
MŰSORSZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről:

Név: Obec Veľký Kýr Képviseli: Valaska Judit Adószám: 2020416310
Cím: 94107 Veľký Kýr Nám. sv. Jána 1
Telefon: +421 915 200 801
(mint Megrendelő, a rendező szerv képviselője),
másrészről Márió - a továbbiakban fellépő - képviselőjeként ko records Bt. (9700 Szombathely,
Szűrcsapó u. 35. 3/9. (levelezési cím: Gyöngyös utca 10.) Tel: 0630/9376136, e-mail: info@ko.hu,
adószám: 26870133-2-18) - a továbbiakban megbízott -, együttesen Felek között Márió fél playback
fellépésére vonatkozóan az alábbi helyen és időpontban.
Műsor jellege: fél playback
Helyszín: Nagykér SK, Apáti utca - kultúrpark
Kapcsolattartó a helyszínen: Valaska Judit +421915200801 Technikai kontakt: Dombovári Balázs
+421918526785
Időpont: 2023. július 29. szombat, 19:30.  (A KEZDÉS CSÚSZÁSA A MŰSORIDŐ ROVÁSÁRA MEHET! )
Időtartam: 60 perc  Érkezés: legkésőbb a kezdési időpont előtt 15 perccel.
Tiszteletdíj: 360 000Ft
ÁFA: 97 200 Ft
A fellépés díja: bruttó 457 200 Ft, azaz négyszázötvenhétezer-kettőszáz forint, melyet előre
utalással kérünk kiegyenlíteni legkésőbb a fellépés előtti napig. Az ehhez szükséges díjbekérőt a
fellépés előtti héten fogjuk megküldeni. A fellépés költségeinek kifizetése nem lehet bevétel függő.

A Felek kötelezettségei:
1. A Fellépő a fenti fellépés helyszínén és időpontjában, színpadképes állapotban megjelenik és
félplayback (élő ének és harmonika, zenei alapok) műsort (a továbbiakban műsort) ad.
2. A Megrendelő jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a rendezvényt élő koncertként,
koncertként nem hirdeti meg.
3. A Megrendelő a műsor megtartásához biztosít 1 fő rendezőt, fűthető öltözőt, vagy annak
megfelelő helyiséget.
A rendezők feladata a színpad biztosítása. A műsor alatt a kizárólag a stábhoz tartozó személyek
tartózkodhatnak a színpadon!
4. A műsor megtartásához szükséges minimális technika biztosítása a Megrendelő feladata.
Amennyiben zárt térben, maximum 300 fő befogadására alkalmas teremben kerül megrendezésre,
kifogástalan minőségű, minimum 2x600 watt teljesítményű erősítőt és hangfalakat, 1db minimum 200
watt teljesítményű kontroll ládát, minimum 5x3 méteres stabil színpadot megfelelő világítással.
Amennyiben nagyobb teremben, illetve szabad téren kerül megrendezésre a műsor, kifogástalan
minőségű, minimum 2x2000 watt teljesítményű erősítőt és hangfalakat, 2db minimum 200 watt/db
teljesítményű kontroll ládákat, minimum 5x3 méteres stabil színpadot megfelelő világítással. Pendrive
befogadására alkalmas lejátszó eszközt, 2db vezeték nélküli mikrofont, állvánnyal! Csatlakozási
lehetőségek RCA, 3.5, 6.3 jack, XLR.
5. A Megrendelő kijelenti, hogy a fellépés helyszíne érvényes üzembe helyezési engedéllyel
rendelkezik, megfelel a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásoknak és hatályos jogszabályoknak.
6. Az Artisjus felé tett bejelentés csak a Fellépő műsor listájának küldésével teljesíthető. A
műsor listát a szerződéshez mellékeltük.



7. A szerződő felek a fellépés napja előtt 60 munkanappal kártérítési kötelezettség nélkül
lemondhatják a fellépést.

A szerződésszegés következményei:
1. Amennyiben a fellépő a saját hibájából egy óránál többet késik, a Megrendelő a műsor
leadását megtilthatja, vagy az útiköltség megfizetése ellenében a műsor megtartását igényelheti.
2. Amennyiben valamelyik fél a műsort a fent leírt időpont előtt 60 munkanapon belül mondja
le, köteles a másik fél számára a jelen szerződéssel kapcsolatos igazolt költségeit legfeljebb a fellépti
díj ötven százalékának erejéig megfizetni, vagy új időpontban megegyezni. 21 munkanapon belüli
lemondás esetén a feleket a fellépti díj 100%-a illeti meg.
3. Amennyiben a szabadtérre tervezett műsort kedvezőtlen időjárás esetén, a megfelelő
színpadfedés hiánya miatt nem lehet időben elkezdeni, illetve megtartani, a Fellépő művész nem
köteles a műsort megtartani. A Megrendelő köteles a teljes fellépti díjat kifizetni.
4. A minimális technika hiánya, hiányosságai a műsor lemondására jogosítja a Fellépőt, a turné
manager döntése alapján. A Megrendelő köteles a teljes fellépti díjat a helyszínen, készpénzben
kifizetni.
4. A helyszínen történő műsor lemondás esetén a teljes fellépti díjat köteles helyben
kiegyenlíteni a Megrendelő készpénzben.
5. A felek mentesülnek a jelen szerződésben leírt kártérítési kötelezettségek alól, ha indokolt
akadályoztatás (járvány, betegség, járhatatlan útviszonyok) egyéb vis maior okozza. Amennyiben a
lemondás a corona vírusra való hivatkozással történik, úgy azt a Fellépő csak érvényben lévő
kormányrendelet esetén tudja elfogadni, ennek hiányában a Fellépőt a teljes tiszteletdíj megilleti!

Egyéb rendelkezések:
a. A felek kölcsönösen kötelezik magukat, hogy a szerződésben foglaltakat, különösen a fellépti
díjra vonatkozó információkat üzleti titokként kezelik, s azt egyik fél sem hozza nyilvánosságra,
illetve adja át harmadik személynek.
b. A szerződést a felek elolvasták, értelmezték, s mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.
c. A technikai lebonyolítás érdekében a turné managementjét kérjük hívni a

+3670/517-1075-ös számon, egyéb a rendezvénnyel, illetve a szerződéssel kapcsolatos
kérdésekben +3630/937-6136 telefonszámokat.
d. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK rendelkezései az irányadók.
e. Vitás esetben a Felek mindent elkövetnek a megegyezés érdekében, jogvita esetében alá vetik
magukat a Szombathelyi Járás  Bíróság döntésének.

Szombathely, 2023. február 06., hétfő

………………………                                                      ....................................
Balogh Zsolt                                                             Megrendelő-Ph

Figyelmeztetés!

scv73137
Textový rámček



A felhasználó a rendezvény bejelentésével egyidejűleg köteles a felhasznált művek és szerzőik adatait
közölni.

[Szjt 16§ (7), 92.§ (5)]
Az adatlap adatai alapján számolja el az ARTISJUS a zenei és irodalmi kisjogos művek

felhasználásáért befizetett szerzői jogdíjat az általa képviselt belföldi és külföldi szerzőknek, ezért
annak pontos és teljes kitöltése feltétlenül szükséges. Az adatszolgáltatás elmulasztásáért és a hiányos

adatközlésért a felhasználó felelősséggel tartozik!

Kérjük az alábbi műsorlistát kitöltve a következő e-mail címre szíveskedjenek elküldeni:
bejelentes@artisjus.com

Műsorlista

Cím Dalszerző Szövegíró

1. Könnyek Nélkül Manuel Manuel
2. Jaj nagyság Márió Márió
3. Csillag Márió Márió
4. Ennyit ér az életünk Márió Márió
5. Áttáncolom az éjszakát Márió Márió
6. Göndör haja Márió Márió
7. Rendes ember maradok Márió Márió
8. Sárga rózsa Manuel Manuel
9. Amikor szívem Kiss Tibor Kiss Tibor
10. Fehér orgonák Márió Márió
11. Volt egy kislány Márió Márió
12. Elmegyek én Márió Márió
13. Te meg én Bors Eszter – Riba Márió – Balogh Zsolt

A rendezvény típusa: könnyűzenei koncert
A rendezvény hossza:.................................
Jegy bevétel: ……………………………..
A szervező típusa: önkormányzat / egyéb
A közönség létszáma:.................................
A zenefelhasználás típusa: csak élőzene /élő és gépzene

Dátum: ……………………………………………

…………………………………
alárírás




