzítik, hogy a szolgáltatási díj az idegenforgalmi adót nem tartalmazza.
A Felek rögzítik, hogy Szolgáltató csak a jelen szerződésben megnevezett szolgáltatások nyújtására vállal
kötelezettséget, minden egyéb szolgáltatást – amennyiben azok teljesítésére Szolgáltató képes – a Felek új
megállapodásban rendezik.
4.) Szolgáltatás díja, fizetési feltételek:
_________________________________ ,- Ft + Áfa/_____,
azaz _______________________________ forint plusz Áfa/______
azaz bruttó ______________________________ forint./______.
A Felek a szolgáltatási díjat az ÁSZF 1. sz. mellékletét képező Ár-és Díjszabás alapján állapították meg.
A Felek megállapodnak, hogy Ügyfél a szolgáltatási díjat jelen szerződésben meghatározott igénybevételi adatok
alapján - illetve amennyiben ez nem lehetséges, abban az esetben az Ügyfél 2012. év havi igénybevételi átlaga
alapján - előre köteles Szolgáltató részére megfizetni az alábbiak szerint:
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Szerződés száma: ___________
NSK Ügyfél azonosító:___________
Hajótárolás esetén a szolgáltatási díj fix díj, mely –ellenkező írásbeli megállapodás hiányában– akkor
is jár a Szolgáltatónak, ha az Ügyfél a részére biztosított időt nem, vagy nem teljes mértékben veszi
igénybe.
Szolgáltató a jelen szerződésben rögzített igénybevételi adatok alapján a tárgyhóban meghatározható
szolgáltatási díjról, amennyiben ez nem lehetséges, abban az esetben az Ügyfél 2012. évben megállapított
havi átlag igénybevétel 50%-ának (ötven százalékának) megfelelő szolgáltatási díjról
előlegszámlát/díjbekérőt állít ki Ügyfél részére, aki köteles azt előre esedékesen, az
előlegszámlán/díjbekérőben megadott fizetési határidőben teljesíteni.
Szolgáltató kifejezetten tájékoztatja az Ügyfelet, hogy amennyiben a tárgyhóra előre esedékes
szolgáltatási díj előleg nem kerül határidőben megfizetésre, abban az esetben a tárgyhóban Ügyfél a
Létesítmény szolgáltatásait a tárgyhóra meghatározott szolgáltatási díj előleg megfizetéséig nem jogosult
igénybe venni, Szolgáltató jogosult a jelen szerződés szerinti szolgáltatás nyújtását az ÁSZF vonatkozó
pontja alapján szüneteltetni.
A tárgyhó utolsó napján vagy az azt követő 10 napon belül, a Felek a szolgáltatási díj előleg és a tényleges
tárgyhavi igénybevétel tekintetében elszámolnak. A Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatási díj
elszámolásának alapját a jelen szerződés 2. sz. melléklete szerinti „igénybevételi lap” alapján a Szolgáltató által
aláírt „Havi igénybevétel elszámolás” képezi. Amennyiben a „Havi igénybevétel elszámolás” ellenjegyzését
Ügyfél megalapozott kifogás nélkül megtagadja, abban az esetben a Szolgáltató a „Havi igénybevétel
elszámolás” szerint meghatározható szolgáltatási díjat veszi figyelembe. Amennyiben a számlázást követően az
Ügyfél bizonyítja, hogy a „Havi igénybevétel elszámolás” valótlan mennyiségi adatokat tartalmazott, úgy a
különbözetet a Felek a következő havi elszámolásban, vagy külön megállapodásban rendezik.
Elszámolás:
 Amennyiben a tárgyhóra előre megfizetett szolgáltatási díj előleg összege kevesebb, mint a
tényleges „Havi igénybevétel elszámolás” alapján megállapított szolgáltatási díj, abban az esetben a
különbözetről az NSK számlát állít ki, mely számla alapján, az Ügyfél köteles azt a számlán szereplő
határidőben megfizetni.
 Amennyiben a tárgyhóra előre megfizetett szolgáltatási díj előleg összege nagyobb, mint a
tényleges igénybevétel alapján megállapított szolgáltatási díj, abban az esetben a különbözetet az NSK
- az Ügyfél választása szerint - vagy visszautalja Ügyfél által megadott számlaszámra, vagy a
tárgyhónapot követő hónapra előre fizetendő szolgáltatási díjba beszámítja. A Felek kifejezetten
rögzítik, hogy amennyiben Ügyfélnek a Szolgáltató felé lejárt esedékességű, kiegyenlítetlen tartozása
áll fenn, abban az esetben a tárgyhavi különbözetet a Szolgáltató az Ügyfél fennálló tartozásának
kiegyenlítésére használja fel, Ügyfél ehhez jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul, azt
elfogadja.
Szolgáltató kifejezetten felhívja Ügyfél figyelmét, hogy a kiállított számlával kapcsolatos reklamációt
legfeljebb a számla kiállításától számított 30 napon belül fogad el, a 30 napon túl beérkezett reklamációk
alapján vizsgálatot már nem folytat le.
A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az Ügyfél részére a napi igénybevétel rögzítése és a Havi
igénybevétel elszámolás érdekében fenntartott időpontban a helyszínen eljáró személyt (aláíró) az Ügyfél
aláírási joggal meghatalmazott képviselőjének tekintik. Az Ügyfél kifejezetten magára vállalja az esetleges
álképviselet jogkövetkezményeit.
Az Ügyfél a szolgáltatási díjat vagy a Szolgáltató Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-0028796200000000 számú számlájára átutalással vagy a Szolgáltató házipénztárába történő készpénzes befizetéssel
köteles teljesíteni. Átutalás esetén teljesítésnek a Szolgáltató számláján történő jóváírás, készpénzes befizetés
esetén a házipénztárba történő befizetés időpontja tekintendő.
Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatási díjat az Ár-és Díjszabásának
megváltozása esetén az érvényes ÁSZF-ben szabályozott módon, előzetes értesítés mellett egyoldalúan is
módosíthatja. Ügyfél jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben az egyoldalú
szerződésmódosításról szóló hirdetményben megadott határidőben a Szolgáltatónak nem nyilatkozik, továbbá,
ha a módosított szolgáltatási díjat befizeti, az a módosított feltételek elfogadásának minősül.
Szállás igénybevételének esetén az Ügyfél az igénybevétel utolsó napján délelőtt 10:00 óráig köteles a
létesítményt elhagyni, ez időpont utáni távozás esetén 14:00 óráig az aznapi szállásdíj 50 %-a, 14:00 óra
után történő távozás esetén az aznapi szállásdíj 100 %-a kerül leszámlázásra. Igénybevételi szándéknak
minősül az Ügyfél által a szobákban hagyott tulajdon is.
5.) Megjegyzés:
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Szerződés száma: ___________
NSK Ügyfél azonosító:___________
6.) Szerződés tárgya: A Szolgáltató a vagyonkezelésében/ üzemeltetésében/ tulajdonában/ egyéb jogcímen
használatában álló, jelen Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott létesítményeiben, a Szerződésben
meghatározott igénybevételek biztosítására, a Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-ben foglaltak szerint
vállal kötelezettséget. Az Ügyfél részéről felmerülő többletigények tárgyában – amennyiben Szolgáltató azok
teljesítésére képes - a Felek külön írásbeli megállapodást kötnek; minden egyéb személyi, tárgyi, jogi, műszakiszakmai stb. feltétel biztosítása az Ügyfél feladata és költsége.
7.) A szerződés hatálya: Jelen Szerződés a 2.) pontban meghatározott igénybevételi időre jön létre, és az
igénybevételi idő lejártával automatikusan, minden külön jogcselekmény nélkül hatályát veszti.
8.) Szerződés megszűnése, felmondás: Jelen Szerződés felmondására és megszűnésére az ÁSZF 6. valamint
11.3. pontjaiban foglaltak az irányadóak.
9.) Egyedi Rendelkezések, kapcsolattartás: Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés alapján őt
megillető jogokat a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen jogcímen nem adhatja tovább
harmadik személynek. A jelen pontban foglalt kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül és
megnyitja a Szolgáltató részére a kártérítési és indokolási kötelezettség nélküli azonnali hatályú felmondás
jogát, továbbá a jelen pontban foglalt kötelezettség megszegése esetén az Ügyfél 200.000,- Ft átalány kártérítés
megfizetésére köteles.
Amennyiben Szolgáltató rendezvény vagy más egyéb igénybevétel miatt nem tudja a létesítmény használatát az
Ügyfél részére biztosítani, abban az esetben az Ügyfelet legkésőbb az igénybevételt megelőző harmadik napig
értesíti. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az elmaradó igénybevételek idejére más igénybevételi
helyszínt nem köteles biztosítani. A jelen pontban foglaltak miatt elmaradt igénybevételek pótlásáról Felek
közösen állapodnak meg. Felek kijelentik, hogy a jelen pontban foglaltak miatt elmaradt igénybevételek nem
minősülnek szerződésszegésnek. Az elmaradt igénybevételek vonatkozásában Ügyfél semmilyen kártérítési,
szolgáltatási díj mérséklésére vonatkozó kérelmet nem terjeszthet elő, Ügyfél ezen igényéről jelen szerződés
aláírásával visszavonhatatlanul lemond.
Szolgáltató kifejezetten tájékoztatja Ügyfelet, hogy a kikötőben kamerarendszert nem üzemeltet.

Felek jelen szerződés szerinti kapcsolattartói:
Szolgáltató – Létesítmény - részéről:
Ügyfél részéről
Név:
Név:
Cím:
Cím:
Telefonszám:
Telefonszám:
Fax:
Fax:
E-mail:
E-mail:
10.) Ügyfél nyilatkozatai:
a. Az Ügyfél jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy jelen Szerződés tartalmát, valamint a Szolgáltató ÁSZFjét és az ahhoz tartozó Ár- és Díjszabásban foglaltakat megismerte, tudomásul vette és magára nézve
kötelezőnek fogadja el.
b. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató mindenkor érvényes ÁSZF-je és annak mellékletei
megtekinthetőek a Szolgáltató vagyonkezelésében/ üzemeltetésében/ tulajdonában/ egyéb jogcímen
használatában álló létesítmények közönség számára nyitva álló helyiségeiben nyitvatartási időben, továbbá a
Szolgáltató internetes honlapján (www.mnsk.hu).
11.) Záró rendelkezések: Amennyiben jelen Szerződésben foglalt bármely kikötés ellenétes a Szolgáltató
ÁSZF-jében meghatározott, azonos tárgykört érintő rendelkezéssel, úgy a Felek szerződés szerinti
jogviszonyára jelen Szerződésben foglalt rendelkezés az irányadó. A Szerződésben nem szabályozott
tárgykörben az ÁSZF-ben foglaltak valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A jelen Szerződést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják
alá.
Kelt: Budapest, 2013.

_____________________
Szolgáltató
Ellenjegyzem:

_____________________
Ügyfél

_____________________
Szolgáltató
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Szerződés száma: ___________

NSK Ügyfél azonosító:___________

1. sz. melléklet

IGÉNYBEVÉTELLEL ÉRINTETT LÉTESÍTMÉNY
ADATLAP
Létesítmény
Révfülöpi
vitorláskikötő

Használat

Adatok

□ Szállás

□ egyágyas
□ két-három ágyas __________ fő

□ Hajótárolás vízen

□ Lakókocsi parkolás

□ I. kategória
□ II. kategória
□ III. kategória
□ IV. kategória
□ V. kategória
□ csónak
□ I. kategória
□ II. kategória
□ III. kategória
□ Hely száma: _____

□ Kikötőhasználat

□ _________ fő

□ Hajótárolás szárazföldön

□ Egyéb
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Szerződés száma: ___________

NSK Ügyfél azonosító:___________

2. sz. melléklet

IGÉNYBEVÉTELI LAP
Név:
Székhely:
Adószám:

Ügyfél adatai:

Egyedi Szolgáltatási Szerződés száma:
Egyedi Szolgáltatási Szerződés hatálya:
Helye:

Igénybevétel helyszíne, időpontja:

Időpontja:
A szolgáltatási díj elszámolásának
alapját képező használat:

Ügyfél képviselője
aláírás):

(olvasható

név,

A jelen igénybevételi lap aláírásával igazolom, hogy a Szolgáltató szerződéses kötelezettségeit
szerződésszerűen teljesítette és egyúttal igazolom, hogy a szolgáltatási díj elszámolás alapját képező
létszámadatok helyesek.
Budapest, 2013.______________

…………………………….
Ügyfél
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