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EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐD.ÉS

amely egyrészről a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház (cím: 2040 Budaörs, Szabadság út
26.; adószám: 15440990-2-13, számlaszám: 11742173-15440990, képv.: Simon Erika
intézményvezető), mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről Kuti Krisztina (anyja neve: Szentágotay Edit; Székhely: 2040 Budaörs, Ebner
György köz 2/2 ; TAJ szám: 077985428; SZIG szám: 433095BE; Adószám: 68475305-1-33;
bankszámlaszám: OTP 11773425-01132913; elérhetőség: 06/706046992) mint Vállalkozó
(továbbiakban"V állalkozó")

között az alulírott napon, az alábbi feltétel ekkel jött létre.

1.) A szerződés tárgya

a) Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig a jelen szerződésben (továbbiakban:
"Szerződés") rögzített feltételek szerint elvállalja, hogy 2021. január 8-től 2021. június
25-ig biztosítja gerinctoma foglakozás megtartását minden pénteki napon 17.00 és
18.00 óra között, melyet Megrendelő saját eszközével, saját költségén jogosult az
Interticket Kft. zárt rendszerén belül élőben közvetíteni.

b) Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő jogosult az Interticket Kft. zárt
rendszerén belül élőben közvetíteni és ellenérték fejében ahhoz 2021. január 8-től 2021.
június 25-ig minden pénteki napon 17.00 órától a foglalkozás végéig hozzáférést
biztosítani. Vállalkozó ezen időtartamra Megrendelőnek területi korlátozás nélküli,
harmadik személynek ingyenesen vagy visszterhesen átengedhető, minden
médiahordozóra vonatkozó, kizárólagos felhasználási jogot enged.

c) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a hozzáférés biztosításából befolyt bevétel 70 %-
a Megrendelőt, 30%-a pedig a Vállalkozót illeti.
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u.26.

2.) Vállalkozói díj

a) Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jegyek értékesítése és elszámolása után a
Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház az eladott jegyek arányában a jegybevétel 30%-át
átutalással fizeti a Vállalkozó fejlécben rögzített számlaszámára.

b) A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozónak a Szerződés teljesítésévei
kapcsolatosan felmerült minden költségét, és tartalmazza a szerződés tárgyát képező mű
felhasználására Megrendelőnek 1.) b.) pontban engedett felhasználási jog ellenértékét.

c) Vállalkozó a jelen pontban rögzített vállalkozói díjon felül egyéb pénzügyi követelést
Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen nem támaszthat.



Vállalkozó a szerződés teljesítését követően Megrendelő 15 napon belül, utólag,
átutalás formájában fizet ki Vállalkozó fejlécben rögzített számlaszámára.

3.) Szerződő felek jogai és kötelességei

a) Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy a Szerződés 1.) pontjában rögzített
tevékenységre vonatkozóan megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezik.

b) Szerződő felek a Szerződés végrehajtása körében kapcsolattartóként az alábbi
személyeket jelölik ki:

Vállalkozó részéről: Kuti Krisztina
e-mail: krisztina.qti@gmail.com

Megrendelő részéről:Hanzelik Éva
e-mail: hanzelik.eva@jmmh.hu

c) Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan
körülményről, mely a vállalkozás eredményességét veszélyezteti vagy gátolja. Az
értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak következményeit a
Vállalkozó viseli.

d) Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét bármikor jogosult ellenőrizni. Nem mentesül
a Vállalkozó a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, ha a Megrendelő az
ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

e) Szerződő Felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség
és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni.

f) Szerződő Felek megállapodnak, hogy ha bármelyik fél megszegi a tájékoztatási és
együttműködési kötelezettségét, köteles a másik fél ebből származó kárát a
szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint
megtéríteni.

4.) A Szerződés megszűnése, felmondása, elállás

a) Ha a jelen Szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem
felelős, és a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, Vállalkozó
díjazásra nem tarthat igényt. Ha a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében
merült fel, Vállalkozót vállalkozói díj megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az
összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben
megtakarított. Ha a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén
kívül merült fel, a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a vállalkozói díj
arányos része illeti meg.

b) Szerződő Felek a Szerződéstől kizárólag írásban, indokolás nélkül, a szerződés
teljesítésének megkezdése előtt elállhatnak. ...,

c) Szerződő Felek a Szerződés jellegére tekintettel a rendes felmondás lehetőségét
kizárják.

d) Szerződő Felek a Szerződést azonnali hatállyal írásban, indokolás mellett
felmondhatják, ha a másik fél a Polgári Törvénykönyvben szabályozott olyan súlyos
szerződésszegést követ el, melynek következtében a Szerződő Felek további
együttműködése ellehetetlenül.



5.) Titoktartási kötelezettség

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés teljesítése során tudomására jutott
információkat, adatokat, üzleti titokként kezeli. A titoktartási kötelezettséget megsértéséért
Megrendelő a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló hatályos
törvény rendelkezései és a Polgári törvénykönyv (Ptk.) általános szabályai, valamint a Büntető
törvénykönyv (Btk.) vonatkozó rendelkezései szerint felel.

6.) Adatvédelem

A jelen Szerződésben feltüntetett adatok az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs
önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülése alapján kerülnek
tárolásra. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény [Ptk.], az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) GDPR] , a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi LVIII. törvény
[Grt.], a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről
szóló 1995.évi CXIX. törvény [Kütv.], valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény [Nytv.] alapján kerülnek az adatok tárolásra.

7.) Vegyes és záró rendelkezések:

a) Szerződő Felek a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés
úton, tárgyalások útján kívánják rendezni. Ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett
eredményre, Szerződő Felek kikötik a Megrendelő székhelyén hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bíróság eljárását.

b) Jelen Szerződés módosítása és kiegészítése kizárólag írásban, Szerződő Felek saját
kezűleg, illetve aláírásra jogosult képviselői útján lehetséges.

c) A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013.
évi V. tv.) rendelkezései az irányadóak.

Szerződő Felek jelen Szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, saját kezűleg, illetve aláírásra jogosult képviselőjük útján,
helybenhagyólag írták alá 3 darab magyar nyelvű példányban.

8.) Jelen szerződés kizárólag az ajánlatkéréssel és az árajánlattal együtt érvényes.
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