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Bddoti szerz6d6s

Amely ldtrejott, egyrdszr6l
szent Margit Rsddointdzet Nongofit Kft.
1032 Budapest, Vdrosvdri !t 88-96,
kdpviselet€ben &. f tpn la cbrgy 0gwezet6 Eazgat6,
mint b6rbead6 - a tovdbbiakban Bdrbeadd.

mAsr6szr6I
Neuro-l\red EuroDe Kft.
szekhely; '1034 Budapest, Becsi nt 163. lV/15.
levelez6si cim: Or. Urbdn Zolten.
ad6szAm: 2297 0657 -2-41
@jegyzekszem: 01 -09-94707 2
bankszambszen ':
Kepviselet6ben: Dr. Urbdr ZoMn 0gyvezet6 igazgat6
mint Bdrl6 - a tovdbbiakban Bddd
kozott a mai napon, az aldbbi tett6telekkell

1. B6rbead6 bdrbe adja, a Bdrl6 b6rbe veszi a Berbeadd kezel6sdben tdvd Budapest, lll.
Csob6nka tgr 6. sz6m alatti telephely6nek foldszintj6n l6v6 87 m, atapteri.let0
rendeldhelyisdget orvosi diagnosztikai tev6kenys6g folltatdsera

H6tf6i - p6nteki napokon 8-20 6ra
idotartamra.

2, B6rbead6nak tudomasa van an6l, Berl6 a tevdkenyseget sajAt eszkdzzel, 1 db Hitachi
lipusri Airis-ll. 0,3 Tesla Open lVlR berendezdssel vdgzi.
A b€rendezdshez tartozik a kdsztldk integrdns reszet k6pez6 monitonal elldtott
szemitadechnikai rendszer.
B6tbead6 ho"2AjAtul, hogy B6d6 a berendez6st - sajet telel6ss6g6re - a helyisdgben tdrotja,
A k6rveszdiyt 86d6 vrseli.

3. Bed6 nyjlatkozik, hogy a jelen szezddds szerinti helis6gre, a tevekenyseg vfuz{isrjre
6s a djagnosaikai berendezdseke 6rvdnyes Egeszsdgtlgyi szakhatdsagi enged6lyt msgszerzi
ds feleldssegbiAositdsdt €ne a telephelyre is kiterjeszi,
Nyilatkozik tovdbbd, hogy az enged6iy 6s a biztositas 6rv6nyesseg6t jelen szez6des ta(ama
alatt mindvdgig fenntaija.
Eg6szsegogyi szakhatdsagj engeddly 6s felel6ssdgbiztositds jelen €ze|z6d6s 3.,4. sz,
mell6Kete,

4. A Mrlsti d{:
A bdrleri dil bruttd 350.0O0.-Ftlh6.
Bdrl6 a rezsi kOltsfuekre havonta 110.00O.-Ft, etaldnydiat nzet.
A bdrletj dii 6s a rezsi 6talenydi havonta eldre esed6kes a h6nap 10. napjdig.
A b6rleti dijat 6s a rezsi dtalenydiat Bdrl6 Berbead6 szamldja alapjen, a szamla kezhezv6tetet
kovel6 l0 napon belul atutaldssal lizeti meg Berbeadd bankszAmldjera.
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Kdsedelmes fizet6s eset6n B6rbeadd a jegybanki alapkamatnak megfetol6 k6s6detmj kamatot
szamit fel.
'15 napot m€ghaladd k6sedelem esetdn Bdrl6 a k6sedelem minden napja utiin k6sedelmi
kotbdr cimdn napi3000,- Ft kdseddmi kdtbdr megfizetesere koteles.

4.1. A bdrleti dijat es rezsi kolts€eket a Bdrbeadd 6vente, de tegkorabban 2014, janudr '1 ,
narl,eval az el6z6 6vi lnfleci6 m6rt6kenek megfel6l66n 6meli.

4,2. A be/F-i dil 6s rezsi kolts6g azon hdnap elsejdt6l es€ddkes, amikor a B6rtd a
bdrlemdnyen a szijksdges, - 6s sal6t kdltsfuefl vdgzend6 - feujitesi 6s etalakitesl
munkalatokat befejezve ds a sztiks6ges hat6sdgi engeddlyeket beszerezve tev6ken)€egdt
tenllegesen megkezdi.

5. Egy6b kjltsdg€k:

5.1 BOd6 a helylsdgb€n l6v6 tolslon diet a tdnyleges hasznalat alapjen kozvetienr.il
fizeti meg a szobatatdnak. B6rbead6 hozz6jiiLrul, hogy a szobaltatond a keszrj€k hivdsziima
86116 nevdre kerrjljon,

5.2. A tal(arn6$, mGsat6sl wsz6lliBs hullad6k elszdmest Bdnd sajet kottsegdre 6s
lelel6ss6g6re vdgzi.

6. Kauci6:

6.1, Jelen szerz6des aldiresa napjen Bdnd Meg{zet B6rbead6 rdsz6re kauci6 cim6n
70O.0O0,- Ft- ot, kdszpdnzben.
Bdrbeadd a kaucid osszeget a szenddds tartama alatt letetk6nt kezeli.
A kauci6 osszege kizardlag Bdrl6 es€tleges taftozesai, ill. ezek jerubkai elszamol6sdra
valamint a 86116 6ltal elmulasztott helyredJlitesi kotelezettsdgre haszndlhatd fel.
A szezodes megszrln€se eselen a {el nem hasznalt kauci6 dsszege 86d6 rdszdre visszajar,

7. Binoloaad4s:

Jelen szezddds szerinti helyjsdget B6rbead6 azon a napon adja 86116 birtokiiba, amikor
Bdrl6 a Kaucid osszegdt B6rbead6 r6sz6re meglizette.

Bdrbe:d6 a helyis6get kiuritefi ellapotban adja B6n6 birtokeba.

8. A szez6d6s tartama:

A szez6d6 felek a jelen szez6ddst 2013. szsptember 1. napiet6l 2014. augusztus 31.
napjdjg, 1 6\€s hatdrozott iddtartamra kotjk.

9, A sz€z6d6s megszgr€se:

9.1, A hat*ozott id6 leidrtdval a szerz6dds krjldn int6zkedes ndlkril megsziJnik.
9.2 Egyetdrtenek Felek abban, h€y jelen szez6dds - a haurozott jd6 tartama alatt -
kizdr6lag sdlyos szerz6d6sszegds eset6n mondhat6 fel.

9.3. Jelen szezdddst telek kozds megegyezdssel bermikor megszijniethetik-
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9.4. Bdrldnek a szerz6d6s Mrmely okb6l tort6n6 megsz0n6se eseten bdrbeadd\rdl
szemben sem megt6rft6si, sem elhelyez6si ig6nye nlncs.

9.5, A bddeti jogMvony megszunese eset6n a Bdrl6 koteles a b6rlem6nlt a Bdrbeaddnak
kilestett, tiszta dllapotban etadni.

10. A szetz6d6s hatdJybal6pd€o:

10,1, Jelen szerzddds 2013. szeptemb€.1. napjdn l6p hatdlyba,

11. Egy€brn€gdllapodasok:

'11.1. 86116 a helyis6get a Bdrbeadd hozz4drutasa ndlklt masnak haszneJatba et nem
engedheti, alb6rletbe nem adhatja.

11.2. Megdllapodnak felek abban, hogy arnennyiben Kft. tutajdonosi osszetdtete jeten
szez6dds tartama alatt mddosul, ezt a t6nyt B6ri6 15 napon belrll irdsban beielenti
Bdrbead6nak.
N/egdllapodnak Felek abban, hogy arnennyiben Bdrl6 bejelentdsi kotelezetts6g€t ha€rid6re
nem teljesiti. ez jelen szez6d6s sdlyos megszegdsdt jelenti, amely alapjiin B6rbead6 jogosltt
a szerz6ddst felmondani.
Egyetertenek felek abban, hogy jelen szezdd6ses rendelkez6ssel a bdrleli jog etruhezasat
kivdnjdk megeldzni.

11.3. A b6rlem6nyt a Bdrl6 a bdrleti szerz6d€s id6tartama alatt kizer6hgos joggat haszndtja.
A Bdrbeadd a hasznalatot eldzetes egyezetes alapjdn ellendrizheti.

11.4. A Berbeadd szavatolja, hogy a bdrlem6ny jelen szez6dds fennd esa alatt
rendeltetdsszenien haszndlhatd.
Ennek 6rdekdben a szez6d6s tartama alatt oondoskodik

a/ az dprilet karbantartdsdr6l;
b/ az dprllet kozponti berendezdseinek iillandd rizemkepes ellapoterd;
c/a kOzos haszndlatra szolgdld helyisdgek elhg6ban, bvebbd e helisegek

berendezeseiben keletkezetl hibek megsziintelds6r6l.

11.5. B6rl6t lerhelik a helyisq? karbantart6sdbdl ered6 koltsdgek.

11.6. Berl6 kdteles a rendel6ben kihelyezett intormeci6s t4bldn egydrtelm{en fsltuntetni azt
a tenyt, hogy a tevdkenyseget gazdasagi tarsasegkefi, va alkozas tormAidban, fizetds
szolgdttat6skdnt v6gzi. Fel kell tiintetni tovebba a rendelkezesre dll6s idejrit.

A 96/2003.(V11.15.) Korm. sz. r. 3. S (4.) bek. verint "Az egdszsegiigyi szotgdltatd, ha
tevdkenys€gdt t€n1esj di ellen6ben vegzi az eftab megdllapftoti dilakat a bet€ szimara i6l
l6that6 helyen koteles kiftiggeszeni".

A szoEatatas teljesil€se el6tt a beteget szdban is t46koAalni kell a szolgaltat{isi di €s az
esetlegesen lelmerrll6 €gy6b kdltsdgek vdrhatd m6rtdker6l.
86116 ,enti rendelkezeseknek elegei tenni tarlozik.
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1 1 .7. 8*16 (tovdbbiakban: szsz6@8es Parfter) tlchngssat bir an6l, hogy Jd6n sz€!zdd68
szerinti k6td6zdl@€& jogait mes see{n6Me !ruv gadasdgi i.{re*sdgra csak lvkg|grdelo
irdsos hoz6jdruldsa alapjdn ntl6|E{a e"

11.8. Szea6d6s€s ParkEr ndom6ssal btr tovdbM a!r61, rlogry B&boad6 a tukidones lfl.
keriifeti Onkofldnlzat 117/6RnO11. hatdmzaMnak megHeuen 100.OOO,- Ft tlrett csat<
df€n PaJhend kblhet szerz6d6st, aki - 15 napndl nem r6gsbbi - nenleg€s addigszotdsed
igazoltA hogy Hdrt hatefi@o lffiFanlncg
A neml€o€s adoig€zolds ielen szsz6d6s npl6kletdt k@d,

Jslsn szerz6d6sb€n r€m szab4fzott ldddsskbtr' a P[<, vahmlnt a lak66ok 6s helyis6g€k
b6rl6t6r6l sz6l6 1990. dvi Do(nll. TdMny rondell€e€€si ez ir&D€d6k,

Jd€n szerz6d6€ a telek ana jogosutt k6pviss6ik eltal, mlnt al(a|atuld€l n{ndgnbsn
meg€glsdt, i6r/6hagydlq frjdk aE.

Budap€st, 2O13. al,gusztus 14.
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E0. Szakhd@i er€ed6ly
Fdel6ssCg bidosftds
Nernlegps addigazolas

$ ! , I
A6rU

4/1


