
 1 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről: 
cégnév:  Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
rövidített cégnév:  Kolibri Színház Nonprofit Kft. 
székhely:   1061 Budapest, Jókai tér 10. 
cégjegyzékszám:  01-09-963641 
adószám:  23395778-2-42 
képviselő:  Novák János ügyvezető igazgató 
mint Bérbeadó, a továbbiakban: Bérbeadó 
 
másrészről: 
cégnév:   
rövidített cégnév:   
székhely:    
cégjegyzékszám:   
adószám:   
képviselő:   
bankszámlaszám:  
mint Bérbevevő, a továbbiakban: Bérbevevő 
együttesen: Felek 
 
 

Előzmények 
 
A jelen szerződés megkötését megelőzően a Bérbeadó meghirdette a saját használatában és a 
Budapest Főváros Önkormányzatának tulajdonában lévő 1061 Budapest, Jókai tér 10. szám 
alatti színházépület büféjének bérbeadás útján történő üzemeltetési feladatait. 
 
A benyújtott pályázatok elbírálását követően, a Bérbeadó döntésének tervezetét a Budapest 
Főváros Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási 
Bizottsága elé terjesztette. 
A szerződés megkötéséhez a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-
hasznosítási Bizottsága Budapest Főváros Önkormányzata 40/2006. (VII. 14.) számú, a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletének 27. § (3) bekezdésében 
foglaltak szerint ……………./…………….. (………) számú határozatával hozzájárult. 
 

I.  
A szerződés tárgya 

 
1. Bérbeadó bérbe adja, a Bérbevevő bérbe veszi a Bérbeadó székhelyén (1061. Budapest, 

Jókai tér 10.) létesített büfé helyiségeket (öltözők mellett, előtérben) - a bennük lévő 
bútorzattal és gépparkkal - azzal a kitétellel, hogy a Bérbevevőnek büfé szolgáltatást 
kell működtetnie a szerződésben foglalt feltételekkel, a szerződés időtartama alatt. 

 
Paraméterek: 

− társulati büfé   7 m2 
− közönségforgalmi büfé 9,5 m2 

raktár 2,5 m2 
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2. A büfé egységek besorolása III. osztály. 
 

3. A Bérbevevő köteles tevékenység ellátása során minden olyan kitételt szem előtt 
tartani, mely az osztálybesorolás elengedhetetlen része (pl.: árképzés, választék, 
minőség, stb.) 

 
II.  

A szerződő felek jogai és kötelezettségei 
 
1. A Bérbevevő a nézőtéri büfé üzemeltetése során elsődlegesen olyan élelmiszereket 

árusít, amelyek igazodnak a gyermekek egészséges étrendjéhez, valamint a 
csomagolásuk oly módon kialakított, hogy azok a fogyasztás során ne zavarják az 
előadást. 

 
2. A Bérbevevő köteles a nyitvatartási idejét a Bérbeadó működési rendjéhez igazítani, 

szem előtt tartva a próbák és előadások időpontját illetve a Bérbeadó által rendezett 
rendezvények időpontját. A Bérbevevő nyitvatartási ideje maximum 1 órával 
haladhatja meg a próbák illetve az előadások végének időpontját. 

 
3. Bérbevevő nyilatkozik arról, hogy alkohol-, és dohánytartamú készítményeket nem 

forgalmaz. 
 

4. A Bérbevevő kötelezi magát arra, hogy tevékenyégét úgy végzi, hogy az nem zavarhatja 
és veszélyezteti a Bérbeadó működését. Bérbevevőnek kiemelt figyelmet kell fordítania 
arra a tényre, hogy a Bérbeadó tevékenysége a színházi előadások bemutatása és 
azokhoz elengedhetetlenül szükséges próbák megtartása. 

 
5. Bérbeadó kiköti, hogy Bérbevevő a szerződés időtartama alatt a bérleti szerződés által 

biztosított jogokat harmadik félre nem ruházhatja át. 
 

6. Bérbevevő az üzemeltetési feladatok ellátására …………… jelöli meg. 
 

7. Felek megállapodnak abban, hogy a büfé működéséhez szükséges valamennyi hatósági 
engedély beszerzése a Bérbevevő kötelezettsége. 

 
8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben hatósági ellenőrzés során a büfé 

működésével kapcsolatos bírságot szab ki (pl.: dohánytermék, alkohol tartalmú termék 
árusítása, higiénés előírások nem betartása, stb.), azt a Bérbevevőnek kell a kifizetnie. 

 
9. Bérbevevő köteles működése során a Bérbeadó székhelyén hatályos tűz-, és 

munkavédelmi szabályokat betartani. 
 

10. Felek megállapodnak abban, hogy a bérlet tárgyát érintő bármely átalakításhoz, 
felújításhoz, illetve beépítést igénylő eszköz beépítéséhez, üzembe helyezéséhez a 
Bérbeadó előzetes, írásbeli jóváhagyása szükséges. Az átalakítási, felújítási, üzembe 
helyezési munkálatok alatt Bérbevevő köteles biztosítani a Bérbeadó részére a 
folyamatos ellenőrzést. Bérbevevő az átalakítás során elvégzett szakipari munkákat 
csak az ehhez megfelelő szakképesítéssel rendelkező kivitelezővel végezteti, a 
mindenkor érvényben lévő építőipari és egyéb szabványok szerint. 

 
11. Bérbevevő kijelenti, hogy a bérleményben megvalósuló vendéglátó-ipari 

tevékenységekhez szükséges képesítéssel, szakértelemmel, és szakképzett 
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személyzettel rendelkezik. Köteles valamennyi jogszabályi rendelkezést betartani, 
különös tekintettel a közegészségügyi, élelmiszer-egészségügyi és mentálhigiénés 
előírásokra. 

 
12. Bérbevevő köteles az általa használt helyiségek, területek tisztántartásáról 

folyamatosan gondoskodni az ÁNTSZ kikötéseinek és a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően. Bérbevevő viseli mindezek költségeit. Bérbevevő köteles saját költségén a 
takarítást és a szükséges karbantartási, helyreállítási munkákat 24 órán belül 
elvégeztetni, a szemetet a kukatárolóba az egyeztetett módon kipakolni, a 
szemétszállításhoz megfelelő módon. 

 
13. A Bérbevevő viseli a felelősséget a saját tevékenységével összefüggésben, valamint a 

bérleményben, annak berendezéseiben a saját vagy a bérleményében tartózkodó 
személyek felróható magatartása folytán keletkezett károkért, hibákért és köteles 
gondoskodni azok kijavításáról, az eredeti állapot helyreállításáról 24 órán belül, 
valamint az okozott károk megtérítéséről. 

 
III.  

Bérleti díj 
 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj havonta ………..,-Ft+ÁFA, mely a 
Bérbeadó által a számviteli szabályoknak megfelelően kiállított számla alapján 
készpénzben esedékes. A számla kiállításának és megfizetésének időpontja minden 
hónap 5. napja. Amennyiben ez az időpont munkaszüneti napra esik , akkor az azt 
megelőző munkanap. 

 
2. Felek megállapodnak abban, hogy a bérleti díj tartalmazza a büfé működéséhez köthető 

közüzemi szolgáltatások díját (pl.: villany költség, víz-, csatorna költség, stb.). 
 

IV.  
A szerződés időbeli hatálya 

 
1. Felek a bérleti szerződést határozott időre, 2015. október 1-től 2020. augusztus 31-

ig kötik. 
 

V.  
A szerződés megszüntetése 

 
1. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés rendes felmondással is megszüntethető. 

Ezt a felmondást kezdeményezőnek írásban kell közölni a másik Félnek. A felmondási 
idő bármely fél esetében 3 hónap. 

 
2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Bérbevevő megszegi a szerződés II. 3. 

pontját a szerződést Bérbeadó azonnal hatállyal felmondhatja. 
 

VI.  
Egyéb rendelkezések 

 
3. A jelen szerződés kizárólag írásban, mindkét fél egybehangzó akaratnyilvánításával 

módosítható. 
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4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Rendelet és a Polgári 
Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. 

 
5. A Felek esetleges jogvitájuk esetén megkísérlik a békés egyeztetést.  

 
 
Budapest, 2015. év szeptember hó …... nap 
 
 
 
 
 ..................................................... ....................................................  
 Bérbeadó Bérbevevő 


