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y{llalkozdsi szerz6d6s

amely l6trej0tt egyr€szr6l

cdgndv: Zugl6i Filharm6nia Nonprofit Korrdtort Fererdss6gfi T6rsas6g
Sz6khely: ll45 Budapest, Columbus utca ll.
C 6,93 egy z€kszirm : 0 I -09-9 I 44 I 5

Ad6sz6m: 22245694-2-42

Statisztikai azonosit6 jel: 22245694_900l_572_01

Kdpviseli: Hortob6gyi Istv{n, iigyvezetd

mint Megrendel6 (a tov6bbiakban Megrendel6)

m6srdszrol

Ndv/Cdgn6v: Jobbigy Bence e.v.

Lakcim/Szdkhe ly : 2682 piispiikh atvan Sza badsdg u. 22.

Ad6azonosit6 j el/Ad6szrim: 7 4514241_l_33

Banksziimlaszii m: ll77 3425-03793916

Nyilv6ntart6si sz6m: 437 544g4

Kdpviseli: Jobbdgy Bence e.v.

niint V6llalkoz6 (a iov6bbiakban V6llaikoz6)

kdzott az alulirott napon ds helyen az alibbi feltdtelek szerint:

l. A szerz6d6s trlrgya

1' l ' Megrendelo megrendeli, V6llalkoz6 pedig v6llalj4 hogy a jelen pontban meghatarozott v6llalkozrisi feladatot, mintel<iad6rniivdszeti tevdkenys6get ell6da.

Pastorale rY12' c' eloadiison Tarsoly zenekar el6ad6mrivdsz k<izremiik<iddsdnek biaosit6sa, a k0zremtik0d6 mrivdszrdszvdtele a pr6b6kon - ktilt'n egyeztetettek szerint - valamint kdzremiikodds a koncerten. A v6llalkozas sordn vrillalkoz6kdpviseletdben kiz6r6lagosan faiioly Zenekar j6r e1.,,

V6llalkoz6si tevdkenys6g trirgya: el6ad6miiv6szeti tev6kenys69

El6adasra keriil6 mii: Sdrkdzi J6zsef lassija 6s r6gi t6ncmuzsikdk

Eloadiisok idopontjai: 2018. mdrcius 24. 6s 25. 16.00

El<iadds helyszinei: pesti Vigad6 Budapest, Vigad6 t6r 2, l05l

V6llalkoz6i dij cisszege: 60.000 Forint + 0 % AFA

?. Megrendel6 felhaszn6ldsi 6s tulajdonjog6nakterjedelme
2'l' Yiilalkoz6 kijelenti, hogy a jelen sr..ioietuoLamoo ttit.l.rettsdgeinek teljesitdsehez sziiksdges valamennyi vagyoni
^ ^ :ndkl.j9-egal (szerzoijog, v6djegy, szabadalom, know_how, stU.) reiOeftezlt.2'2' szerzodb felek meg6llapoonat, hogy a jelen villalk ort*i irnroaii alaPj; a viiilalkoz6 iital vi,gzettel<iad6miivdszetitevdkenysdg, igv az elladdslotl pro6ain, valamint az el<iad6s(ok)on to;;;6 kozremiikoddse kapcsiin i.elmeriil6 vagyoni



jogok jogosultja mindenkor a Megrendel6- 
lr.rr99o- felek kifejezetten.rogzitik, hory Megrendel<it megilleti atdbbszorozds' ennek keretdben annak-kdp- vagy hangfelvdteten rortJn'oiogzit6se, ilret6leg inyilvrinos erriadiisjoga.Megrendelti az alkotrist jogosult v6llalkoz6 kiilon;geddlye n€lkiil t 

"rrr"rit*1, illetve kiz6r6lagosan jogosult az alkot6sokkalkapcsolatos vagvoni jogok gyakorlasrira. irerr6a,9 r.r.t rrJri,i[, r,"g, u.;.lrn vallalkozai iiioaerb.n meghat6rozonv6llalkoz6i dij a vagvoni jogok ,.grr..r€sdnek elendrtekdft ;;6:ba, fogtalja *itit ilo.il.n?t.r.reriit szolg6t.2'3' Yiilalkoz6 ezen rendelk*er.t 
^.irJrter. .r.,en u.,e.i,es fizetds.re k.teles.3.. A felekjogai 6s kOtelezetts6gei

3' l ' v6llalkoz6 koteles a jelen v6ll-alko zisi szerzbd$.t6rgy6tk6pez6el6ad6s(ok)on k6zremfik.dni, az el6ad6son, valamint aztmegel<iz6en a pr6barend szerinti pr6b6kon ,.&,.ffi,L .la"oditririlli ,6rer.rGFi ;-#;;el6 vagy kdpviselojeutasit6srlnak megfelel6en, a t6le eivrirhat6 leemagasabb szakmai e, ,urlrri szinvonalon ell6tni.3'2' Yiilalkoz6 koteles a v6llalkoz6si ,.ret.rr!eeirht6s6h;; ;;ks6g.r't.llo sz6m6.ds megfeleli szakmai k6pesit.sselrendelkez<i k<izremilkod<it biaositani. szerzoddfelek peritit t--*ii,"rnyiu.n u rarrartora? t"rZkenys.g el,iLtrisa sor6n
ttl#ri'|ff:1;,fiTgl"li,#iil::1 ,:gl valurro,o J,." ri.,,"i, ,,.ilry,.r. * ;iil6("kioi]lr.,or.e a pr6b6kon

3'3' vrillalkoz6 alv6llalkoz6,vagy te]jesit6si seg6d igdnybevdteldre kiziroragMegrendelo elozetes ir6sbeli hozzitjirur.sixaljogosult' Azdltalaigdnvue vitt atvattatt"ro?JoEv [r.i, ffi;; ffiffi magauegezterorna uronban arv6ralkoz6 vagyteljesitdsi segdd jogosulatlan igdnybev6t.r. ...ten rereios minoen-o-r-yui't,are.t is, amely an6lkiil nem kdvetkezett volna
3'4' Megrendelci ajelen szerz<id6sben foglaltaknak megfelel6en v6llalkoz6si dij fizet6s6re koteles.3'5' A Megrendel6 kiiteles,,az el6ad6siol1"p.."rooo p.ou*.nJ.t--t.rro-iaou.n vauartozJ renderkez.sdre bocsirtani,

llfiiIflnlfJ3.TJi#t"'Jl;ii:fllffi*:iri'p"'t*.ev.JpJtr[iouoJ,,tjab6rmerv 
okror.r,#.luey an6r Megrender<i

4'l' Szerz<ido felek kdtelesek egymiist zi-Zra, beliil ertesiteni, a tudom6suka jutott, a jelen szerz.dds teljesit.sdvelkapcsolatos minden olyan koriilmdnyr6l, amely az eredmdnyes ,.r.i.rr,ir, 
".rrdlyezleti. 

vagy g6tolja.4'2' Yitllalkoz6 Megrendelti elozetes nirri:e, iltl mellett.is *r*o-"* 
",r* alvallalkozd ig6nylev6tel6re jogosult, amely

;:?I?,1**:nt*.l.'#n 
szerz6dds t6rgvrit teljesiteni, illetve ialfuii"egrett tevdkenysZgeert uegrenaerovel szemben

4'3' szerziSdo felek rogzitii' 6s v6llalkoz6 kifejezeuer tudomiisul veszi, hogy.a jelen szerz6d6s teljesit.se sorrin kiz6r6lagolyan kdzrem0k0d6 vagy egydb kisegitri szemetyetcet uetret iffiue,"kit.r.l";o gszab1lyiitoirarom* megfelelo
#ffi'"?itXT;#:LffJ*?J:gzeJre irrinvutd egvdb j";,i;;;b* arm*. vairuir",o.',.,o.jr.z6sek megs6rt6se

4'4' v6llalkoz6 kijelenti' h.ogy jelen.szerzddds megkdtdse nem jelenti mris. kiviikill6 tralmali\ szemdlyekkel megk6t6n egydbszerzoddseinek megsdrtdsdt'. t<ijelenti tovribb6, hog!-nincs tya$*;.911* iery.or, amely alapj6n a jelen szerz6d6s megk.tdsevagy teljesit6se m6s' harmadik szemdly jogrit serte"ne. A v6llalkoz6 kii;i;ili ;i;gy ajeren szerzod6Jteljesitdse sorrin kizrir.lag
f.I,il:XX[$|ullkot6s6t' 

illetve olvan Jz.ir.ri-.r't"ta.otat nasznai''fei, ..ry.t tekintetdben jogot sierzett azok megferer.

5.V6llalkoz6si dij, elsz6mo16s

5'l'Szerzodti felek megrillapodnak, hogy a jelen szerz<idds l. pontjriban meghat6rozottaknak megfelel6en a v6llalkoz66ltal teljesitett vrillalkoz6i tivdkenysdiM"g.enoero - l. ;"16;;'il.g#irozon vrillalkoz6si dij megfizer6s6re kriteles.
5'2'Av6llalkoz6i dij megfizetdse a jelen szerz6ddst t6rgy 

fkepe1gel<iad6s(ok)on tdrt6n6 v6llalk 026 ahalikrizremtikriddstkrivet6en sz6mla ellendben tortdnik olv ,,oJ*, t ogy iMegrendelo u rrailu kezhezve""leill ;;;; 15 (tizen6t) naponbeliil kitteles a vrillalkoz6i dijatYiilal'koz6;"k'; f.rr megliott rr"r"r"rrami banksz6mlijara iitutalni.

i;1#",ff?.,:i:,ffii:'ft?,:X"Jifir:'*t' Megrendel<i a mindenkori jegvbanki arapkamatnak megrerer6 dsszegii

6.A szerz6d6s hat6ry{ra, megsziin6s6re vonatkoz6 renderkez6sek

6' I 'Jelen szerzodds annak mindk6t fdl 6ltal tortdnt ahiirdsa.npiln ldp hatrilyba 6s a felek hatiirozatlan id6tartamra, a jelenszerzt!dds titgyitkdpezi5 vrillalkozrisi tevdkenys69 elvdgz6sdnek id6tartamara kdtik.
6'2Jelen szerz6dds m6dositrisiira kizhrllaga felek 6ltal egyiittesen 6s ir6sban keriilhet sor.
6'3'v6llalkoz6 a jelen..szerz6dds t6rgy6t k6pezti e.l<iadiisho.z kapcsol6d6 pr6b6k megkezd6sdnek id6pontj6ig jogosult ajelen szerztiddstol el6llni, amennyiien varilitozo. a pr6brik ,!gt.rd?rel't0vet6en jelenti be el6ll6s6t, rigy koteles aMegrendelo kar6t megtdriteni. szerzddo r.r.t ilr.:.rJtt., ;griik; ;Viir"rm,f tudom6sul veszi, hogy amennyiben apr6br& megkezdds6t k0vet6en jelenti be elallaslt, ugy ttii.i.r-'..g,i.i *i Megrendel6nek a m6s k.zremiikdd6kigdnybevdtel6b6l ered6 ttibbletktiltsdget, .r.ti.!.r.n *ilouaxtemonaTsauot vagy elhalaszt6sSb6l ered6 krir6t.
6'4'Megrendel<i jogosult a jelen szerz6ddstril b6rmikor el6llni, kciteles azonban a v6llalkoz6 esetleges krir6t megtdriteni.szerzod<i felek kifejezetlt" tttg{il, hogy amennyiben uegrenoeio *en-iirer a szerz<id6st6l, mert a terjesitdsi hat6rid6el6tt nvilv6nval6vri v6lt, trogv i vatiatt iio uniililr*a"i fJu;utot;;Iii.., ,uey t ujrand6 szerz<ld.sszeriien teljesiteni,
Ht[irr"r'.r-r"ij::'" 

v6llilt kiemelt 
".,,etv 

,errue,.re, uirrorii-i,'i"ey varlimo ,t, u rr"rioiiiJ"g6sb<il eredo k6r

6'5'Jelen szerzoddst a felek kizrlr6lag a m6sik fdl srilyos vagy ismdtelt szerz<iddsszegdse eset6n 30 (harminc) naposfelmond6si id6vel jogosultak felmoniani. a r.iroroaria retei[<itetes.[lra.uu foglalni 6s megfelel6en indokolni.



f.iJ,'ffi3'r|]i|}im:|y,#:,0j,lont'u megsziindse esetdn a relek kotelesek a megszrindst k0vet6 l5 (tizenot) napon

7,Egy6b rendelkez6sek

7' I 'Jelen szerz6ddsben foglaltak teljesitdse sor6n a szerz6dri felek ktitelesek mindenkor a mdsik fdl jogos drdekeire, illetveiizleti j6 himev6re tekintettel eljrimi. Ennek megsdrtdse esetdn a ,ari[ilir.r szemben k6rt6rit6si r.triorregger tartoznak.

I;1J,li1?X,jiffiben 
foglaltak teljesitdse soriin aszerzld|felek egym6st a fenri ers<i ordaron megadott drtesit6si cimeken

Jelen szerz<id6s teljesltese sor6n a kdpviseletre jogosult szemdlyek a fent megielolt kdpvisel6k, illetve az 6ltalukiriisban meghatalmazott szem6lyek.

7'3'Jelen szerz<idds teljesitdse soriin a felek egym6st ir6sban az akibbi m6dokon ertesithetik:
- levdl ritj6n;
- faxiizenet, vagy e-mail ritjrln' amennyiben igazolhato, hogy a fax6zenet vagy e-mail a cimzettnek elment,valamint igazolhat6 a tov6bbitris d6tuma.

K<izciltnek kell tekinteni azon jognyilatkozatokat, amelyek kdzbesitdsdt b6rmely f6l k6t alkalommal megkisdrelte 6s
"nem kereste" ielzdssel drkezett vissza Ebben az esetben a termsitesnez fbz6d6joghat6lyok a m6sodikvisszadrkez6st kbvet6 napon 6llnak be. Hu .r.n nap szombatra, illetve munkasztineti napra esik, rigy a r6k<jvetkez6munkanapon illnak be a joghat6sok.

7'4 Felek rogzitik' hogy ielen szerz6dds teliesit6se, valamint megszrin6se sor6n felmenilt vit6s k6rd6seket els6dlegesen perenkivtil' egyeztetes 6ti6n pr6b61i6k rendezni.'Abban-aztr,.rb"t i rr", egyedet|t6rgyalasok eredmdnyre nem vezetndnek,tigv a felek koz<itt felmeriilt jogvita tekintetdben 6ltalturos iiletdke;;6d;i-r.i-,ortt.ro bir6srig illetdkessdgdt k6tik ki.
7'5'Jelen szerz6ddsben nem szabiilyozott k6rd6sekben a mindenkor hat6lyos polg6ri r6rvdnyk0nyv, a szerzrii jogr6l sz6l61999' dvi Lxxvr' t6rv6ny vonatkoz6jogszab6ryi rendelkez6seit kelr alkarmazni.
Jelen szerzddist afelek' mint akaratukkal mindenben megegtezdt, elolvasds ds drtelmezds utdn, a szerz7dds megkdtdsdremegfele16 felhatalmazdssat rendelkezr Mpviseldik iltjdnt [,U"iis,i'iiiiat ou.

Budapest, 2018.01.15.

..' /,/../ 1. .t ://.. ,.A_*_-.
..,' Jobbfft Bence;' egydni v6llalkoz6

(Zugl6i Filharm6nia Non p.of,t Kft)
kdpviseli: Hortobr{gyi Istv6n, iigyvezeio

megrendel<i
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