
ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a

Cégnév:………………………

 Székhelye :………………………………

 Adószáma : …………………………………….

 Aláírásra jogosult képviselő neve:………………………………… 

Elérhetősége: (telefonszám, email cím): ……………………………….

 Mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő -,

Másrészről a

Nagy László e.v.

Egri Ugráló Vár

3300 Eger, Attila út 57.

Adószám:64446101-1-30

Bankszámla szám:61900174-17208279

E-mail: egriugralovar@gmail.com 

Tel: 06303021417

Mint üzemeltető – a továbbiakban: Üzemeltető -

Között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett.

Szolgáltatás helyszíne, pontos cím:

Kontakt   személy neve, telefonszáma: Megrendelő és Üzemeltető a továbbiakban együttesen:
Felek.

1.Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő megrendeli Üzemeltetőtől a jelen szerződés 
2. pontjában részletezett játékokat, és szolgáltatásokat.

2.A szolgáltatás tárgya 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
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gyermek  játék helyszínre szállítását, összeszerelése, üzemeltetése, majd a szerződés 
lejártát követően annak szétszerelése és elszállítását.

3. Üzemeltető vállalja, hogy a 2. pontban részletezett szolgáltatás keretein belül 
legkésőbb az üzemeltetés megkezdésének időpontjáig a szolgáltatás tárgyát a helyszínre 
szállítja, összeszereli és azt a vonatkozó jogszabályok által előírt biztonságos üzemeltetési 
körülmények között üzembe helyezi.

 Megrendelő vállalja, hogy az üzemeltetés helyszínét ezt megelőzően, illetve az üzemeltetés 
időtartama alatt a szétszerelésig üzemeltetésre alkalmas állapotban biztosítja és a szükséges 
hatósági engedélyek beszerzéséről kellő időben intézkedik. Megrendelő gondoskodik az 
üzemeltetéshez szükséges áramforrás biztosításáról, továbbá köteles gondoskodni a 
szolgáltatás helyszínének és tárgyának üzemeltetési időn kívüli őrzés-védelméről és az ennek 
elmulasztása esetén bekövetkező károkért felelősséggel tartozik.

4. Üzemeltető  a szolgáltatást …………………2x15perc .pihenővel folyamatosan végzi.
Üzemeltető ezen időtartam alatt gondoskodik a szolgáltatás tárgyának biztonságos és kulturált
üzemeltetéséről, a kezelő személyzet megszervezéséről és biztosításáról, és az esetleges 
meghibásodás esetén a szolgáltatás tárgyának rövid időn belül történő kijavításáról.

Üzemeltető az üzemeltetés során teljesítési segéd (alvállalkozó) igénybevételére jogosult, 
amelynek eljárásáért felelősséggel tartozik.

5. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szolgáltatás teljesítéséért a

  megrendelő bruttó ………………azaz……………….. megfizetésére köteles az Üzemeltető
részére.

A szolgáltatás díja nem tartalmazza az üzemeltetés során felmerülő közüzemi költségeket, 
helyiségbérleti díjakat, az őrzés-védelem költségeit és - a szolgáltatás üzemeltetésében részt 
vevő személyek munkadíján, valamint a szükséges javítási költségeken túl – az esetlegesen 
felmerülő egyéb költségeket. Amennyiben a fenti díjak megelőlegezése esetlegesen az 
Üzemeltető által válik szükségessé, úgy ezen díjakkal a Felek a teljesítés igazolásával 
egyidejűleg elszámolnak.

Megrendelő a díjat számla ellenében fizeti meg, a Felek megállapodása szerint  
átutalással a számlán szereplő bankszámlaszámra. A díj megfizetésének Felek azt az 
időpontot tekintik, amikor az Üzemeltető a készpénzben megfizetett díjat kézhez veszi, illetve
banki teljesítés esetén az a számlán megadott bankszámlaszámára megérkezik. Üzemeltető a 
számlát legkésőbb a fizetési határidőt megelőző 8 munkanappal korábban köteles a
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Megrendelőnek átadni, aki annak átvételét – függetlenül esetleges kifogásaitól - nem 
tagadhatja meg. Amennyiben az Üzemeltető a számla átadásával késedelembe esik, úgy a 
fizetési határidő a késedelem mértékével meghosszabbodik. Felek a végszámla átadásakor a 
teljesítés megtörténtéről  teljesítés  igazolást vesznek fel, ennek során egyeztetnek az esetleges
teljesítési kifogásokról, amely a szerződésben kikötött díj határidőben történő megfizetését 
nem befolyásolja. Felek a mindkét fél által elismert kifogásokból eredő pénzügyi igényekkel a
szerződésben kikötött díj megfizetését követően számolnak el.
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Az elszámolásra a teljesítés igazolás felvételével egyidejűleg kerül sor.

Felek megállapítják, hogy a szolgáltatás időtartamának megkezdését megelőzően a 
Megrendelő jogosult az Üzemeltetőhöz címzett egyoldalú nyilatkozatában a jelen szerződéstől
indokolás nélkül elállni. Amennyiben a Megrendelő az elállási jogával a szolgáltatás 
megkezdését megelőző 15 naptári napon belül él, úgy a Felek az elállás jogát bánatpénz 
megfizetéséhez kötik. 

A bánatpénz mértéke megegyezik a szolgáltatás díja teljes összegének 50 %-ával. 
Amennyiben az elállásra a szolgáltatás időtartamának megkezdését megelőző 3 naptári napon 
belül kerül sor, úgy a bánatpénz mértéke megegyezik a szolgáltatás díjának teljes összegével .

Felek ezúton megállapítják, hogy a jelen szerződésben említett nyilatkozataik megtételére a 
tértivevényes ajánlott levélben történő közlést, vagy a személyes – és a másik fél aláírásával 
hitelesített – kézbesítést írják elő. Amennyiben a tértivevénnyel postára adott küldemény 
kézbesítése a feladónak nem felróható okból hiúsul meg, úgy a küldeményt a postára adástól 
számított 5. naptári napon kézbesítettnek kell tekinteni.

A szolgáltatás időjárástól függő. Amennyiben az időjárás miatt a szolgáltatás nem 
kivitelezhető, a megrendelő akkor is köteles kifizetni a kiszállási díjat, és szállítási költséget, 
amely Heves Megyén belül 30000 ezer forint Ha a szolgáltatás csak részlegesen 
üzemeltethető, a megrendelő időarányosan köteles fizetni+szállítási költség. Esőben,  
szélben , műszaki, vagy rendezés szervezési hiányosságok miatt, a szolgáltató nem találja 
biztonságosnak az üzemeltetést, a szolgáltatás,minden indok nélkül beszüntetheti, mivel egy 
személyben felelősséggel tartozik az általa üzemeltetett szolgáltatásért, és kezelő 
személyzetér. Megrendelő ezért kárpótlást nem számolhat fel.

6. A jelen szerződés elsősorban a szerződésben kikötött határidő lejártával szűnik meg, a 
szerződés azonban a határozott idő lejárta előtt bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén, 
írásban, indokolási kötelezettség mellett azonnali hatállyal is felmondható. Külön felszólítás 
vagy írásbeli értesítés nélkül megszűnik a szerződés a szolgáltatás díj megfizetésének 
elmulasztása esetében a díjfizetésre előírt határidő lejártát követő napon. 
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7. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés során felmerülő esetleges vitás 
kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni, és a bírósági út 
igénybevételére csak ennek meghiúsulása esetén intézkednek. Felek az esetleges vitás 
kérdések rendezésére – hatáskörtől függően – az Egri Központi Kerületi Bíróság vagy a 
Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki.

8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek – figyelemmel a jelen 
szerződés atipikus voltából adódó sajátosságokra - a Ptk. szabályait rendelik alkalmazni.

A jelen szerződés 3oldalt és 8 folyamatos sorszámozású pontot foglal magába, melyet az 
alulírott felek közös elolvasást és értelmezést követően jóváhagyólag írtak alá.

Eger,…………………

Megrendelő                                                                                                      Üzemeltető
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