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' NYdkvdrkonY Kdzs6g
Sz6khely::930 25 Vrakirfl - Nydkvdrkony, Szent Istvdn tet 4741I '

Levelezdsi cim: 930 25 Vrakiui - Ny6kvarkony, Szent Istv6n ter 47411
Ad6sz6m:

Cegtregyzeksz6m: 003 05 82 1
Bankszdml aszdrn:

K6pvisel6 neve: Horvdth Akos, mernok - polg6rmester
mint megbizo, tov ttbbiakban Megbiz6,

m6srdszrol a
ELEVENIDEA KFT.

Sz6khely: 1117 Budapest, N6dorliget u. 8/c.
Levelezdsi cfm: 1015 Budapest, Szabo Ilonka u. 41. Tetoter 2.

Adoszdm:
C6gj egyz6k szitm: 0 1 -09-9 I 83 5 1

Banksz6mlaszdrn:
Kdpviselo neve: Laczi M6ty6s

mint megbfzott, tovdbbiakban Megbizott

kozdtt a2 aluiirott napon 6s'helyen az alilbbi feltetelek mellett.

I. Megbizfs tdrE;ya

I.1. A Megbiz6 fblkdri Palya Be6t a kcivetkez6 koncert megtartlsfua:
A felldpds helysz:ine: Nydkv6rkony ( Vrakrii ), Szlov6kia
A fell6pds cime: Palya Bea koncert, kozremiikodik: Szokolay Bal6zs
A rendezvdny napja: 2014. augusztus 28.
Mrivdsz drkezdse:
Hangpr6ba:
Felldpds kezdete: 21 :00 ora
Felldpds hossza:
Felldpds vdge:

I.2. A Megbizott kijelenti, hogy vrillaltfelad,atit a fellepes ideje alatt legiobb tud6sa szerint, magas
szakmai 6s mtivdszi szfnvonalon teljesiti. A felldpdseken jelen szerz5dds L 1. pontj6b an reszleteietl
idopontokban pontosan, munkakdpes 6s el6ad6skdpes 6llapotban megj elenik.

I'3' A Megbizott jelen szetz6dds al6irds6val a megbiztst elfogadja ds kcjtelezettseget viilal a fenti
pro graln bemutatiis 6ra.
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II. A Megbiz:"6 kdtelezetts6gei:

il.1.1. A Megbiz6 vdllalja, hogy a jelen szerzodds I. 1. pontj6banrogzitett feladat teljesit6s66rt
320 000.- HUF

megbiz6si dijat fizet Megbizott r6sz6re. A Megbizott Altal a sz6mviteli szab6lyoknak megfelel6en
ki6llitott sz6mla alapjdn aMegbizo kdszpdnzben a helyszfnen fizeti ki a megbizisi dijat.
ILI'2' A megbizdsi dij tartalmazza az eload6ssal kapcsolatosan a Megbizotln6l "felmenil6valamennyi kolts6get. Megbizott kijelenti, hogy a Megbizofeld tov6bbi koltsdgigdnnyel nem ldphetfel.

II'1'3' A Megbiz6 k6sedelmes fizetdse esetdn a Megbizott az eseddkes jegybanki alapkamatnak
megfelelo cisszegri kdsedelmi kamatot drvdnyesithetnek a Megbiz6val szemben.
II'2' Megbiz6 v6l.lalja, hogy a kcivetkezokben felsorolt tdteleket, felszereldseket, szinpadi elemeketa produkci6hoz biztositj a:

r minirn,um 6x4 mdteres, fedett szinpad
' a Me€Jbizott 6ltal megktilddtt riderben foglaltaknak megfelelo teljesitm6nyri ds minosegrihangte,chnikai berendezds
o legaldbb kdt darab oltdzo
o 1 db wc 6s fi.ird6szoba vizes blokkal, trikdrrel felszererve
r 4 db ferlliteres, nem hideg, szdnsavmentes 6sv6nyvfz, meleg k6v€,, tea,ennival6

II' 3' A Megbiz6 tov6bbri biztositja a szinpad technikai elokdszuleteit a Mrivdsz megdrkezdse el6tt.Ellenkezri esel,ben nem biztositott a produkcio pontos kezddse.

II' 4' A Megb'izf a Palva Bea Produk"ig tl1g:.:lg:{glJ9 ndl.ktil nnqltrgediris felve.lelt (pl. aum ------€q4'ae5videofe*vetelt, ffiev-rzif- €s radiokdzvait#,'tibtj;;itd;ffiet. Felvdtel kdszftdsdnekig6nve esetdn Megbiz6 kciteles a felldp€s .i*t i-lriabb 5 nappal ertesiteni 6s engeddlyt kdrni aPalya Bea Produkci6t6l, illetve az elkeszitt feiv6telt a palya Bea produkci6 rendelkezesdrebocs6tani tov6bbi felhaszndl6s cdljrib6l azY,2,po,uuun megjelc;it e-mailes e[;;drrg#.rr*iten.

II' 5' A Megbiz6 a M[ivdsz dlo felldpdse, illetve a nyilvanosan, koz6ns6g elott eloadott zenemiiveklej6tsziisa utan szerzoi jogdij fizetdsdre kcjteles. A Megbiz6nak igy l?t.t.rreg, a Rendezv.nytbejelenti a helyileg illeidkes szercoi Jogvddo Iroda Egyesuletdnek, majd, az Egyesrilet oldal6r6lletolthet6 Mrir;orkcizl6 lapot az Y. 2l pontbtan meghatd rczo6 kapcsolattart6k 6ltal ktild.tt,elhangz6sra kenil6 zenemtivek listdja aLpjan-kii,itt.ni, vata*int 
-a 

kitoltdtt dokumentumotvisszakrildeu ta Egyesrilet tdszlre a koncertet kcjvet6 legfeljebb 5 napon belill. A Megbizottviillalja' hogy a kapcsolattart6kon keres ztil arrouu" forg6 dallistat a koncertet k6veto legfeljebb 5nap on bel ul erj uttatj a e-mai l formdj 6ban a Me gbiza,i r rer..

Ir' 6' A Megtrfz6 kijelenti, hogy rendelkezik a zenei rendezvdny lebonyolit6 stthoz szriksdgesengeddlyekkel iigy, mint hat6 sd g{'tizv ed,elm i, kat asz* tuudd"lroi enged6lyekkel.

rr' 7' A Megbiz6 biztositja a koncert megval6sulksahoz szriksdges kci*ilm6nyeket: gondoskodikarr6l' hogy a Rendezvdny egydb helyszineln ;iti-irl.g-rulok_ ne zavarjfik rneg a Megbizott a'talkdpviselt Mrivdsz..prooukcio;rit' Ellenkezo esetben u u,iuev dcinthet irgy, hogy a produkci6 eloreleegyeztetetett id6tartu-u tititt elhagyja a szinpado t' vagy megtagadjaa felldpdst, amennyiben anem megfelelo lconilmdnyek a koncert rnegkezddse elott egydrtermrivd v6lnak. Ez ut6bbi eset nemmin6sril azelladi.* aMegbiz6 drdekkdrdb." r.r,n.r,iit,"ui, *ulonar ki nem mentheto okb6r tcjrt6n6elmaradiisiinak' 'vagyis 
alent emlitett eserben it metiilrti u rurnuera ;;;l;;, tiszteletdij. Ezen ferrila Me gbizo bizto ttitj a a Miivdsz szitmdr aa bal es etmenT., ttir,it*dnyeket i s.
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III. A Megbiz:ott kiitelezetts6gei

III.1. A Felek rogzitik, hogy Megbizott munk6j6t a szakmai eloirdsok gondos betart|stryaI,
felk6sziilten, rnagas szinvonalon, a Megbiz6 drdekeinek veszelyeztetdse ndlkiil latja el.

III.2. Megbiirott az eszkdzei biztosit6s6ert ds biztonsdgAdrt maga felel, a tevdkenys6gdhez
sztiksdges enged6lyek beszerzdsdr6l saj 6t koltsd gd re gondoskodik.

!

IV. A szerzddl6s felbontisdnak esetei

IV.l. Szerz6dlo felek kijelentik, hogy a jelen meg6llapod6s teljesitdssel szunik meg. Abban az
esetben, ha az eload6s olyan okb6l marad el, amelydrt egyik szeruodo f6l sem felel6s (vis major) 6s
a teljesit6s lehetetlennd v6l6sanak oka Megbizott 6rdekkordben menilt fel (pl. baleset, igazolt
betegsdg), rigy'dijaz6sra ds kdrtdritdsre egyik fdl sem tarthatigdnyt;
Vis Majornak min6si.il: term6szeti csap6s, h6borir, tuzeset, foldrengds, sztrAjk, baleset, jdwdny, a
felldpo muvds:zek esetdben orvosi papinal igazolt betegsdg.

IV.2. Abban raz esetben, ha az eloadds olyan okb6l marad el, amelydrt egyik szerzod,o fel sem
felelos, (vis major) 6s a teljesit6s lehetetlennd vdl6s6nak oka Megbiz6 6rdekkcirdben mertilt fel, a
Megbizott megbiz6si dijra nem tarthat igdnyt, de neki az eloadds elmarad6s6val okozati
6 sszefiiggdsben keletk ezett ktr 6t a Megbiz6 kdteles megfi zetni.

IV.3. Abban iz esetben, ha az eload,6s a Megbizo drdekkdrdben felmenilt, vis majorral ki nem
menthet6 okb(rl marad el,

' az elSad6s 30 napon tuli lemond6sa esetdn aMegbizottat a ryegb.iz6si drj ne_r-niil.eri-meg*-*,-
zz-*ei6rtdas 

.30 napol-F_ltili,r'lemond6sa esetdn a 'Megbizott at a IIit. pontban emlitett
megbiz,hsi dij 50%-amegilleti.

' az el6adris 5 napon beltili lemond6sa esetdn a Megbizottat alll| pontban emlitett megbiz6si
dij 70 9/o-a megilleti.

IV'4' Abban az esetben, ha az el6adds a Megbizoft drdekkcjrdben felmenilt, vis majonal ki nemmenthet6 okb6l marad el,
' az el6arj6s 30 napon ttli lemonddsa esetdn aMegbizota k6rtdritdsi dij nem illeti meg.t az el6adds 30 napon beliili lemond6sa esetdn a Megbizot k6rt6ritdsk6nt a II/1. pontbanemlftetr megbizdsi dij 2}%_amegilleti.
' az eload6s 5 napon beliili lemond6sa esetdn a Megbizot kartddtdskdnt a IIl1. pontbanemlitett megbizdsi dij 40 %_a megilleti.

V. Egy6b rendelkez6sek

Y'7' szerzodo felek.rdgz:tiklhogy a produkci6 eredmdnyes ds magas mrivdszeti szfnvonalon val6megval6sul6sa mindkdt f6l kdzcis drdeke, erre tekintettel kcjtelezettsdget v6llalnak a folyamatoskonzult6ci6rc, egyedet6sre, egymds tdjdkoztataswa, a produkci6 sziipadra vitel6hez ,r,ikrdg.,engeddlyeztetdsi elj 6r6sok k6z6s lebonyol it6s6ra.

Y'2' szeru6d6 felek a jelen szerz6dds maraddktalan teljesitdse 6rdekdb en az al1bbi 6lland6kapcsolattarr6kat j elcilik ki :
. Megbiz6 rdsz6r6l:

. Megbizc,tt r6szdr6l. 
Koller Ingrid'

" Bodnar Rdka, menedzsment:

, o. u. vrakun@panelnet. sk
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" Szalontai Anna:

V.3. Jelen szerz6d6ssel kapcsolatos b6rmely informdcio titokban tartilsa harrnadik fdliel szemben a

szerzod6st alfuiro feleke ndzve kdtelezo.

VI. Zirad6k

A jelen szerzodtis a Felek teljes meg6llapod6s6t tartalmazza. Kordbbi szobeli eslvagy ir6sbeli
nyilatkozatok hat6lyukat vesztik 6s nem vehetok figyelembe ennek a szeruod6snek az

drtelmezdsekor. Jelen szerzldds a Felek kolcsonos egyetertdse alapjan kizatolag ir6sban

modosithato.
Jelen szeruod€st a felek hat6rozott id6re, a szerz6d6s al6ir6sanak napj6t6l az eloadfs napj6ig kdtik.

A Jogviszony a rnegbiz6si dij megfizet6sdvel szunik meg'
Jelen szerzod6sben'n.- ,ru-bAlyozott k6rdesekben a szenod,ott felek a Ptk. 6s a szerzli jogokr6l

sz6lo 1999. dvi LXXVI. torvdny rendelkezdseit rekintik irdnyadonak. Felek jogvita esetdn a

F6v6rosi Bir6s6g illet6kessdg6t k0tik ki.

Jelen szerzoddst a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezot, osszesen ndgy azonos
pdld6nyban irjdk a16,.

Budapest,2014.
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I Laczt Vlatyas

az Elevenldea l(ft. kdpvisel6je

HolVfilffios, merndk

polgdnnester
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