Szerződés száma: ___________

NSK Ügyfél azonosító:___________

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN
VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ BUDAPESTI OLIMPIAI KÖZPONT
KOMPLEXUM 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
□ Egyéb:__________________

3.) Igénybevétel meghatározása:
3/a.) Igénybevétel típusa:
□ Oktatás
□ Edzés
□ Mérkőzés
□ Egyéb: _____________

3/b.) Sportág:
□ Atlétika
□ Labdarúgás
□ Kézilabda
□ Frizbi
□ Judo
□ Kosárlabda

□ Öttusa
□ Sportlövészet
□ Íjászat
□ Egyéb: ______________

3/c.) Igénybevétellel érintett létesítmény: Az igénybevétellel érintett létesítmény pontos meghatározása a jelen
Egyedi 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 alkalmi igénybevételek befejezését
követően minden esetben az Ügyfél helyszínen lévő képviselője (oktató, edző, stb.) az igénybevétellel érintett
létesítmény vezetőjénél vagy az általa kijelölt 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 veszi és jogosult azt kiszámlázni.
4.) Szolgáltatás díj, annak elszámolásával, módosításával, megfizetésével kapcsolatos rendelkezések:
4/a.) Szolgáltatási díj meghatározása:
_________________________________ ,- 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,
□ az Ár- és Díjszabástól eltérően, Egyedi főigazgatói engedély alapján állapították meg.
4/b.) A szolgáltatási díj elszámolására az ÁSZF 11.2. pontjában foglaltak az irányadóak.
4/c.) A szolgáltatási díj módosítására az ÁSZF 11.7. pontjában foglaltak az irányadóak.
4/d.) A szolgáltatási díj megfizetésére az ÁSZF 11.1. pontjában foglaltak az irányadóak.
5.) Megjegyzés:

6.) Szerződés tárgya: A Szolgáltató a vagyonkezelésében/ üzemeltetésében/ tulajdonában/ egyéb jogcímen
használatában álló, jelen Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott létesítményeiben, az Egyedi
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, műszaki-szakmai 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.) Jelen Egyedi szerződés megszűnése, felmondás: Jelen Egyedi szerződés megszűnésére az ÁSZF 6.
pontjában, felmondására az ÁSZF 8. és 11. pontjában foglaltak együttes értelmezése az irányadó.
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.
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Szerződés száma: ___________
NSK Ügyfél azonosító:___________
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. Nem természetes személy Ügyfél esetén az Ügyfél felelősségének teljes tudatában jelen szerződés aláírásával
kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott átlátható szervezetnek minősül, és ez alapján jogosult a jelen szerződésebn meghatározott
állami vagyont használni.
c. 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

Mellékletek:
o 1. sz. melléklet: Igénybevétellel érintett létesítmény adatlapja
o 2. sz. melléklet: Igénybevételi lap
o 3. sz. melléklet: ÁSZF kivonata
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Szerződés száma: ___________

NSK Ügyfél azonosító:___________
1. sz. melléklet

IGÉNYBEVÉTELLEL ÉRINTETT LÉTESÍTMÉNY
ADATLAP
Létesítmény
□ Körcsarnok (Cím:
1146 Budapest,
Istvánmezei út 3-5.,
hrsz 32826)

□ Szoborkert (Cím:
1146 Budapest,
Istvánmezei út 3-5.,
hrsz 32826)
□ Lősátor (Cím: 1146
Budapest, Istvánmezei
út 3-5., hrsz 32826)
□ Déli edzőpálya (Cím:
1146 Budapest,
Istvánmezei út 3-5.,
hrsz 32826)
□ Dobó pálya (Cím:
1146 Budapest,
Istvánmezei út 3-5.,
hrsz 32826)
□ Dobófészer (Cím:
1146 Budapest,
Istvánmezei út 3-5.,
hrsz 32826)
□ Atlétika (Syma
Csarnok Cím: 1146
Budapest, Istvánmezei
út 3-5., hrsz 32826)

Használat
□ Kézilabda pálya
□ Kosárlabda pálya
□ Edzőterem
□ VIP erkély
□ Tárgyaló terem
□ Egyéb helyiség: ___________
□ Futópálya
□ Szabad terület
□ Egyéb helyiség: ___________
□ 20 pályás lőállás
□ Egyéb helyiség: ___________

□ 400 méteres rekortán atlétikai pálya
□ 106 x 67,5 m labdarúgó edzőpálya
□ Egyéb: ____________
□ Atlétikai dobó edzőpálya
□ Egyéb: ____________

□ Kondicionáló terem
□ Egyéb helyiség: ___________

□ Fedett pálya (sátor) 200 méteres
fedett rekortán atlétikai pálya
□ Egyéb: _____________
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Adatok

□ lőállások száma: ______ db

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 (olvasható név, aláírás):

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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