
'1149 Budapest;, Róna u tea ·120-'122 [1123. 
Telefon/fax: f 11 358 0777. 358 0778 
Mobil: l30l sa51-G05 
E-rnaii: info(g)rnistré:liroda.hu 

Megállapodás- eloadómíivész kikozvetítésére 
(Saját érdekében kétjiik jigyelmesen olvassa el.') 
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Nyilvántartási s::ám: 866946 

Cégnév/Név: 

KépYíse/ä/Anyja neve: 

S:.ékhely/Lakcím: 

amelyet megkätätt egyrés::rol a 

Obec Tl'ojany 

Stefan Czinke, starosta obce- p olgármester 

076 72 Vojany č. 72,, 

Cégjegy:.éks::ám!S:.emélyí iga::ohány s::ám: 00332127 

Adós::áma/.Adóa::onosíló jele: 2020540137 

Banks::án1las::án1a: SK15 0200 0000 0000 0302 4622 

Kapcsolaflartás mócija (telefonJax, e-mail): Mórik Éva +421918519307 

mint megrendeliJ, (lorábbiakhan. Megrendelif). 

másrés::rä! 

Mistra/ Music Kiadó és Programiroda Korlátolt Felelífsségíi Társaság 

Kép1·iselä: Halás:. .Mariann 

S:.ékhely : 1149 Budapest, R óna utca 120-122. 11123 

Adós::ám: l 3057277-2-42 EU adós::ám. l 30572 77 
Cégjegy::éks::ám: O J-09-885 l 09 

Banks::ámlas::ámť HU 48 - ll 734004-20457875-00000000 SJVijt kód. OTPVHUHB 
mint vá//alko::ó. (továbbiakban: Vál!alkozú), a:: alulírott helyen és napon. a:: a/ábbifeltételekkel: 

S::er::ädo Felek räg::ítik, hogy a Vállalkozó fätevékenysége s::erinl eloadómíívés::ek fe/lépéseinek 

megs::en •e::ésével (kikä:::vetítésével) ii::lets::erzien fogla/ko::ó vállalko::ás, melynek keretében arra vál/al 

kiHelezettséget, hogy a Jlfegrendelfi á/tal megs::erve:::ett rende::vényen, meghatáro::ott eläadómľívés::ek 

fe/lépésé t, miísors::.olgállmását bi::tosítja. 

2. 1lfegrendelfi a rende::vényre vonatko::óan a:: alábbi adatokat adja meg: 

A rende::vény helye .· / SZLOVÁKJA VOÍUIIJ' Szabadtéri szľnpad 
A rende:::vény helys::ínének pont os címe: SZLO V AK! A Vojany Szabadtéri színpad 

A kiko::verítelt eläadó!egyiittes neve: Peter Srámek 

A mílsor kékä:::vetítésének idäponlja: 

A mtisorjellege: 

Ajellépo eläadó/egyfiltes tis:teletdija.· * 

2015. 08. 22. 20:00 
30 p erces f é/playback míísor 

165000,- Ft+ 60000,- Ft útikältség + A FA 27% {60750,- Ft) = 

285750,- Ft 

"mely magában foglalja a fellépéssel fe/meriilä kiadásokat (igy: gépkocsi ji11ásteljesítmé11y {km) d{ia, 

autópályadij, kó::vetítoi dij, a tis:.teletdij kä::vetítetf s::.olgá!Tatást tartalma::), a .Megrendelä a s::erzädés 

teljesílésének a helyén és idďpontjában. a mzlsor megke::dése elďrt, s::ámla alapján, kés::pén:.ben käteles 

teljesíleni a Vá/la!ko::ó hely i kép1·ise/ojének, i/1etve a Vál/a!ko::ó erre ronatko::.ó felhatalma::ása alapján 

kikä::vetílett eläadómiil'és::nek. annak s::.ámlája alapján. 

3. A je/en s:.er::.iJdés alapján a Megrendelfi meghí::::a a Vállalkozót, hogy a 2. pont s::erinti feltéte!ef..7Jek 

megfe!eloen bi::tosílsa a:: eloadómih·és::ekfellépését a rende:::vényen. 

Egyéb elérhetoségek: (30) 9672-422 (30) 6767 551 



4. Megrendeló' kore/e::elfsé~:cl wí!lal arra, hogy a s::er::odés teljesitéséhe::, a mľísor s::ínvonalas meglartásciho::. 
a::. alábbi jel!é!cleket bi::losírja: 

- rémek/ reremnek meg(e!e/rJ hangosítás; 2x500W teljesítményíí kompakt !áda és 2x500W teljesítménJnt méty/áda 
l OO négy:::etméterenkdn!. nagyobb 1ér/terem esetén a teljesítmény en ne k meg(elelä mértékben való närelése 
s::iikséges; 

- min. 2 db kontrol/ /áda; 

- 2 db é/6 VR/-Imikrojon (ve::.etékes mikrofon ese lén a s::ínpadi m o:::gásho::. elegendiJ kábel/el); 
- CD lejáts::ó; 

-a::: e/óadói koreográflának mcgfelelä méreni .t::ínpad; 
- olto::ó; 

- megfe!clo rcnde:::ôi iir::.és-védelem; 

- or::ófl parkolóhe/y a rende:::rény elätt (s::.iikség esetén bchajtási engcdély a rende::.vény helysdnéhe::) 

5. A ,lfegrende!ff kijelenti, hogy a rende::rény megtartásáho::, illetve a he lys:: in bi::tosításáho:: és ii::emelte1éséhe:: 

s::iikséges, én ,ényes és hatályos hatósági (mííkädési) engedél!yel (a Kormány 23/2011 . (fll. 8.) K arm. rendelete 
alapján) rendelke::ik. Kijefenli IOl'ábbá, hogy a helys:::ín érintés- és balesetvédelmi s:::empontból minden 
tekintetben megfelel a 1•onatko::ó jogs:::abályi eläírósolawk. 

6. S::.abadréri rende::vény esetén o Megremlel(J käteles olyan :::ári helyiségräl gondoskodni. a hol a:: eloadás esô::és 
esetén is megtartható. 

Amennyiben a::: eloadás megrartására a Vríllalkoz6. il!erve a:: eläadómíivés::.ként kä::remiikodiije érdekkorén, 
ilie/re miíkodési kärén kiviil eso okból nem keriilhet s or (pl. esii::és), a Megrendelif kätele::.i magá l arra, hogy 
a:: elôadómľívés::ek rés::ére a 2. pont s::erintifellépli dijat megtél-íti. 

7. A Megrendeló' kätele::ellséget vállal arra, hogy a:: e/óadómiirés:: megérke:::ését kävetôen - jigyelembe vére a 

kikä::vetítés idopontját - haladéktalanul, de /egfeljebb l O percen bel ii/ bi::tosítja s::ámára afellépés lehetôségét. 

8. A Vál!alkozó - illetve kä::remiíkädoje (elóadómíiYés::.) - megtagadhatja s::er:::ôdés teljesítését. amennyiben a 
fellépés helys:.ínén a vendégléts::.ám nem éri el a:: 50 (dtven) jót. 

A Vállalkozó dijigénye ajellépésen jelenlél'ó kä::änség léts::.ámától fiiggetlen, a:::a:: a díj a Vállalko:::ót akkor 
is megilleti, amennyiben a helys::ínen a ku::ónség lé1s::.áma 50 jä alm! van. 

9. Ajellépés kóltségeinek kifl::etése nem/ehet bevéte/fiiggŕi. a le/jes äss::eget kel/ kifl::.etni abban a:: esetben is, ha 
a ko::ónség nem megfelelä lérs::.ámban vanjelen ajellépés helys::.ínén. 

JO. A mennyiben a MegrendelóíiCk a je/en s:::er::.odés teljesíléséb61 erediien, a:: elôadómľívés:: míísorérFal 
kapcsolatban és::.revétele, illetve kifogása van, en ne k tényét haladéktalanul, de legkésóbb a fellépést kove/o 

els o munkanapon kätelesjele::ni a Vríllnlliozófelé. Amennyiben a llf egrendel/Jtó1 afenti határidoben bejelentés 

nem érke::ik, utóbb a Megrendelif a j e/en s::er::ädésból eredoen s::avatossági kifogást nem támas::that. 

l 1. Megrendellf iudomásul ves::i, hogy a jel!épéshe::. kapcsalódó reklám-. propaganda és kä::onségs::erre::és 
ki::árólag a::: o kätele:::ellsége. Kijelenti, hogy tudomásul bír a::on käriilményról, mis::erint 
marketingtevékenysége keretében a jellépést koncertkém nem hirdetheti, és a Vállalkozó á/tal kiko::retített 
eläadómíivés::ekke/ a:: odo/l rende::vényen való fellépésre ko::vetleniil nem käthet s::.er::odést. 

l 2. A Megrendellf llldomásu! ves:: i, ho gy a:: eliiadáson elhang::ó da/ok után a s:zer::äi, ille fl·e egyéb jogdijaknak a 
s::er::äijogvéc/6 hivatal (A RTIS/US) jelé való megfi::etése ät terheli. 

13. A s::.erdJdéstŕil bármelyikféljogosult - írásbeli nyilatko::aual- elállni. S::er::.iidójelek megállapodnak abban, 

hogy a Megrendeló' elá!lása esetén a Vállalkozót avállalko::.ói díj (tis::teletdíj) alapulvérelével, ah ho:: iga::odva, 



alábbi mérlékií kôlhér il/eli meg: 

a::: elôadós elóll legoláhb 21 nappal: nem jár kätbér 

a::: eliJadás e/611 9-20 nappa{: a tis:::teletdíj 50 %-a 

a= elóadás elä11 8 11apo11 beliíl: I OO %-a. 

1./. A Megrendelií käteles írásbcm lc!jéko:::lalni a Vállalko:::ót, ha a rende:::1·ény polilikáho: \"Cigy más ideológiáho: 

kapcsolódik. Amennyiben a rende:rényen dertlf ki, a Vál!alko:::ó vagy a Fellépô e!állhat a s:::er:::odéstól, ebben 

a::: esetben a fel!épti díj és IÍ!ikällség te/jes egés:::ébenmegil!eti a Vá!lalko:::ól. 

l 5. Amennyiben a; id6járási kóríilmé11yek (pi. esô::és. villám/ás, s lb.} mia tt s:::íikséges:::árt helyiség hiánya, va/amint 

a leclmíkai s:::olgáiiCIIások hiányossága miatt a Vállallwzó (illetJ'e kä:remľikódô e/6adómiívés:e) a::: e/oadás 

lemondása melie tt határo:::. úgy a Vállnlkozó (kä:renuíkädóje) a te/jes fel/épli díj és útkältség megrérítésére 

jogosu!t. 

16. Amennyiben a miísor a J'Vfegre11de!ó' érdekkärébenfelmerii/6 okból a 2. pontban räg:::ítelf idäpontho::: képest 

30 perces e /térésse! sem ke::dädik el. úgy a::: e!6adómiívés::: helys:::ínen dont he! a s:::er:::odés nem 1e/jesítésér6/, 

a:::a::: a::: eloadás elmaradásáról. A fellépés i ly módon ra/á tärténó meghiúsulása a Vál!afkozó díjigén;vét nem 

érinti, afelfépli díj és a::: IÍiikältség lérítés te/jes egés:ébenjá1: 

17. A mennyiben afellépés a kikä:retítell e /6adómzlvés::: érdekkärébenfelmerii/6 okból hiúsu/meg, úgya Jlállafkozó 

a::: elóadómľivéss:::el egye:::tetell módon koteles- a Megrendelŕi válas:::tása a!apján - kétújabb fel/épési id6pomot 

megjelälni, va gy ugyana:::on idäpontra más fellépo eloadónll'írés: produkcióját bi:::tosíwni. 

18. A Vállalkozó mentesiil a s:::er:::odés teljesítésének kälele:::etlsége (a:::a: a míísors:olgáltatás teljesítése) alól, 

amennyiben a kikä:velített eläadómiil·és:fellépését elhárÍihata!lan kóriilmények akadályo::::::ák (így kiilänäsen: 

hite/l érdemloen igu:olt megbetegedés. ba/ese/, míís:::aki meghibásodás, járhata!lan útvis:::onyok és egyéb, vis 

maiornak minósii/6 akadály). E:::ekben a::: esetekben kártérítéssel egyikfél sem tarto:::ik. 

19. A Vál!alkozó tájéko:::tatja a M egrende fó't, hogy a::: eloadás räg:::ítése és sugár:::ása cs ak a::: eläadómíívés::: kiilän 

ho::::ájáruló nyilntko:::ata a!apján és kiilän d íja:::ásfejében tiMénhet. 

20. A je/en s:::er:odésbenfog/a /1 megállapodás- elä:::e/esfm:vá/tás hiányában - afe/ek á/ta/i a/áírássallép hutály bn. 

A Megrendelli á/ta/i aláírás hiányában a je/en megállapodás ajánlatnak minosiil, amely ajánlntáho::: a 

Vállalkozó a s:er:::ädésnek a l\llegrendeló' általi ké:::he= vételt käJ·eto 72 óráig käfl·e van. Amennyiben a 

Megrendelŕf a je/en s:::er:::ädést a ké:::he:J·éfel! kove/o 72 órán beliíl, a/áíľl'a a Vállnlkozó rés:ére nem kíildi 

viss:::a, a Vál/nlkozó ajánlati kätällsége megs:::rln ik. 

21. .-1 je/en s:::er:ädés bármi~yen módosítása csa k írásba Jog/alm érvényes, a: on módosítást es:::kä:::älni csa k a 

mindkétfél á!tali el/enjegy:és bírtokában lehel. 

22. Je/en s:er:ädés aláírásával a M egrendeló' tudomásulveszi, ho gy a Vállalkoz6 afellépó nnívés::: mulas:tásaiért 

felelässéget ki:::árólag abban a::: esetben vá/lai. ha a helys=ínen a nwlas:lásról jegy:6känyJ• kés:::iil, melyet 

mindkét jé/ aláírásával elisme1: 

23. Fe/ek tudomásul ves:::ik, hogy a je/en s:::er:::ódésbenfogla/t ralamennyi adat és tény ii:::/ eli rito/mak minósiil; a 

s:::er:::ädés tarlalmára vonatko:::óan harmadik s:::emélyek irányában semmiféle tájéko:talás vagy feh•ilágosítás 

megadására änállóm1 nem jogosul!ak. 

2-1. Felek oje/en s:::er:::ädésbol eredäjog;•itáikar elsäsorban békés úton kísérlik meg rende:ni. Amennyiben e= nem 

l'e:::etne eredményre, úgy kijelenlik, hogy alávetik magu kat a- a hatáskärtolfiigget/en- a XIX keriileti Bíróság 



ílletékességének. 

25. S=er::ôdéss::crií tefjesités ese lén a Megrendel6 käteles a2. pombanfeltiintete/1 äss::eget kifi::etni a megadott 

hatcíridäig, amennyihen a s:er::ädésben kikätätt díjat a s::er::ôdesben1s:ámlán räg::ítefl határidotmeghaladó 

l 5 nappal és módon nem ji::eti meg. ú gy a tarto::ó cég nyifwínos adawi lcég efnere::ése, s::ékhelye, adós:áma, 
a képvíseletre jogosu/t(ak) adatail, ra/amint a Jcmo::ás óss::ege kä:::éteheto a 11'11'11'. nemfl::etocegek.hu 

infemetes p01·tálon. Megrende/iJ l'á/lafja, hogy a kä=ététel miatt - akár kä::ret/en. akár ko::rete/1 módon -
keletke::iJ kárát saj á l híbájából s:árma:ô kárként viseli és a:: eladôval, illetve a port á/ íi:emelretójéve/ s:emben 
e tekintetben semmiféle megtérÍ!ésre. kártérírésre, egyéb jogorl'oslalra vonatko::ó igényl nem támas::t. 

26. Egyebekben a fe/ek s:er:odésére a Polgári Torvénykänyvnek a s:er:ädése/..n vonatko::ó álralános (J 98-338. 

§) és a vállalko::ási s:::er:ädésre vonatko:ó /..iilänos (389-400. §) s:abályait, va/amint a s::er:oi jogról s:óló 
1999. évi LXXV!. Tän·ény rendelke:éseit tekintik a: irányadónak. 

27. J\'yilatko::atok: 

Vá/lalko:ó kijelenti és s::avatoljn, hogy 

- a magyarjog s:erint tärvényesen létreho:ott és bejegy:ettvállalko:ás, 

- a s::er:ädés aláírásának ídoponljában nem á ll csäde/járás vagy fels::ámo/ós a/atl, 

-megfele/6 jon-ások á!! na k rende/ke:ésére pén:iigyi 1árgyi és egyéb es::kä::okstb. a je/en megállapodás te/jesítésére, 
melynek aláírásával érvényes és végrehajtható kä!ele:ettségei kele!ke;;nek; 

- ajelenmegállapodás teljesítésesorán a: á/ta/a bi:tosírottoss:es s:olgáltatás te/jes mérrékben és minden tekintetben 
megfelel a vonatko::ójogs:abátyoknak és hatósági elliírásof..·Jiak; 

Megrendelô kijelenti és s:avatolja, hogy 

- a magyar jog s:erim tärrényesen létreho:ott és bejegy=ett ga::daságí társaság; 
- a s:er:ädés idiJponljában nem á/l csädeljárás 1'0g)' fels:ámolás alatt; 

- megfe/e/6 források á/Inak rendelke:ésére a jel en megállapodás tefjesítésére, melynek a/áírásával én•ényes és 
végrehajtható kätele:eflségei keletke::nek. 

S:er::ädä fe/ek kijelemik, hog)' mindketten s:erepelnek a cégnyilvántartásban. és képviselôik cégjegy:ésre il/etve 
je/en s::er:ódés aláírásárajogosult s::emélyek. 

Budapest, 2015. 07. 03. =tí-~ 
~ :, -:~r~~-1 
~---- --~ .: .. :;~r 
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Céo-s:er~l aláh·ás \.:.:~.., • ~// 
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Kapcsolattartó: Jantner Anita 

Vállalko:ó 
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