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a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a Gazdasági
az alábbi feltételekkel, annak
)I, >'rra^"-hatTrozata aiapján, az alulírott helyen és napón,
KÖzg}ilés hatátozatával eifogadott
rögzítése mellett, hogy a Hászónbarbe Adó a bővárosi
Önkormányzatot a je\en szerződésen
kőzszo|gáItatási kere|ázerződés alapjánjogosult,a.Fővárosi
alapuló ugylet során haszonbérbeadóként képviselni,

1.

Aszerződés tárgya

lévŐ'
1,1 Jelen szerződés tfugya a Budapest Főváros ÖnkormánYzatakizárőlagos.tulajdonábanfelsorolt
a
(a továbbiakban
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esetében a tulajdotti taptót eltérően,,az alapító okiratnak
NIeglegyzés; A Révay utca lB. sz, alatti albetétek
zárójelbbtl szerePlő számmal megjelÖlt + m2 is

ntegfelelően
használja

a színház a

Tel.iilet (m21 os;zlopban,

a

évi CLXXXX, törvény 23,§ (4)
I.2Magyarország helyi önkormányzatafuőI szóló 20IL
feladata különösen az országos
bekezdésének 16. pontja szerini a fővárosi önkormányzat
küiönösen a nyilvános könywtári eliátás
szerepkönel összefüggő kulturális szoigáltatás,
filnrszínház, e!ŐadÓ-múvészeti szeTvezet
biztosítása, közművelődési tevékenységtámogatása;
);-

Haszonbérbe Adó
mely törvényhelyre figyelemmel jelen szerződés aláításával
január
L naPjátŐI
a Bérleménl't2014.
haszonbérbe adja a Hasionbérlő haszonbérbe veszi
támogatása.

határ o zatlan i dő tartamra.

rögzítik, hogy az |,L pontban felsorolt
1.3 Szerződő Felek megállapodnak abban és kifejezetten
szolgáltatásként képezi a
j"qil§
vagyonelemek hasÁnbérbeadása egytittesen,
,o,izthatatlan
elnevezés alatt az l'I.
jelen szerződés tárgyát Jelen srerzőáésben a tÓ"auuiakban Bérlemény
an ö s szes sé ge értendő,
pontb an rrr. gi .ti,ii iágyor..t.*ek j o gilag e1v áIaszlhatatl
arra tekintettel tÖrténik, hogy az, mint
1.4 A Felek rőgzítlk,hogy a Bérleményhaszonbérbeadása
a HaszonbérlŐ által folYtatott
színházépúIetés az íűuo, kapcsolódó helyiségek/ingatlanok * tirinot"hajto dolognak minősÜl., A BérleménY' mint
színházi tevéken}ségre tekiniett"t
műkö dő szittházj e gy_ é s b ér1 etb ev éte e,
j g a g o szíhatatLane gy s é g haszna az abban
1

o

i

1

ellátott
a Haszonbérlő saját nevében jogosult a közfe|adatként
haszonbérleti jog alapján
gyakorlásával
kibocsátani és az e tevékenység
szo]gáItatása eltene-rtete re3euen szémlát
kapÁolatos költsé geket, kiadásokat elszámolni,

A

2.

Haszonbérleti díj, egyéb költségek, óvadék:

2.I

díj éves Összege aHaszonbérlŐ által tárgyévben
ABó,rlemény utánftzetendő haszonbérleti
oÁ-a + Ár'a (u továbbiakban: Haszonbérleti díj)'
rea1ízá|tnettó jegy- á, uerr*u.vétel i
a Haszonbérleti díjat akként egYenlíti ki'
SzetződőFelek megállapodnak, hogy Haszonbérlő
+
havonta, tárgyhót követőón utólag 150,000 Ft
hogy jelen megállapod ás aláírásáttávetoen
(a
díj elŐleg címén
ÁFA ossze get fizit az éves hurro.rbérleti díj terhére, Laszonbérleti
továbbiakban: Haszonbérleti díj előleg),

l

megfizetett Haszonbérieti díj elŐleggel
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a íárgyévben
napláígelszámolnak, tekintettel arra, hogy
. egymással utólag, atárgyévet kovefrjaruaí,ll
HaszonŰ.erÉti ai3 Összegének meghatározásául
szükséges, hogy rendelkezésére áÚ;i;k a

.szolgálótárgyévbenelértténylegesnettójegy-ésbérletbevételiadatok.
áIta| hitelesített, az előadó-művészeti
Haszonbérlő köteles a társaság könywizsg áIőja
szervezetek működésével kaPcsolatos
szervezetek és az előadó-művészeii-era.r.r.eivisáleti
szabáIYaírŐl szÓlÓ l4l20l2' (IIL 6')
hatósági er.;arasor< és adatszolgáltatások r8szletes
összeállított jegYbevételi
NEFMI rendelet alaplán, u tarr.Öáiari iguzo|ás.kiadásához
j.gyeiékesjtésirendszerében kibocsátott és abban
kimutatás szerinti, a színház ,uiá
jági- Zs uort.tu.vételi adatokat tárgYévet kÖvető jawár
elszámolásra került tárgyévi rr.tto
Amennyiben a már rnegfizetett
15. napjáig megküldeni Hurronilei|" Adó részére.
díjat, úgy Haszonbérlő köteles a
Haszonbérr.ti Jii .ráleg n.m eri-.i a Haszonbórleti
kiegyenlíteni; amennyiben a már
különbözetet táigyevet"követő január 31. napjáig
díjat, ŰgY Haszonbérbe
megfizetett Hurr6rruerleti díj .ror"g meghaladja^"u^Hurronbérleti
január 3 1. naPjáig visszatéríteni,
Adó köteies a küiönbö zetettárgyéu"i t ouótO
I{aszonbérl ő ahaszonbérleti díj előleget

je|en szerződés hatályba léPéséneknaPjátÓl havonta,

szám|étla kézhezvételétŐl szárnított 15 napon
tárgyhót követően utólag Haszonbéibe Adó
számű
belül köteies a Budapest Bank Nyrt-nél r?r:!?.tt-10102093-05060400-01001005
Polgári
a
késedelmes ftzetés esetén
elszámolás i betétszám|fua átotulni.' Haszonbérlő
Törvénykönlvmindenkoriszabályozásaszerintikésedeimikamatotkötelesftzetni.

Vevő kötelezettsége a Bérlemény
megállapított Haszonbérleti díjon felül Haszon!érbe
üzemeltetési költség (különösen: takarítás,
hasznáIatáva1 összefiiggésében tlmertilő

2.2 A
u_*

1

karbantartás), rezsiköltség (különösen:

közös

költség, víz, csatotna, szemétszáIlítás) és a

közterhek viselése.
Haszonbérbe Vevő köteles 3 havi Haszonbérlet díj előlegnek megfelelő, azaz 450.000.- Ft
azaz N é gy s zázötv enezer fo rint ö s s z e gű óv a d é kot me gfizetni
Haszonbérbe Vevő tudomásul veszi, hogy az óvadék után járó kamatra nem tarthat igényt.
Az ővadékmegfizetése a haszonbérleti szerződés hatálybalépésénekfeltétele.
.

Az

óvadéI< összegét a Haszonbérbe Adó akkor használhúla fel, ha a HaszonbérlŐ bármelyik,
jelen
szerződésben vállalt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget és ezzel
a
összefliggésben a Haszonbérbeadónak, vagy a Tulajdonosnak követelése keletkezik, ideértve
különösen a Haszonbérteti díj előleg megfizetésére vonatkozó kötelezetlség késedelmes
teljesítésétvagy elmulasztását, Az ővadék összeg felhasznáIása nem csorbítja a Haszonbérbe
Aáó rendelkezésére álló egyéb jogokat, valamint igényérvényesítésilehetőségeket, beleértve
azt a jogot is, hogy Haszonbérlőtől további kártérítóst követeljen ós/vagy felmondja jelen
haszonbérleti szerződést.

Az

ővadék összeg felhasznáLásról Haszonbérbe Adó írásban köteles Haszonbérbe vevőt
tájékoztatni, aki az óvadék összeg fe|használásról való téilékoztatást követő 8 munkanapon
belül köteles a felhasznált pénzösszeget visszapótolni.
Amennyiben a Haszonbérbe Adó az ővadékot felhasználja, úgy a felhasznáIás időpontjától az
óvadék Áfa kotele s fizetési kötelezettsé gé válik.

3.
3.1

A

A Bérleményhasználltarkarbantartás, építésimunkák
Haszonbérbe

Vevő a Bérleményta

sztikségtele n zav arása

rendeltetésüknek megfelelően,

a

kÖrnyezete

nélkiil köteles használni.

3.2

.

Haszonbérbe Vevő jogosult a Bérleménybirtoklására, hasznáIatára, hasznai szedésére,a
tevékenységével,valamint a Bérlemény üzemeltetésévelösszefiiggő hasznosítására a
mindenkori hatályos önkormányzati rendelkezések fi gyelembevételével.

3.3 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Bérleményalbérletbe adáséra kizárőlag a

FŐvárosi

önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szo\gáIő helyiségek feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 4012006. (V[. 14.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
27.§ (3) bekezdésébenfoglaltak megfelelő alkalmazásával van mód.
Szeruődő Felek rögzítik, az L| szerinti tfusasházi ingatlanok esetén Haszonbérlő köteles
értesíteniHaszonbérbe Adót valamint Tulajdonos Észérőla vagyongazdálkodási valamint a
Haszonbérlő feletti szakmai felügyeletet gyakorló szervezeti egységet az adott ingatlanra
vonatkozó társasházi közgyűtésről, a tudomásszerzést követő 48 őrán belül. Haszonbérlő
köteles az értesítésselegyidejűleg a tfusasházi közgyulési meghívót és a hatfuozatol<ra
vonatkozó konkrét döntési javaslatokat pontonként tészletezve továbbítani, Szetződő Felek
rögzítik, hogy Haszonbérlő abban az esetben is köteles a Tulajdonos érdekeinek érvényesítése
érJekében Ótiarni a társasházi közglulésen, ha visszajelzés részérea rendelkezésre áIlő
határidőben nem érkezik.

3.4 Haszonbérbe Vevő tudomásul veszi, hogy Haszonbérbe Adó a BérleménYben Haszonbérbe
Vevő áIta| folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek kiadása
tekintetében felelősséget nem váIlal, azokbeszeruéseHaszonbérbe

-4
-J

a

Vevő feladata,

A Haszonbérbe Adó a Bérleménybentalálható berendezési targyakétt, felszerelésekért
semmilyen kártérítésikötelezettséget, a Bérleményben tartőzkodó természetes személyek
körében esetleges balesetek bekövetkeztére felelősséget nem vállal,

3.5

Káresemény esetén a Haszonbérbe Vevő haladéktalanul jogosult ós köteles megtenni minden
olYan szükséges intézkedést, mely a további karok bektivetkeztét megakadályorru uugy
enyhíti. E körben a Szerződő Felek együttmríködésre kötel ezettek. Elemi kár vagy életveszély
esetére a Haszonbérbe vevő ezennel hozzá4énil, hogy a Haszonbérbe Adó vagy Tulajdonos a
Bérleménybe a haszonbérleti jogviszony időtartama aIatt kármege!őzés, iltetőleg kárenyhítés
céljáből, hatósági tanúk jelenlétébenbármilyen napszakban beléphessen, és a kármegelőzés

vagy kárenyhítésérdekében szükséges intézkedéseket megtegye.

Haszonbérbe Vevő kötelezettsóget vállal aíra, hogy a Bérleményben lévő értékeire
vagyonbiztosítást és tevékenységóvel összefuggésben okozott károkra (különösen az
érdekkörébe tartoző személyek és vendégeinek károkozása esetére) szóló felelősségbiztosítást

köt,

és

a haszonb érleti j o gvi

s

zony alatt fenntastj a.

3.7 Haszonbérbe Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodás hatátya alatt a
Bérlemény teljes körű üzemeltetési feladatait saját koltségénelvégzi.

3.8 Haszonbérbe Vevő a Bérleményállagmegővásához szükséges, a Rendelet vonatkozó
bekezdéseiben úgzítettfenntartási, karbantartási munkákat ellátja és ezen munkálatok a
költségeit viseli.

3.9 Szerződő Felek figzítk, hogy a Bérleményrendeltetésszeni használatra alkalmas állapotban
tartásához sziikséges, a nem értéknövelő felújíüási és javítási költségeket a Haszonbérlónek
kell viselnie. Ez a Bérleményrendes használatával együtt jaró, rendszeresen előforduló,
_ szokásos felújításokat és javításokat jelenti. A rendkívüli felújítás és javítás költségei a
Haszonbérbe Adót terhelik. Rendkívülinek tekintendők kiilönösen azok a szükséges javítások
illetőleg felújítások, amelyek a rendes hasznáIat folytán szükségesséváIt helyreáilítást
meghaladjákl' az épúIetek,építményekelemi csapásból származő kárainak javítási, felújítási,
pótlási, ill. helyreállítási munk álatai.

3.10 Szerződő Felek rögzítik, hogy az állagmegóvással illetve a Bérleményrendeltetésszerű
állapotban, tartásával kapcsolatban Haszonbérlő által saját költségen elvégzett tevékenység
eredményén Tulajdonos tulajdont szeíez minden külön ellenszolgáltatás nélkül, tehát
térítésmentesena haszonbérleti jogviszony megszűnésévelegyidejűleg.
3.11 Haszonbérlő trrdomásul veszi, hogy a Bérleményben bármilyen átalakítást, bővítést, nem a
karbantartás körébe tartoző építésimurrkát kizérőlag a Tulajdonos előzetes írásbeli

hozzájtrulásával, illetőleg
me ghatár ozott feltéte lekkel

a Tulajdonossal kötött külön,megállapodás

vé gezhet.

a\apján,

az

abban

3.72 Szerződő Felek kifejezetten rögzítík, hogy Haszonbérlő - elTe vonatkozó külön előzetes
Írásbeli megállapodás hiányában - a 3.11. pontban hivatkozott munkálatok ellenértékének
megtérítéséresem a jelen szerződés hatálya alatt, sem annak megszűnésétkövetően
semmilyen jogcímen, még jogalap nélküli gazdagodás címénsem tarthat igényt, azt sem
Haszonbérbe Adótól, sem Tulaj donostól nem követelheti,
3.

13 Haszonbérbe Vevő tudomásul veszi, hogy a Bérleményfenntartásához és az áItalafolytatni

kívánt tevékenységvégzéséhezesetlegesen szükséges átalakítási, felújítási munkát sajét maga

a

saját koltségéreelvégezni, illetőleg elvégeztetni, és Haszonbérbe Adótól
munkák költségeinek megtérítésétsem követelheti.

köteles

a

Bérleményben építésiengedélyhez kötött munkát kizárőlag
építéshatósági engedély birtokában végezhet, amennyiben az építésitevékenységheza

3.14 Haszonbérbe Vevő

Tulaj dono s előzete sen ho zzáj árult.

4.

Egyéb kikötések

4.1 Haszonbérbe Vevő köteles a Bérleményre vonatkoző, il|etőleg a tevékenységévelkapcsolatos
hatósági, tűzvédelmi, balesetvédelmi előírásokat betartani, illetve ezen elŐirások szerinti
vizsgálatokat elvégeztetni. Haszonbérbe Vevő köteles továbbá az előírásokban meghatárczott
berendezéseket saját költségén beszerczni, katbarftartanÍ, vizsgáltatni és szükség szerint
cserélni.

4,2

esetleges kártevő_mentesítési feladatokat a Bérleményben Haszonbérbe Vevőnek kell
elvégeznie és költségeit viselnie,

Az

szerződés időta*ama alatt a rendeltetésszerű és szerződésszerú
hasznáIatot bármikor ellenőrizheti a Haszonbérbe Vevő tevékenységénekszükségtelen

4,3 Haszonbérbe Adó

a

zavarása nélkül,

4.4 Szerződő Felek adataikban történt változást kötelesek egymással
bej

Írásban,

a

váItozás

egyzésétőlszámított 8 munkanapon belül bej elenteni.

4.5 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés táxgyát oszthatatlan szolgáltatásként
kezelik. íg,o u.nenrl,iben a Haszonbérlő a szeruődés bármely tésze, az 1,.I. pontban felsorolt
vag;,oneleáek bármelyike tekintetében szerződésszegést követ el, Úgy a szeruődésszegés
jo

gkovetkezményei a telj es szerző

dé s

tekintetébe

n aIka|mazandók.

A

nemzeti vagyonról szőIő 20Ii. évi CXCU. törvény (l'{vtv.) rendelkezéseire tekintettel a
kijelenti, hogy az Nr,tv. szerinti átláthatő szervezetnek minősül. A HaszonbérlŐ
_ Haszonbérlő
tulajdonost szeikezetében azNvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjától eltérő váItozás esetén jelen
szerződésta Haszonbérbe adó kártalanííás nélkül és azonnalihatáI|yal felmondhatja.

4.6

4,7 AHaszonbérlő az Nvtv. 11. § (11) bekezdésébenfoglaltakra tekintettel kötelezettséget vállal
arra,hogy,. ,
a) a jelŐn szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket
teljesíti,

b) a Bérleménl,ta szeruődési előírásoknak és a tuiajdonosi rendelkezéseknek, valamint a
me ghatár o zo tt has zno s ít ás i c é l nak me gfe e ő e n has znáI.j a,
c) a Bérleményhasznosításban - a Haszonbérlővel közvetlen vagy közvetett módon
jogviszonyban álló lrarmadik felként - kizárőltag természetes személyek vagy át\éúhatő
1

1

szervezetek vesznek részt,

11. § (12) bekezdésében foglaltakra tekintette| aSzerződő Felek rögzítik, hogy
jelen szerződést a Haszonbérbe Adó kátalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja,
ha a hasznosításában részt vevő bármely - a Haszonbérlővel közvetlen vagy közvetett
módon jogviszonyban álló harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyoll hasznosítására
vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősÜl
atláthatő szervezetnek. Az Nl,tv. 3 § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szetvezet
tulajdonosi szerkezetében a 3. § (1) bekezdés 1. pondától eltérő változást az Nfiv. 11. §
(11) bekezdés c) pontjában meghatározott személyekkel kötött szerződésekben a

4,8 Az N*v.

jX;

Haszonbérlővel közvetlen jogviszonyban áIIő személl,t megillető rendkívÜli felmondási
okként rögzíteni kell.

5. A

szerződés időtartama, megszűnése, felmondás

5.1. Jelen haszonbérleti szerződés 2014.

jarruár 1, napján lép hatályba és határozat\anídőre

jön létre.

5.2.

Jelen haszonbérleti szerződést 1 hónapos felmondási határidővel a Szerződő Felek
írásban indoklás nélkül felmondhatj ák,
A Haszonbérleti jogviszony megszűnik, amennyiben az 1.1. pontban felsorolt
vagyonelemek bármeTyike Budapest Főváros Önkarmányzata tulajdonábÓl kikerül.
Szerződő Felek kijelentik, hogy a Jelen pontban foglaltak úgzítésérea szolgáltatás
oszthatatlan ságának fi gyelembevételével került sor,

6.

Birtokbaadás

Yan, azt
Haszonbérlő kijelenti, hogy a Bérlemény műszaki állapotával teljes kÖrűen tisztában
aíra, hogY a
rendeltetésszerd hasznáIi{ra alkalmas állapotúnak tartja, különös tekintettel
birtokban
Bérleménybenkorábbi bérleti jogviszonyárá tekintettel huzamos ideje folyamatosan
nem
van. Tekint ette| arra, hogy Haúonbérlő birtokon belül van, ezért külÖn birtokbaadás
a
belül
naPon
15
jogviszony
kezdetét követő
,^krjó "r" iain sr"rr6áo p.t"t ahaszonbérleti
állapotát rögzítő jegyzőkönyvet vesznek fel, mely jelen megállapodás

Bérlemln}

eVá|aszthatatlanÉszétképezt.

7.

Kapcsolattartás

vagy
Minden értesítést,valamint egyéb közlést, mely jelen szerződés alapján rnegteendő
jelen
szerződés
megtehetó, írasban magyírr n}elven kell megtenni és akkor minősül
ajánlottvagy
útjan
e-mail
és
teiefax
alkalmazásában *"gt"ttiÓ6 t u azt személyesen,
tértivevényespostai ktildeményként a következő címte küldték el:
Haszonbérbe Adó képviselője:
ényi Gáb or Antal v ezérigazgatő,
e,ráup.*t Főváros Vagyonkezelő Kozponi Zrt.
4 44, e-ma1l v agy on@bfuk,hu

NaglT rnyomi-

S

Haszonbérbe Vevő képviselőj

(I0í2 Budapest, Attila Út 13/A), telefax: 3252-

e:

Bérlő képviselője:
Puskás Tamás igyvezető
telefax: 301
Centrál Szíttház SzírÁázművészeti Nonprofit Kft. (1065 Budapest, Révai u. 18,),
206 0 e-mail : titkarsag@ centralszinhaz,hu
postára adástól számított 5. naPon akkor
"nem
kereste", vagy "nem vette át" jelzéssel érkezik
is megérke zeítnekminősül, ha a tértivevény
fél a másik fél elŐzetes
vissza a feladólroz, vagy a jelen szerződésben írt telefaxszámot bármelY
jut e\hozzá.
nem
ezért
értesítésenélkül vá\toíatra"meg és a telefax útján küldött Üzenet

A fentiek szerint elküldött értesítés,IevéI az elküldéstől,

jelen megállapodásban megjelölt e_mai1 címeken
Szerződő Felek megállapodnai abban, hogy á
folytatott elektronikus levelezésüket hivatalos írásos formának tekintik,

-/./)

-6-

8.

Zárő rendelkezések

TörvénYkön}vről szÓlÓ 1959, évi IV,
Ieien szerződésben nem szabál yozottkérdésekben a Polgari
elidegenítésÜkre vonatkoző egYes
törvény, a lakások és helyiúgek bérletére,valamint az
törvény valamint a Rendelet mindenkor hatályos

l993.:évílxxvm.

szabályokról szóló

rendelkezé s ei az ir ány adők,

tekintetében a kÖzÖttÜk hatálYban volt
Szerződő Feiek kijelentik, hogy a Vagyontárgyak,
szerződést külön okiratban, az abban
20I2.05.18_án módosított 20II.:I.23.-áí'aláirt-Bérleti
tészletezettfeltételek szerint közös megegy ezéssel megszüntették,
megegYezőt jőváhagYŐlagaláítják.
SzerződőFelek jelen szerződést,mint akaratukkal mindenben
?ff13

Budapest, 2013.

ü:,ü

tr B.

Budapest Főváros Öirkormányzata
képviseletében

dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor
BFVK Zrt. v ezérigazgatő
Haszonbérbe Adó

Budapest, 2013,
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c entrál színház színházműv észeti

puskás Tamás
ügyvezető
Haszonbérbe vevő
Centrál Szinház Nonprofit Ki:i
1065 Budapest, Révay u. 1B.
Adószám: 201 98950-2-42
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