Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
a korcsolya-élezési feladatok ellátására

amely létrejött egyrészről a
BUDAPESTI SPORTSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NONPROFIT KFT.
székhely: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.
cégjegyzékszám: 01-09-270163
számlaszám: 11784009-20606309
adószám: 25352050-2-42
képviseli: Garamvölgyi Bence ügyvezető önállóan
- a továbbiakban: Megrendelő
másrészt
………………………………………….
székhely: ……………………………..
adószám: ……………………………..
e-mai: ……………………………….
mobil: ……………………………….
- a továbbiakban: Vállalkozó
együttesen mint „Felek” között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
I. A jelen megállapodás tárgya:
a. Jelen megállapodás tárgya a Megrendelő üzemeltetésében lévő, természetben a 1146
Budapest, Olof Palme sétány 5. szám alatt fekvő Városligeti Műjégpálya (a továbbiakban:
Műjégpálya) Történelmi Korcsolyacsarnokában a korcsolya élezési feladatok ellátása,
amely magában foglalja a sportolók és a korcsolyázó közönség korcsolyáinak igény szerinti
élezését. A vállalkozási szerződés keretében ellátandó szolgáltatás során - a Műjégpálya
rendes és rendkívüli nyitvatartási idejéhez igazodóan - a Vállalkozónak saját költségére kell
biztosítania a korcsolyaélezés személyi és tárgyi feltételeit (gép, szakember, eszközök stb.).
b. A Műjégpálya a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés a)
pontja értelmében a nemzeti vagyon részét képezi. Nemzeti vagyon hasznosítására
vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettek köthető.
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II. Vállalkozó jogai és kötelezettségei:
a. Vállalkozó köteles a Megrendelő által a Városligeti Műjégpálya területén kijelölt
standon a Vállalkozó tulajdonában lévő korcsolyaélező gépekkel a Műjégpálya
szolgáltatásait igénybe vevők részére első osztályú, kifogástalan minőségben
korcsolyaélezési szolgáltatást nyújtani a Városligeti Műjégpálya 2022-2023. évi
korcsolyaszezonja rendes és rendkívüli nyitvatartási idejében.
b. A Vállalkozó köteles a keletkező por elszívásáról folyamatosan gondoskodni.
c. Jelen megállapodás nem biztosít a Vállalkozónak kizárólagosságot a
korcsolyaélezési feladatok ellátására a Városligeti Műjégpályán.
Megrendelő
fenntartja a jogot arra, hogy a téli szezonban egyidejűleg több korcsolyaélező
standot üzemeltessen a sportolók, illetve a korcsolyázó közönség gördülékenyebb
kiszolgálása érdekében.
d. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a korcsolyaélezési feladatai ellátásával
összefüggésben a tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartása Vállalkozó
felelőssége és feladata, valamint ha tevékenysége külön hatósági engedélyhez kötött
a telepített berendezések üzemeltetéséhez előírt szakhatósági engedélyek
megszerzéséről, a hatósági bejelentések megtételéről köteles gondoskodni a
tevékenységének megkezdése előtt.
e. A Vállalkozó a standját, gépeit és felszerelését saját maga tartja tisztán.
f. A Vállalkozó a standon bármilyen átalakítást csak a Megrendelővel kötött előzetes
írásbeli megállapodás alapján végezhet el. Ha a Megrendelő az átalakítási
munkálatokhoz nem járul hozzá, akkor követelheti az eredeti állapot helyreállítását
Vállalkozó költségén.
g. A Megrendelő elvárása a sportolók, illetve a korcsolyázó közönség udvarias,
segítőkész kiszolgálása. Vállalkozó a Műjégpálya nemzetközi vendégköréhez
igazodva vállalja, hogy a külföldi vendégeket legalább angol nyelven ki tudja
szolgálni.
h. Vállalkozó a jelen megállapodás szerinti feladatai ellátásával összefüggésben
felmerült probléma esetén Happ László műszaki igazgatót (+36-30-600-2209), illetve
a Megrendelő mindenkori vezetői ügyeletesét köteles értesíteni.
i. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó felel a Városligeti Műjégpályára
bevitt eszközökért és vagyontárgyakért, illetve a Városligeti Műjégpályán
Vállalkozó tevékenységével összefüggésben bekövetkező esetleges károkért és
balesetekért.
III. Megrendelő jogai és kötelezettségei:
a. A Megrendelő jelen vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja az
alábbi esetekben:
i. Ha a Vállalkozó bizonylati fegyelmet sért a sportolók, illetve a korcsolyázó
közönség kiszolgálása során,
ii. ha a Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt vagy a jogszabály által előírt
egyéb lényeges kötelezettségét a megszegi,
iii. ha a Vállalkozó rendes vagy rendkívüli nyitvatartási napot mulaszt.
b. Megrendelő kulcsra zárható helyiséget és/vagy szekrényt biztosít Vállalkozónak a
Városligeti Műjégpályán, amelybe a gépeit, eszközeit, ruházatát tárolhatja.
c. Megrendelő köteles előzetesen írásban értesíteni Vállalkozót a rendkívüli
nyitvatartási időkről (így különösen a rendezvényekről), valamint a zárva tartással
érintett napokról, illetve arról is, ha a közüzemi árak változása vagy járványhelyzet,
illetve vis maior ok folytán a szezon időtartamát korlátozza, a szezont felfüggeszti
vagy bezárja.
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IV. A korcsolyaélezésért járó díj és a díj megosztása a Felek között
a. 4.1. Vállalkozó a korcsolyaélezésért – a bizonylati fegyelem betartása mellett - díjat szed a
sportoló, illetve korcsolyázó közönségtől. Vállalkozó a tevékenységéért a saját – jelen
megállapodás során szerződést kötő félként eljáró - vállalkozása nevében köteles
kiállítani bizonylatot.
Vállalkozó kizárólagosan felel azért, hogy az online
pénztárgépekre, számla- és nyugtaadási kötelezettségekre vonatkozó előírásoknak,
valamint jelen szerződésnek a szolgáltatás nyújtásánál megfeleljen.
b. A 2022-2023. évi korcsolyaszezonban a Vállalkozó köteles megteremteni és folyamatosan
biztosítani a lehetőséget a sportoló, illetve korcsolyázó közönség számára, hogy
elektronikus fizetési eszközzel is fizethessenek.
Az azonnali átutalás biztosítása
Megrendelőnek nem elegendő, a Városligeti Műjégpálya esetében a Megrendelő előírása,
hogy a Vállalkozónak saját költségére folyamatosan biztosítani kell, hogy bankkártyával is
fizethessenek a szolgáltatást igénybe vevők.
Ha a bankkártyás fizetést Vállalkozó nem
biztosítja, Megrendelő jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal indoklás nélkül
felmondani a Vállalkozó kártalanítása nélkül.
c. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő célja a cashless, azaz készpénzmentes
működtetés fokozatos megvalósítása a Városligeti Műjégpályán, ezért Vállalkozónak
vállalnia kell, hogy a készpénzmentes fizetési formákat részesíti előnyben, azt mindig
felajánlja a szolgáltatást igénybe vevőknek.
d. Megrendelő kifejezetten megtiltja, hogy:
- a Vállalkozó a szolgáltatást igénybe vevőknek bármikor bizonyos összeghez kösse,
amely alatt nem fogadhat le elektronikus fizetőeszközt;
- az elektronikus vásárlás költségeire hivatkozva lebeszélje a szolgáltatást igénybe
vevőt a kártyás fizetésről;
- az elektronikus fizetésre hivatkozva felárazza bármely szolgáltatás díját.
e. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabályok alapján tilos hátrányosan
megkülönböztetni a bankkártyás fizetést a készpénzessel szemben. A szolgáltatást igénybe
vevő vendég ilyen ügyben bármikor panaszt tehet a Megrendelőnél, az MNB-nél, valamint
a bankkártyáját kibocsátó banknál, továbbá fogyasztóvédelmi panasszal élhet. Ha ilyen
eset fordul elő a Vállalkozónál és emiatt a Megrendelőt negatívan minősítik a közösségi
médiában vagy elmarasztalják, Vállalkozó kártérítési kötelezettséggel tartozik Megrendelő
felé.
f. A korcsolyaélezés díját a Megrendelő szabja meg a téli korcsolyaszezon egészére, melyet
Vállalkozó nem módosíthat. A 2022-2023-as téli korcsolyaszezonban a Városligeti
Műjégpályán a korcsolyaélezés díját a Megrendelő az alábbiak szerint határozza meg:
Normál: bruttó 1900 Ft/pár, azaz Ezerhatszáz forint/pár
Különleges esetekben (a korcsolya versenykorcsolya, rossz állapotú, rozsdás, sérült
stb.) bruttó 2.000-6.000 Ft
A kirívóan rossz állapotú, javíthatatlannak ítélt korcsolyák élezését a Vállalkozó
visszautasíthatja.
Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy ezeket az árakat bármikor módosítsa,
különösen a közüzemi árak, üzemeltetési költségek változása függvényében.
g. Vállalkozó jogosult – a Városligeti Műjégpályán korcsolyaélezési feladatokat a
Megrendelővel kötött érvényes szerződés alapján ellátó másik vállalkozóval egyeztetve,
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illetve közösen - a Megrendelő által előírt felső határnál alacsonyabb összegű díjért is
élezni, illetve korcsolyaélezési akciókat tartani. Tekintettel arra, hogy Megrendelő a téli
szezon alatt folyamatosan tájékoztatja a kommunikációs felületein (weboldal, Facebook) a
sportolókat, illetve a korcsolyázó közönséget az érvényes díjszabásokról, a Felek közös
érdeke, hogy Vállalkozó az esetleges korcsolyaélezési akciókról előzetesen tájékoztassa
Megrendelőt.
h. A korcsolyaélezés díja Vállalkozót illeti meg azzal, hogy köteles Megrendelőnek havonta
fix összegű – azaz a Vállalkozó forgalmától és bevételétől független – jutalékot fizetni az
alábbiak szerint:
Vállalkozó köteles – a szezon nyitónapjától kezdve - havonta …...000 Ft+Áfa azaz …..
forint + általános forgalmi adó jutalékot fizetni Megrendelőnek a tárgyhónapot követő
hónap 10.-ig, készpénzben a Megrendelőnek a főpénztárba történő befizetéssel vagy banki
átutalással Megrendelő részére megfizetni. Ha a Városligeti Műjégpálya a tárgyhónapban
csak a hónap egy részében volt nyitva, akkor a jutalék arányosan csökken. Nem csökkenti
a tárgyhónapban a jutalék összegét a karácsonyi zárvatartás, illetve az újévi zárvatartás,
valamint ha a nyitva tartás csak egy adott nap egy részében valósul meg.
A Felek által megállapított jutalék összege független Vállalkozó bevételétől és a vendégek
számától.
Fizetési késedelem esetén a Megrendelőt megilleti a késedelemmel érintett naptári félévet
megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű törvényes
késedelmi kamat, valamint a behajtási költségátalánynak megfelelő 40 Euro.

V. Szerződés időtartama
a. Felek jelen megállapodást határozott időre a 2022-2023. évi téli korcsolyaszezon
nyitónapját megelőző egy héttől a szezon zárónapját követő napig kötik. Megrendelő
fenntartja a jogot, hogy a szezon hosszát, ütemezését, esetleg több szakaszra bontását
önállóan, egyoldalún határozza meg, melyet szezon közben is bármikor jogosult
módosítani, Vállalkozó ezzel összefüggésben semmilyen kártérítésre, kártalanításra nem
jogosult.
b. A Felek a rendes felmondás lehetőségét kizárják.
Mindkét fél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a másik fél jelen szerződésben
foglalt lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi.
c. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a Városligeti Műjégpálya üzemeltetési feltételei
megváltoznának, illetve járványhelyzet miatt vagy éppen az esetleges szélsőséges időjárási
körülményekre tekintettel vagy bármely egyéb rendkívüli okból a Városligeti Műjégpálya
az adott napon nem vagy csak részben nyitna ki, úgy felek megállapodnak, hogy
Vállalkozó kártérítési, kártalanítási vagy egyéb követeléssel nem léphet fel a Megrendelővel
szemben, azt felek senkinek fel nem róható eseménynek tekintik melyért felelőséget senki
nem visel (vis maior).
VI. Vegyes rendelkezések
a. A jelen szerződés a felek teljes megegyezését tartalmazza, minden ezzel ellentétes korábbi,
akár írásbeli akár szóbeli megállapodás ezennel hatályát veszti.
b. Vállalkozó a hatályos járványügyi rendelkezések betartásával dolgozhat csak a Városligeti
Műjégpályán.
c. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadók.
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d. Amennyiben a jelen szerződés valamely kikötése érvénytelennek, hatálytalannak vagy
végrehajthatatlannak bizonyulna, úgy az nem érinti a szerződés egészét, mindazonáltal a
felek kötelezik magukat, hogy ilyen esetben olyan tartalmú szerződésmódosításban fognak
megállapodni, amely az érvénytelennek, hatálytalannak, vagy végrehajthatatlannak
bizonyult rendelkezéssel egyenértékű eredménnyel jár.
e. Vállalkozó jelen szerződés aláírásakor a Megrendelő adatvédelmi rendelkezéseit
megismerte.
Szerződő Felek esetleges jogvitájuk rendezésére kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság
kizárólagos illetékességét.
f. Felek jelen szerződést kizárólag írásban módosíthatják, mely módosítás tartalmaznia kell a
szerződés módosítására irányuló szándék kifejezését is.
Jelen megállapodás 3 (három) oldal terjedelemben készült, melyet Felek elolvasás és értelmezés
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Budapest, 2022……………..

Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit
Kft.
Megrendelő

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Budapest, 2022. …………
………………………………….
gazdasági igazgató

Budapest, 2022. …………

……………..
Vállalkozó

