Szerződés száma: ___________

NSK Ügyfél azonosító:___________

EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN,
ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ
BUDAPESTI OLIMPIAI KÖZPONT KOMPLEXUM RENDEZVÉNY CÉLÚ
IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
1. Amely létrejött egyrészről a Nemzeti Sportközpontok (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út
3-5.; adószám: 15598158-2-42; PIR törzsszám: 598152; számlaszám: MÁK 10032000-0028796200000000; 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:
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.) Igénybevétel ideje:
2012. év ……………hó ….. napjától 2012. év …………… hó ……napjáig
……………….. órától ……………..óráig
3.) Igénybevétel meghatározása:
3/a.) Igénybevétel megnevezése:
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3/b.) Igénybevétel típusa:
□ Oktatás
□ Rendezvény
□ Edzés
□ Mérkőzés
□ Egyéb:____________
3/c.) Igénybevétellel érintett létesítmény: Igénybevétellel érintett létesítmény pontos
meghatározása a jelen egyedi szerződés 1. sz. mellékletében található „Igénybevétellel érintett
létesítmény” adatlapon található.
3/d.) Igénybevevők létszáma:
fő
Ügyfél az előzetesen leadott létszámot a rendezvény kezdő időpontját megelőző 5. napig
kizárólag írásban módosíthatja. A határnapot követően jelzett módosítást Szolgáltató –ellenkező
tartalmú megállapodás vagy a felek által felvett ellenkező tartalmú teljesítés-igazolás hiányábannem tudja teljesíteni, így Ügyfél köteles az általa leadott létszámnak megfelelő összegű
szolgáltatási díjat fizetni és annak megfelelő szolgáltatást igénybe venni.
3/e.) Szolgáltató a létesítmény használaton kívül az alábbiakban részletezett szolgáltatásokra vállal
kötelezettséget:
Szolgáltató biztosítja:

4.) Szolgáltatás díja, fizetési feltételek:
A jelen Szerződés 2. sz. mellékletét képező „Igénybevétel elszámolás” alapján a Felek által közösen
megállapított szolgáltatási díj:
_________________________________ ,- Ft + Áfa
azaz _______________________________ forint plusz Áfa,
azaz bruttó ___________________________ forint.
A szolgáltatási díjat a Szolgáltató előlegszámlája/díjbekérője alapján az Ügyfél köteles egy
összegben, a rendezvény napját megelőző harmadik nap 12:00 órájáig a Szolgáltató Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-00287962-00000000 számú számlájára átutalással vagy a
Szolgáltató házipénztárába történő készpénzes befizetéssel teljesíteni. Átutalás esetén
teljesítésnek a Szolgáltató számláján történő jóváírás, készpénzes befizetés esetén a
házipénztárba történő befizetés időpontja tekintendő. Az ÁSZF 5.3 pontja alapján, amennyiben
az Ügyfél a szolgáltatási díjat a megszabott határidőben nem, vagy csak részben teljesíti, úgy a
késedelem bekövetkeztével, mindenfajta póthatáridő nélkül a Szerződés automatikusan, minden
külön jogcselekmény nélkül megszűnik.
A Felek rögzítik, hogy az igénybevétel befejezése után a Szolgáltató teljesítéséről teljesítésigazolást vesznek fel. Ügyfél a teljesítés-igazolás aláírása után az abban foglaltakat nem
vitathatja. Amennyiben a teljesítés-igazolásban foglaltak alapján megállapítható szolgáltatási díj
eltér a jelen Szerződésben foglaltaktól, abban az esetben a Felek a rendezvény befejezését
követően egymással elszámolnak.
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5.) Egyedi rendelkezések, megjegyzés:

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, műszaki-szakmai stb. feltétel
biztosítása az Ügyfél feladata és költsége.
7.) A szerződés hatálya:
Jelen Szerződés a 2.) pontjában meghatározott igénybevételi időre jön létre, és mindkét fél
szerződésszerű teljesítésével hatályát veszti.
8.) Szerződés megszűnése, felmondás:
Jelen Szerződés felmondására és megszűnésére az ÁSZF 6. és 8. pontjaiban foglaltak az
irányadóak.
9.) Kapcsolattartás:
Felek jelen szerződés szerinti kapcsolattartói:
Szolgáltató részéről:
Név:
Cím:
Telefonszám
E-mail:

Ügyfél részéről
Név:
Cím:
Telefonszám
E-mail:

10.) Ügyfél nyilatkozatai:
a. Az Ügyfél jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy jelen Szerződés tartalmát, valamint
a Szolgáltató ÁSZF-jét 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).
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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, 2012.

Kelt:

_____________________
Szolgáltató
Ellenjegyzem:

_____________________
Ügyfél

_____________________
Szolgáltató
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1. sz. melléklet

IGÉNYBEVÉTELLEL ÉRINTETT LÉTESÍTMÉNY
ADATLAP
Létesítmény
□ Körcsarnok

□ Szoborkert

□ Lősátor
□ Déli edzőpálya
□ Dobó pálya
□ Dobófészer
□ Atlétika

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
□ Atlétikai dobó edzőpálya
□ Kondicionáló terem
□ Egyéb helyiség: ___________
□ Fedett pálya (sátor) 200 méteres
fedett rekortán atlétikai pálya
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□ lőállások száma: ______ db

Szerződés száma: ___________

NSK Ügyfél azonosító:___________

2. sz. melléklet

IGÉNYBEVÉTEL ELSZÁMOLÁS
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