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arnely lét'ejött egyTéT.J9l a Szegedi Tudomr{nyeryetem (6720 Szeged, Dugonics tér l3., adószám:
l53298l5-2-06, KSH sám: ]532981-5-8542-312-ü6, Magyar Átt"amtcincstárnál vezetett
számiaszám: 10028007-00282802-00000000, képviseli: Prof' Di. SzabÓ Gábor rektor és Dr' MajÓ
Zo\tm gazdasági és műszaki főigazgató), mint bérbeadÓ (a továbbiakban: Bérbeadó),

másrészről az UNIVERSITAS-SZEGED Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felclősségíi Társaság. (Cg. 06-09-014]83, adószám: 1s457782-r-066722, Szeged, Ady tér 10.,
képviseli; Bo1grár Zsolt rigyvezeto), mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő)'
együttesen Fe1ek (a továbbiakban: feIek) kozött az alulírott helyen és napon az aLábbi feltéteiekkel:

I. Előanénvek

1. Felek rögzítik, hogy közöttiik Szegeden,2009. július 1. napjan határozott időtartamra, 2011.
jiurius 30. napjriig bérleti szerződés jöt1 létre a Magyar Áttam fulajdonában és a Szegedi
Tudomanyegyetem vagyonkezelésében álló Szeged I' kerüiet belterület 3762 hrsz.-ú, tenrrészetben
6720 Szeged' Dugonics tér 13 ' szám alatti összesen 8508,45 m2 területrí RegionáIis Tudástranszfer _ és
SzolgáltatÓ Kclzpont, valamint Rektori Hivatal (egyetemi központí épiilet) megjel<ilésű ingatlanon
rnindösszesen770 m2 alapterÍ.iletii' klub és zenés, t'n.os szórakozóheIy rendeltetesű helyiség, illetve
arrrrak berendezési és tbiszrrelési targyainali bérlete targyában.

]. Felek megallapídiík' hog}' az ingatlanrész hasznosítására lonatkozo _ Az ailami
vagyonril szóló 2007. évi CVI' törvény 24. $ (1) bekezdésében meghatarozott - versenyeztetési
kötelezettség a (2) bekezdés c') ponda alapjan mellőzhető, tekintettel arra, hogy jelen szerzodés a
Bérlo gazdasági társaság mirrt a Magyar Nemzeti Vagyonkez*to z't' által az
MNV01/239451012010. iktatószámú levelében is elismert - intézményi társaság elhelyezésdt
szolgá.lja, így a haszniílat átengedésének könilményei a lehetséges hasznosíto szeméiyének
negválasztiísát olyan jelentős rnódon és mértékben korlátozzák, hogy a versenyeztetésből
szittmazi előnyök ebben az esetben nem biztosíthatók.

3. Felek rögzítik, hogy a Szegedi Tudoniányegyetem altal elnyert TIOP 1.3.l.l0?/1 számú ,,A
Dél-alfoldi Tudáspólus felsőoktatási infrastruktúrajÍínak fejlesztése'' megnevezésii pályrizat
keretében az ingatlan teljes felújításra került' A felújítas és az ennek következtében bekövetkezett
változások a szerződés egységes szerkezetben történő módosítását tették szükségessé'

II. Á szerződés tárgva

l ' Bérbeadó bérbe adja berlőnek a Mag'var Áttam fulajdonában és a Szegedi Tudományegyetem
vagyonkezelésében álI a Szeged, belterület 3762lvsz,-il. természetben6720 Szeged, Dugonics tór 13'
szám aIatti ingatlanon mindösszesen Ia54.22 m2 alapterülen! klub és zenés, tun o' szórakozóhel1,
rendeltetésű helyiséget, a Klubbarr található a szerzodés elválaszthatatlan meilék]etét képező
leltarjegyzéken felsorolt leltari számmal ellátott berendezési és tblszerelési tíírs/akkal együtt, zenés
tarrcos rendezvények, hallgatói és eg'véb kulturális rendezvények szrrvezése céljábÓl.

2' A haszrrosítás keretében a bérlő jogosult a Kiub hagyomrínyaihoz alkalmazkodva a
Kávézó, valamint a Nyári terasz kávéházszerri üzemeJtetésére, illetve a Klub tertiletén
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programszervezési tevékenység folytatására'

3'ABérlitudomásulveszi,hogyaKlubtizemeltetéséhezszükségesszakhatóságlés
működési engedélyek megszerzése az 1 

kcitelezettsége) ezen e-ngedélyek beszerzési költségét nem

jogosult a bérleti ;;F-" t*ám,ít1i. 
'í^ltir"i"áo'ee 

e'rriulasztásából szátmazo károkért

közvetlenül és korlátlanul Í'elel mind a g;ru;uaá, mind-harmadik személy feié' i"elek rogzítik'

hogy a Bérlő köteil ; hatósági ."g.íerv.[ei a kézhezvételtól számított 3 napon belül

Bérb eadÓnak bemutafuri'

III. A bérleti szerzlÍdés időtartama

1'Afelekabérletiszerződésthatarozatlanidótartamrahozáklétre'

IV. Bérleti díi és egvób költségek

1. A Bérlő a szerződés l'i. pontjában meghatarozott bérlemén'r,használatáért.,havonta nettó

1.145.776._ Bt, 'azar' Eg-vmillió-s"a^"g'"''nti|ezg-hétszazhen'enhai 
tbrint összegu bérleti díjat'

köteles megfrzetni .lár.*.'r.d.k s.n serbead;;iö; d."'}"ncsiánrál r'ezetett 100]8007-00282E0]-

00000000 sámú rÁl4tuu,0si46 01O4,témasámjar'ára'iaménr' Íizene]tetés
Á te'efonhaszrráiat dí1á a tén1,legss .hí#{;ió'á* 

o__'-'j''-'nr' iizene]tetése'co' sZ2:TnIZÖ

köz..lzemi szánlák .rrr^*"r*. a-Éerbeado Energetikai crogramja aitai _<rál'íton száml: alapiá:'

történik_ mel1.e: 
^ 

Bé;|ö_;kéáezr.etelerár ,.u'Lror:8 naoo::-b:lt'] koreles =:':frz:r'i' 
Ferek

naegáJiapoc::ai. hog] a berlö |ér.1:l;;s- 
teljesitese ...ien a Eerbeado:aii : ?:'': :I:al

me ghatározon *..é=kű kése'Jeinri kamalo: kötei es me gize:ru'

2. Felek megáliapodnak, hog5l 2012' évtől kezdódően a Bérbeadó jogosult ::"Í" a KSH által

:::11=::'i::.5??T=#iln"*rml.tlm;laxT*'-"#l-T',*"j;n'.1ilnooosltaru' LLL-| )

;;;ilt áíj *inden év januar 1'-jétol esedékes'

1.ABér1őabérletiidőtartamkezdorrapjátólszediabérleménl.hasznaitésr'iseiiannakterheit.
Bérbeadóaszerzí,déstargyátképezöue'r"-enfr 

Jffi 
F$jl1i*::ulr j''T":f'"J':';1*:l1"fi

Bérbeadó a szerzí''dés taÍgyát Kepezo osfltrlrr.rry; N!tw*-t*t*tu'ta.áva1 
- ideértve a mindennapt

ili;bJ; átadásával, rendeltetésszeni has

szokásos karbantartási*ur'taruroxut - r'up"oiuto' t'tiit'egek a Bérlit terhelik'

2.ABérlökijtelesabérleményt,ahelyiseqprto.zé|ait,felszereléseit,azépiiletkozponti
berendezéseit és a toro, haszná1atta ,";üáil"h"Iyi#*"1t^ i, '"-"*ozó 

jogszabáiyok és jelen

szerzódés valamint ;Bérb#u *toiraruinutimegfetátoen, tevékenységi körének megfeleló célra'

re ndeltetés szeriien r'u J"'á"i' ann ak ii|agát me gó vni'

3'BérbeadÓkikŐti'hogyBérlő'abérlemán1.tkizarólagaszer(ÓdésIIl1.pontjában
rneghatarozott teoékli i"ei-Ílgrerer* l,*'rrái'-'i- i gerlti u*f;é.t'*én1't tevéken1'ségi körétői

eltérő célra kizárólag Bérbeadó előzetes,;á;;iii1;'zájárulásJes.ien 
joeó'"lt használni' A Bérlo

feiel minden olyan t**n, amelye] " "#";;;ltet"ssrerti,-; 
,;";É;ységi kortöl e'térci célra

történo használatbÓi;;;, valamint **"ryo alkalmazottai, szállítÓi, szerződéses partnerel'

látogatii okonrak u'ge'l;e''yben illetve u k'i"o* teri'iletekben'

4.ABérlőajelenszerzödéstargyátképezobérleménytajÓgazdagondosságávalköteleskezelni,
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gondatian vagy szandékos kiirokoás esetén a karért a polgmi jog szabalyai szerint felel' Továbbá_
figyelemmel a Klub egyetemi jellegére _ tartózkodik a Bérbeadó image-át, hitelét rontó tevékenység
végzésétői Vagy magatartas tanúsítasától.

5. A Bériő a jelen megállapodás időbeli hatálya alatt _ a Bérbeadó, illetve a Klub jó hírének
sérelme nélktil -.iogosult a ,'JATE Klub'' név használatara, valarnint a jelen megállapodás idobeli
hatálya alatt jogosult a Bérbeadó tulajdonában álló wwwjateklub.hu weboldal használatára. A
használatból fakadÓ minden költség (weboldal fenntartási költsége, stb.) a Bértot terheli'

6. A Bérlő köteles a Bérleménnyel kapcsolatos esetleges krirveszéiyről a Bérbeadót
haladéktalanul értesíteni, illetve srilyos, késedeimet nem tűtő esetben a kárveszélyt saját
koltségén elharítani'

?. A Bérlő a bérlet időtartama alatt kizárólag a bérbeadó előzetes írásbeli hozzétjárulása esetén
jogosult a bérleményt albérletbe adni vagy azok használatat masnak átengedni, valamint a jelen
szerződésbői eredő jogait másra engedményezni.

8. A Bérbeadó a rendeltetésszerti használatot _ Bér1ő elózetes tájékoztatása mellett és
szükségtelen háborítása nélkül - ellenőrzi és ktivetelheti a rendeltetés- vagy szerzodésellenes hasarálat
megszÍ'intetéset, továbbá az ilyen hasmalatból eredő káranak megtérítését. Abban az esetben, ha az ilyen
haszráiat tovább folÍk a vsrzodés rendkíviili fe]rnondasfumk van lrelye, továbbá a BérbeariÓ krártérítést

krivetelhet.

9. Bérlő köteles a Bérlemény teriiletét és annak kcjzvetlen ktirnyezetét tisztan tartani. Az
üzemeltetés során keletkező hulladék elszállításáról gondoskodik. köteles a Bérbeadó által
rende]kezés:e bocsátott, vag}' ismertete$ háeirendet, baleset-, tuz_, és vagyonvédelmi eloírasokat
betartani. Ezen előíriísok megsértésével kapcsolatban alkalmazott esetleges joghátrány mindenkor
a Bérlőt terheli.

l0. A szerződö felek megállapodnak abba, hogy a használat soriin minden körülmények közcitt
tartózkodnak a másik fél sztikségtelen zavarásátil, és nem tatrúsÍtanak olyan magatartást, amely a
rnásik fél érdekeit sérti, vagy őt a hasznalatbarr akadályozzavagy zavafia'

11. Felek megallapodnak, hogy a Bér]o a helyiségben csak a bérbeadó elozetes írásbelí
hozzájixulása esetén végezhet korszerrjsítést, átalakítást, felújítast. Megallapodnak továbbá, hogy a
helyiség korszerrjsítése, felújítása kétdésében - annak esedékességekor- külon szerződést kötnek
írasbarr' Felek rögzítik, hogy a Bériő a helyiség átalakítási költségeit saját maga koteles viselni, annak
megtéritését a Bérbeadótól nem követelheti, azonbarr jogosult a költségeket a bérleti díjba besámítani.

VI. Bérleti iowiszonv megszűnése

t. .Telen szerződést barmely fél minden további indoklás nélkül írásban 6 hónapos
hataridővel felmondhatj a. A' szeruódés megsziínése ese1én a BérbeadÓ a Bérlo elhelyezéséröl nenr
köteles gondoskodni.

2. Felek megállapodnak, hog-v BérbeadÓ jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani _ írásban, az indok pontos megjelölésével-, amennyiben bériő a szerzidésben válialt
kötelezettségeit nem teljesíti, illetve a szerződést súlyosan megszegi. A rendkívtili felmondás
ideje 30 nap,
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Siriyos szerződésszegésnek minosül:

l ha a Bérlő nem fizeti meg a bérleti díjat és a köztizemi költségeket,

. ha a Bérlö a Bérbeadó előzetes hoziilJarúasa nélkül a bérleményt albérletbe adja, vagy a

bérlemény bérleti j o gát Íiruházza, el cseréli'

r ha a Bérlő 
"^gy " 

uá'reményt vele együtt használÓ.személyek a Bérbeadóvai szemben az

együttélés kov'áelményeiveí ettenietJi botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak,

l ha a Bérlö írasbeli felszólítasa ellenére nem a szerződésnek megfeleloen hasmalja a 
''JATE

Klub" elnevezést, múködése megsérti aBérbeadó jó hímevét'

. ha a Bérlő a bér1eményt vele együtt használÓ személyek a Bérleményt' vagy az ingatlan

másépületeit,létesitményeitu.-t.uet*.ny'egikornekmegfeielóerrrendeltetésével
e1lentéie sen használj ák vagy rongálj ák'

3.AbérletidíjhataridobentörténőmegnemfizetéseeseténaBérbeadókoteles8napos
fizetésí hataridőve] felszÓlítani a teljesítJsre"a Bérlot. Amennyiben a határidö eredmény'telenül

i.iir, 
"r. 

a Bérbeadó rendkívirli felmondás jogával élhet'

4.ÁBérleménvüsszaadrásasoran_amenn1,iben.$..gfelújítasr,anfoiramarban-aszerzócőÉlex
alta] külon-kri1on kijelölt két firggetlen szateJ retn'ed a BérÉmén ' allapotár megalapíilak a beru_haz:z-q:k

nirtékéi majc enoi jeryzokön1r'., u.r^.kTi anll =in'1ket 
fei ké4eg;ér-el 1át e'' A szenrle S'al?J] 3

i]eruház'sok értékének megállaoíusu **g,.hn o."I s attujlgrs-solójó m'a-qclx;'rraii á;ru'igr:

-őrténlt A Feiek ennek alapian me''láiiapítják. ."ga ' t'eruháás. szám:':'*]'.'- :T:: 
es :' :i;'a::i:s

trériet cj n:jl1'eil aán,ban a1t egnús-sa: .:-;* 
";,:rk 

rélre.t ái tb=.- !ialel_(* a mÁ:rl\-a] =-r:iier' 'l'

követeiest atanazÍíei 15 banki ffpon u.rilr-_.ru e'enéten köteix iiegarliten- -{ BÉrio 
'3;''mijr'e:

kártérítési osszeget í ,""oáae. jágszeni megszünésekor nem követelhet'

1,ABér1otudomásulveszi'hog}'aBérbeadóazbérlemén1.tekintetébenfennálló
vagvonkozeloi loguna_r *.gran..e'.r j-"1.1".i":::*: =]nden 

torábbi :cgcselek:érr} nélkűl a'

vagvonkezelői jog ;egszuiésének napjával megszünili' amel1 iiegszi::essei összefug'2és']e; a

Bér1o a Bérbeadór,al sJemben követe]és. igénr én én1'-esítésére nem jogosuit'

5. A bérleti jogviszony megsziínésér'el a Bérló koteies az ingatlant és a birtokbaadáskor

átadott eszközöket és egyéb t.r.nae"Jr*t"t, felszerelési tárg1'akat a Bérbeadó részére

rendeltetésszení hasaralatm-ákahas ailapotban birtokba adni'

\{tI. Biztosítás

1.AbérlőkotelsssajátkÖttségénegy,aBérbeadóáltalelfogadottbiztosítótarsasággalteljes
körű vagyonbiztosítast Lotni, amely iiíno'n olyan' a bérleményben találhatÓ vagyontárgy

megsemmisulesere vagy 
'negrongaoaás,n'a 

fedezltet nyújt' ame1ynek a Bérlö a tuiajdonosa'

birtokosa, bérló.e, illetve amelv kezelése, rnegorzése vagy etí*.,orzÁe alatt á1I' E biztosítasnak ki

kell terjedni" u sjrl.-úerreme'yuer' teuo'u"rádezeseire is' A Bér1o köteles a biztosítási fedezetet

a bériet iditartama alatt olyan irrrr"gi;_r"*turturri, hogy megfelelöen fedezze a biztosított

vagyontargyak mindenkori valóságos pótlási értékét'

z,ABér1őkötelessajátkÖltségénfelelisségbiztosítástkötni,ésaztabérletidőtartamaalatt
fo'yanratosan hatáIyban iartani'' A f"l.ffi;;g-üirtoritar,''ut t*oé""tet kel' nyújtania harmadik

személy által tamas"tott oty*n ige"v'L*, arielyek személyi sérülésböl' vagy a bérleményben

keletkező vagyoni kárból erednek'
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3. A Bérlő köteies a Bérbeadó írásbeli felhívását kcjvető 5 munkanapon beltil az érvényes
biztosítási kötvények másolatát bemutatni azzal, hogy ilyen felhívási a Bérbeadi évente
legfeljebb egy alkalommal tehet.

\ITII. Titoktartás

l' A felek kritelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés megkotésének tényét' arurak
rendelkezéseit, valamint a szerződés elókészÍtése , vagy teljesítése soriín akár szóban, akár írasban
bármely féllel kapcsolatban tudomásukra jutott információkat titokban taÍtják, és bizalmasan
kezelik, azokat harmadik személy számára semmilyen formában nem teszik hozzáferhetővé, és
azt Y'lzár őIag a j e len szerződés telj esítése érdekéb en használj ák fel .

2' JogszabáIy kotelezó rendelkezése esetén az érintett féI bozzájárulása mel1ett adhatÓk a
jogszabály szerinti jogosultnak azon informáciÓk, amelyek a jogszabály által eloírt kötelezettség
teij esítéséhez feltétieniil sziikségesek.

3. A jelen rendelkezések nem vonatkoznak törvény vagy önkormányzati rendelet alapján
közérdekű vagy közérdekből nyilvánosnak minősülo adatokra, információkra, bárki áIta]
megismerhető, vagy a felek által mfu a szerződés e]őkészitésének megkezdése, il}etve annak
aláírása elott is ismert információkra.

IX.lírtesítések

1. Jelen szerzŐdés szerinti vagy azzal kapcsolatos valamennyi közlést, kérést és mas
kommrrníkációt írásba kell foglalni, amelyeket szabályszerűen átadotüraL kell tekinteni személyes
'''agt' fir:a:szoigálanaltönénő kézbesítés esetén a kézbesítés napjan. illetr'e e-mailen' a'jánio|t vagi'
tértivevényes kiildemény esetén a kézbesítés napján a feleknek az a|ábbi címekre való
elküldésével:

Bérbeadó részéről;
Név: Braxmair Zsőfta
Cim: 6720 Szeged, Dugonics tér l3.
Email: kabinet@rekt,u-szeged. hu
Teiefon: 62/ 546-387
Fax:621546-359

Bérlő részéről:
Név: Bolgar Zsolt
Cím: 6'722 Szeged, Ady tér 10.
Emai I : bolgar.zsolt@univkft .hu
Telefon: 621 544-I3I
Fax:621 546-766

2. Amennyiben a felek bármelyikének címe vagy egyéb fentiekben felsorolt elérhetősége
megváltozna, az adott a változás varhatÓ bekövetkezése előtt legalább két munkanappal köteles
errol a másik feiet értesítení.

X. Yegves rendelkezések

t ' Jelen szerződést felek írásban kötötték, így annak módosítása vagy megszüntetése csak és
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kizarólag írasban, a szerzödö felek képviseletérejogosult személyének aláírásával tÖrténhet'

2. Felek rogzítik, hogy a BérbeadÓ kozponti koltségvetésí szerv, a bérlő gazdasági társaság'

Felek kiielentik, hogy a jelen bérleti =""rr^ódé, 
szerínii jognyilatkozat megtételére jogosultak,

szerződéskotési képeűégiik ki"á'uu vagy korlátozva nincs'

3,Amennyibenjelenmegállapodásbármelyikrendelkezésebárrnelyokbólórvénytelenné
válik, akkor ez ajelen szerzödés r*nn*uruáá rendelkezéseinek érvényességét nem érinti'

4.Aszerzodőfelekkötelesekegymástelőzetesenvagyhaladéktalanul'írásbanértesíteni,ha
saját cégirket(iket) ilietóen tulajdonos 

-uáltozás'u, 
iogutodlásra' jogok és kötelezettsége

átszállásara, szétválásra, összeo1,radás,a, t*ornuaau'u'" 9-soa-' 
felszámolási-' végelszámolási-'

ilietve végrehajtasi eljárásra kerul sor - "iáko'as 
bekövetkeztétól számított 15 napon beltil'

5. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen jogviszonyban jóhi111mtíen jarnak el

egymáSsa' s".*b.nlgy.T"*t.."eu. u r.t'i"'tin,iíiajetoztátás és együttműkodési köteleeettséget'

Ennek során kellő idóúen, írásban tájé^ü;iatják elymastminden-olyan kérdésrol (tény' adat'

[o'tiú"J'vi, amely jelen szerződés teljesítésére kihatassal iehet.

6' Felek kirryilvanítjak azon sándékukat, hog1 jogviszon'vukkal kapcsolatos minden vitás

kérdést elsódtegese ÍI egyeztetés údán 6;k;"í-renáezni. énnet. eredmén1telensége esetén

pertargyértércr ruggo .ilrg.ái ''eui"il'tiii'á'ág 
kizriró1agos illetékességét kötik ki'

7. Jelert szerzodés 2011. jirlius 1. napján iep hatal-vba' mellyel eg'videjűieg a felek kozott

létrejÖtt korábbí ,""ooaá'"t és azok módosítrásai hatályrrkat vesztik'

8.Jelenszerzodésbennemszabályozottkérdésekbenazi959.éviIV.törvényaPolgari
torvénykön1.vről, * áír".r vag'vonról ;'"r"'zöó}.-l'i cvr törvény' az á..,ami r'ag-vonnal való

gazdáIkodásrot ,zoto ir+lzoozi'5.4.) í;;. rendelet, a takások és helyisegek bérietére, valamint

az e1idegeníÉsiikre vonatkozó egyes ''"u"ű"ml 
szólá.19.9.3' évi L)C(VIII' tön'érry' valamint a

mindenkor rrutarvo.' "*u*o 
z{jagszabtL|yók rendelkezései irányadók'

Szerzodö felek jelen szerződést eloivasas és értelmezés után'

megegyezőt helyLenhagyótag aláírjak'

Szeged' 201 1. június 27'

A Szcgedi Tudomány egyetem, mint Bér-h'eajJ]'c*'e"ot'

x-í?
Prof. D". S_zabo Gábor
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