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Előterjesztés
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1. Előterjesztés
Tisztelt Bizottság!
A THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft. a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének 156/2021. (X. 21.) önkormányzati határozata alapján 4.000.000 Ft, azaz
négymillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a Trianon és a Bálna című előadások
előkészítő munkáira, mely támogatás a THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft. részére
kifizetésre került az Önkormányzattal 2021. november 15-én kötött Támogatási Szerződés alapján.
A THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft. a kapott támogatás elszámolásához szükséges
dokumentumokat az Önkormányzat részére megküldte. A Gazdasági Iroda az elszámolásokat 2022.
szeptember 20. napján ellenőrizte és akként nyilatkozott, hogy a támogatás elszámolása megfelelő, a
THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft. által benyújtott dokumentumok, számlák a támogatási
szerződésben előírt rendelkezéseknek megfelelnek, a támogatások felhasználására a támogatási
szerződésben foglaltaknak, és a támogatási szerződés mellékletét képező útmutatónak megfelelően
került sor. Az elszámolás a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a bizottság egyszerű többséggel szavaz.

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a döntésnek nincs költségvetési vonzata.
Kérem a Tisztelt Bizottságot a mellékletben szereplő elszámolás elfogadására!

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
.../2022. (....) NOKSB határozata
a THEA Art Nonprofit Kft. részére a 2021. évben nyújtott támogatás elszámolásának elfogadásáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága a THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft. részére a 2021. évben nyújtott
4.000.000 Ft, azaz négymillió forint összegű támogatás elszámolását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

3. Az előterjesztés melléklete(i)
1. melléklet: elszámolás
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R.N.R. Művészeti Ügynökség Kft.

THEA Theatre Entertainment 8c Art Nonprofit
Kft.

HU 1027 Budapest
Bem József utca 6.
PSZT. em.

HU 1088 Budapest
Bródy Sándor utca 17.
I.lph. 2. em. 6. ajtó

Adószám: 24815705-2-41
Közösségi adószám: HU24815705

Adószám: 14226238-2-42

Bankszámlaszám: 10102093-40892100-01004003
1BAN: HU34 1010 2093 4089 2100 0100 4003
SWIFT kód: BUDAHUHB
Előzmény bizonylat:

Számla kelte:

Rendelés száma:

Teljesítés:

MEGNEVEZÉS

MENNYISÉG

előadó-művészetet kiegészítő tev.

1,00 db

2021.12.27
2021.12.23

Fizetési mód:

ÁTUTALÁS

Fizetési határidő:

2021.12.27

NETTÓ EGYSÉGÁR

ÁFAKULCS

NETTÓ

ÁFA ÉRTÉK

1 100 000,00

27%

1 100 000,00

297 000,00

27%

1 100 000,00

297 000,00

1 397 000,00

Összesen

1100 000,00

297 000,00

1 397 000,00

BRUTTÓ

1 397 000,00

"TRIANON" rendezői és díszlettervezői
előkészítés, szerződés szerint

1 397 000,00 HUF

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG

Urbán András

A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz!

"Felhasználva .4...d99.-..9.?.9:.'Tl. Ft összegben a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2021. évi BDV/20579-2/2021 támogatás terhére"

Az eredttv/e! mndenben
megegyező, hitelei wásűUt!
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Forgalmi kivonat
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A szolgáltatás SZJ kódja: 65.12
Adó mértéke: tárgyi adómentes
Számla kelte:
2021.12.29.
4. példány (másolat)
Számla száma:
2021/0022/40010447

BANK
MagNet Magyar Közösségi Bank
1062 Budapest, Andrássy út 98.
Adóigazgatási szám: 14413591-4-44
Swift kód: HBWEHUHB
Számla tulajdonos:
Számlaszám:
IBAN Számlaszám:
Számla típusa:
Számla devizaneme:

THEA Theatre Entertainment & Art Np Kft
16200223-10059593
HU63162002231005959300000000
Vállalkozói folyószámla
HUF

Dátum: 2021.12.29.

Kivonat sorszáma:

THEA Theatre Entertainment & Art Np Kft
Budapest
Bródy Sándor utca 17.1. Iph. II. 6.
1088

2021/230

A kivonaton feltüntetett tranzakciós illetéket a Bank már megfizette, Önnek ezzel kapcsolatban fizetési kötelezettsége nincs.

Közlemény

Könyvelési
dátum

Értéknap

Összeg (HUF)

Gl-2021-59

2021.12.29.

2021.12.29.

-200 000

-1 044 HUF
600 HUF
MD-2021 -21

2021.12.29.

2021.12.29.

-200 000

Átutalás (IB/IG2)

-1 044 HUF
600 HUF
BKS00003140

2021.12.29.

2021.12.29.

-1 397 000

R.N.R. Művészeti Ügynökség Kft.
HU34 1010 2093 4089 2100 0100 4003
Jutalék
Bank által fizetett tranzakciós illeték

-6 694 HUF
4 191 HUF

Tranzakció adatai

90734472

Átutalás (IB/IG2)

Gálos Iván e.v.
JüuiiefC
Bank által fizetett tranzakciós illeték
90734473

Átutalás (IB/IG2)

Mester Dávid e.v.
jutalék
Bank által fizetett tranzakciós illeték
90734474

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Megbízó/ Megrendelő:
THEA Entertainment & Art Nonprofit Kft.
Székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17.1. Iház. II. em. 6.
Adószám: 14226238-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-894522
Megbízott/ Vállalkozó: R.N.R. Művészeti Ügynökség Kft.
Szerződés tárgya: Trianon című előadás rendezői és díszlettervezői előkészítő munkálatok
ellátása - Urbán András személyes közreműködésével.
Teljesítés időpontja: 2021. 12. 23.
Megjegyzés: A szerződésben vállalt kötelezettségeit a Megbízott maradéktalanul elvégezte, a
szerződés szerinti összeg számlázására jogosult, amely 1 100 000 Ft + áfa (azaz
egymillió-egyszázezer forint + áfa).

Kelt, Budapest 2021.12.27.
A teljesítést igazolom:

Studniczky László
cégvezető

U £c;-a>o<z

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft.
székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17. 1. Iház. II. em. 6.;
levelezési cím: 1027 Budapest, Jurányi u. 1-3.;
adószám: 14226238-2-42;
cégjegyzékszám: 01-09-894522;
képviseli: Nyulassy Attila ügyvezető és Studniczky László cégvezető,
mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),
másrészről
R.N.R. Művészeti Ügynökség Kft.
székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 6. fszt.
postacím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/A. 1. em.
adószám: 24815705-2-41
”
cégjegyzékszám: 01-09-183805
bankszámlaszám: 10102093-40892100-01004003
képviselő: Ridzi Gábor ügyvezető, mint megbízott (továbbiakban: Megbízott)
-

együttesen Felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
I. A szerződés tárgya

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat, a Megbízott vállalja a vele jogviszonyban álló Urbán
András személyes közreműködésével a Megbízó produciójában készülő TRIANON munkacímű
előadás (továbbiakban: Produkció) rendezői és díszlettervezői feladatainak előkészületeit.
A megbízási feladatok részét képezi a Produkcióval kapcsolatos sajtóeseményen, valamint az
esetleges promóciós rendezvényeken történő megjelenést és részvételt is.
2. A Felek a jelen megállapodásukat a Produkció megrendezésének előkészítő munkáira és a
díszlettervezői feladatok elvégzésére hozzák létre 2021. december 23-ig.
II. A szerződés terjedelme
1. Megbízott a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Megbízóra ruházza át a Produkcióval
kapcsolatos szerzői-alkotói jogait, kivéve azokat a személyhez fűződő jogokat, amelyekről az 1999.
LXXVI. törvény értelmében nem mondhat le.
2. Megbízottat nem illeti külön díjazás a promóciós célokra készített, képmását felhasználó
(televíziós és videófelvételek, állóképek, poszter és egyéb reklám) anyagokat illetően.
3. A későbbiekben megrendezésre kerülő előadás alapján esetlegesen létrehozott mozgóképes
adaptáció elkészítéséért, illetve a produkció felvételéért, annak kommerciális felhasználása esetén
külön díjazás illeti Megbízottat, Megbízó és Megbízott közötti külön megállapodás alapján.
4. Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés aláírásával a II/2. pontban említett
reklámanyagokra is vonatkoznak a II/l. pontban meghatározott feltételek.
5. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a munka során megbízását legjobb tudása szerint
teljesíti.

6. Megbízott kötelezi magát arra, hogy Megbízót érintő negatív tartalmú kijelentésektől tartózkodik.
Megbízott a készülő Produkcióval kapcsolatos nyilatkozatot Megbízóval történő konzultáció nélkül
nem tesz.
III. Nyilatkozatok
1. Megbízott jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra,
hogy a Produkcióval és az ahhoz kapcsolódó kereskedelmi projektekkel (így különösen, de nem
kizárólagosan a Produkció tartalmával, felépítésével, a szereplők nevével, a lebonyolításához
kapcsolódó reklámkampánnyal) összefüggésben közvetlenül vagy közvetve kapott és tudomására
jutott dokumentációt, kereskedelmi és egyéb információkat bizalmasan kezeli, azokat harmadik
személyeknek nem adja át és számukra nem teszi hozzáférhetővé.
2. Megbízott egyben tudomásul veszi, hogy titoktartási kötelezettsége - a Produkció megvalósítása
során nyilvánosságra hozott dokumentumok és információk kivételével - a hivatkozott Produkcióval
kapcsolatban létrejött megbízási szerződés megszűnését követően is fennmarad.
3. Megbízott a Megbízó és a dramaturg darabbal kapcsolatos ésszerű igényeit és szempontjait, alkotói
koncepcióval összeegyeztethető keretekben figyelembe veszi.
4. Megbízó vállalja, hogy a Megbízottal szükség esetén konzultálnak, s tájékoztatják őt a Produkció
megvalósításával kapcsolatos jelen szerződés körébe tartozó, vagy azokra hatással bíró ügyekről, azok
körülményeiről, különös tekintettel, ha az azokkal kapcsolatos személyi vagy tárgyi feltételekben
változás történik.
IV. A Megbízott díjazása
1. A jelen megbízási szerződés I./ 1. pontjában rögzített rendezői előkészítő feladatok elvégzéséért a
Produkció előkészítő és tervezési fázisában való részvételért, a Megbízó a Megbízott részére 700.000
Ft + áfa azaz hétszázezer forint + áfa megbízási díjat fizet egy összegben. Szerződő felek tudomásul
veszik, hogy a megbízási díjat a teljesítést követő tizenöt napon belül, átutalásos számla ellenében
fizeti ki.
1.1. A jelen megbízási szerződés I./ 1. pontjában rögzített díszlettervezői feladatok elvégzéséért a
Produkció előkészítő és tervezési fázisában való részvételért, a Megbízó a Megbízott részére 400.000
Ft + áfa azaz négyszázezer forint + áfa megbízási díjat fizet egy összegben. Szerződő felek
tudomásul veszik, hogy a megbízási díjat a teljesítést követő tizenöt napon belül, átutalásos számla
ellenében fizeti ki.
A I./l. pontban rögzített feladatok ellátásának teljesítési határideje: 2021. december 23.
2. Amennyiben a Megbízott a szerződésben vállalt feladatait - a Megbízó érdekkörében felmerült
okból, vagy neki felróhatóan - nem, vagy nem maradéktalanul tudja teljesíteni, úgy az őt megillető
díjat a Megbízó maradéktalanul köteles kifizetni.
V. Titoktartás
Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés rendelkezéseit titkosan kezelik, s
arról csak a másik fél hozzájárulásával adnak tájékoztatást bármely harmadik személynek.
VI. A szerződés megszüntetése
1. Jelen szerződést a Felek jogosultak közös megegyezéssel megszüntetni.

2. Amennyiben valamely fél a jelen szerződésből eredő kötelezettségét neki felróhatóan megszegi és
kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére, az abban közölt megfelelő határidőn belül sem teljesíti,
abban az esetben a másik fél egyoldalú írásbeli - indokolást tartalmazó - nyilatkozatával a szerződést
felmondhatja. A felmondási idő 15 nap. Azonnali hatályú felmondásnak akkor van helye, ha a másik
fél kötelezettségszegése olyan súlyos fokú, hogy az a vele való együttműködést a továbbiakban
lehetetlenné teszi. Szerződésszegés esetén a vétlen fél gyakorolhatja a törvényben meghatározott
jogkövetkezményeket, így különösen kártérítést követelhet a másik féltől. A Megbízó
kötelezettségszegése esetén a Megbízott jogosult a IV. pontban meghatározott díjazás teljes összegére
is.
VIL A szerződés lehetetlenülése
1. Ha a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős és
a.) a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében, vagy mindkét fél érdekkörén kívül merül
fel, a Megbízottat a már teljesített feladatokkal arányos díjazás illeti meg,
b.) a lehetetlenné válás oka a Megbízó érdekkörében merül fel, a Megbízottat a IV/1. pontban
meghatározott teljes díjazás megilleti,
c.) a lehetetlenülés oka a Megbízott érdekkörében merült fel, a Megbízott díjazásra nem tarthat
igényt.
2. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet
értesíteni.
3. A vis maior azon formájára, amely a megállapodás teljesítését lehetetlenné teszi, a lehetetlenülés
szabályai vonatkoznak. Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a megállapodás teljesítését, de késlelteti
azt: a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával. A vis
maiorról haladéktalanul értesíteni kell a-másik felet. Az ennek elmulasztásábók eredő- kár-a -mulasztó
felet terheli.
Egyéb rendelkezések
1. A Felek megállapodnak abban, hogy közösen vállalják a Produkció létrehozását az Átrium Színház
2022-es évadában.
2. A Felek tudomásul veszik, hogy az előadás megrendezésére a próbaidőszak alatt, a bemutatóra és a
produkció műsoron tartásig a megrendezendő előadásokra szóló megállapodásuk a Megbízó és a
Megbízott között külön megállapodás tárgyát képezi.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a szerzői jogról
szóló 1999. LXXVI. tv. (Szjt.) megfelelő rendelkezései az irányadóak.
4. A Felek esetleges jogvitájuk esetén megkísérlik a békés egyeztetést. Ennek sikertelensége esetén a
Felek hatáskörtől függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság
kizárólagos illetékességét.
5. Jelen megállapodás a szerződés aláírásának napján lép életbe. Szerződő felek jelen okiratot, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt az alábbi napon helybenhagyólag írták alá.
V. Záró rendelkezések
1. A szerződő felek jelen szerződésből fakadó jogviták esetére a Fővárosi Törvényszék kizárólagos
illetékességét kikötik.

Az

2. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 73. §
(1). bek. és 74. § (1). bek. előadóművészekre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével,
valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:59. §-a értelmében és annak részletes szabályait a Ptk.
6:272-279. § által szabályozott vállalkozási szerződés keretében kötik meg.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók.
Kelt a felek közös akarata alapján Budapesten, 2021. október 20-án , a felek aláírásával hitelesítve:
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Ridzi Gábor
ügyvezető
R.N.R. Művészeti Ügynökség Kft
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Bérjegyzék
Kifizetés:2021.12.29.

Tsz.:

141 Ugrál István

Besorolási kódok:

Adóazonosító:
TÁJ:
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41 Egyéb jogv. mvégzésre 2021.12.01.-2021.12.31.
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Maradék szabadság (Nap):

Átlaobér növ.

filapMt

El
705 882
705 882

70S 882 12
105 882
105 882

2729
2721
Osztónap:
23
Járulék/adő

üé Jáiékoztató.adatpk
12
12

FE0R

Kifizetői EKHO alap 15,5%
Egyéni EKHO alap 15%
Foglalkoztató ráfordítása

705 882
705 882
815 294

109 412

12
12

600 000 Ft (11773140-10268643)

7 951 210
0

Göngyölt SZJA adatok:
Összevonandó jövedelem:
Levont SZIA előleg:

17 376
2 606

A bérjegyzék a Tbj.tv. 77.§ szerinti Igazolás, a munkáltató aláírása nélkül hiteles.
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......... Ft összegben a
Budapest I. herület Budavári Önkormányzat
2021. évi BDV/20579-2/2021 támogatás terhére"
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Forgalmi kivonat

magnet

A szolgáltatás SZJ kódja: 65.12
Adó mértéke: tárgyi adómentes
Számla kelte:
2021.12.30.
3. példány (másolat)
Számla száma:
2021/0022/40024440

BANK
MagNet Magyar Közösségi Bank
1062 Budapest, Andrássy út 98.
Adóigazgatási szám: 14413591-4-44
Swift kód: HBWEHUHB
Számla tulajdonos:
Számlaszám:
IBAN Számlaszám:
Számla típusa:
Számla devizaneme:

THEA Theatre Entertainment & Art Np Kft
16200223-10059593
HU63162002231005959300000000
Vállalkozói folyószámla
HUF

Dátum: 2021.12.30.

Kivonat sorszáma:

THEA Theatre Entertainment & Art Np Kft
Budapest
Bródy Sándor utca 17.1. Iph. II. 6.
1088

2021/231

A kivonaton feltüntetett tranzakciós Illetéket a Bank már megfizette, Önnek ezzel kapcsolatban fizetési kötelezettsége nincs.

Tranzakció adatai
90769339
AFR terhelés bankon kívül
Ugrál István

90793607

90793808

juvoiek
Bank által fizetett tranzakciós illeték
Nemzetközi SEPA átutalás (IB)
Veronika Keresztesova
SEPA adatok
Tranzakció azonosító
Ténylegesen elutalt összeg
Jóváírási értesítés devizanem
Költségviselés módja
Kötelezett bank. BIC kód
Számla címzett kapcsolattartójának neve
Ország
Cím
Cím
IBAN számlaszám
Közlemény
Deviza összeg
Árfolyam
Jutalék
Bank által fizetett tranzakciós illeték
Költségelszámolás

Közlemény
bér

-2 932 HUF
1 800 HUF
2021003

Könyvelési
dátum

Értéknap

összeg (HUF)

2021.12.30.

2021.12.29.

-600000

2021.12.30.

2021.12.31.

-413105

2021.12.30.

2021.12.30.

-2 341

THEA Theatre En 2021.12.30

1100
EUR
SLEV
BREXSKBXXXX
Veronika Keresztesova

2021003
1 100 EUR
375,55
-2 341 HUF
1 239,32 HUF

Pénzforgalmi jutalék nemzetközi SEPA
-2 341 HUF
átutalás UB)_______________________________________

Az eredni
megegyező;

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Megbízó:
THEA Entertainment & Art Nonprofit Kft.
Székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17. 1. Iház. II. em. 6.
Adószám: 14226238-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-894522
Megbízott: Ugrai István
Szerződés tárgya: Bálna c. előadás, dramaturgiai feladatok ellátása (FEOR: 2729)
Teljesítés időpontja: 2021. 11. 30.
Megjegyzés: A szerződésben vállalt kötelezettségeit a Megbízott maradéktalanul elvégezte, a
szerződés szerinti összeg bérszámfejtésére jogosult, amely bruttó 352 941 Ft (azaz
háromszázötvenkétezer-kilencszáznegyvenegy forint)
Kelt, Budapest 2021. 12.20.
A teljesítést igazolom:

islfef^'%^- 'l
Studniczky László-..
cégvezető

Kft.

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Megbízó:
THEA Entertainment & Art Nonprofit Kft.
Székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17. 1. Iház. II. em. 6.
Adószám: 14226238-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-894522
Megbízott: Ugrai István
Szerződés tárgya: Trianon című előadás kreatív írói feladatok ellátása (FEOR: 2721)
Teljesítés időpontja: 2021. 12. 20.
Megjegyzés: A szerződésben vállalt kötelezettségeit a Megbízott maradéktalanul elvégezte, a
szerződés szerinti összeg bérszámfejtésére jogosult, amely bruttó 352 941 Ft (azaz
háromszázötvenkétezer-kilencszáznegyvenegy forint)
Kelt, Budapest 2021. 12. 20.
A teljesítést igazolom:
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Studniczky László
cégvezető

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft.
Székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17. 1. Iház. II. em. 6.,
adószám: 14226238-2-42,
cégjegyzékszám: 01-09-894522,
bankszámlaszám: 16200106-11580661-00000000,
képviseli: Nyulassy Attila ügyvezető és Studniczky László cégvezető,
mint megbízó (továbbiakban Megbízó),
másrészről
Név: Ugrai István
lakcím:
születési hely, idő:
anyja neve:
adószám:
TÁJ szám:
bankszámlaszám:
mint megbízott (továbbiakban Megbízott),
-

együttesen Felek között a mai napon, az alulírott helyen az alábbi feltételek szerint:

1. ) A Megbízó megbízza a Megbízottat, a Megbízott vállalja, a jelen szerződés időtartama alatt a
Megbízó produkciójában készülő TRIANON munkacímü előadás (továbbiakban: Produkció) kreatív
írói feladatainak (FEOR 2721) ellátását az alábbiak szerint:
•
•
•
•
•

szöveges tartalmak gyártása dramaturgia pontok meghatározásával,
szövegkönyv vázának megalkotása, háttéranyagok gyűjtése
kreatív írói feladatok ellátása a Produkció színpadra alkalmazhatóságának
figyelembevételével,
határidők pontos teljesítése,
szoros együttműködés a produkció rendezőjével és az alkotó stábbal.

2. ) A jelen megbízást 2021. október 15-től 2021. december 20-ig kötik a szerződő Felek, a szerződés
érvényessége az aláírás napja.
3. ) A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 1.) pontjában rögzített feladatok ellátásának,
és a szöveges tartalmak teljesítésének határideje 2021. december 20.
4. ) A Megbízottat a jelen szerződésben 1.) pontjában rögzített feladatok ellátásáért bruttó 352 941 Ft
(azaz háromszázötvenkétezer-kilencszáznegyvenegy forint) megbízási díj illeti meg melyet a
Megbízó a teljesítést követően a vonatkozó törvényben és a Megbízott által tett nyilatkozat alapján
(mely a megbízási szerződés elválaszthatatlan része) a rögzített adókkal és járulékokkal csökkentett
nettó értékét Megbízott részére banki átutalással köteles megfizetni.
5. ) A jelen megbízási szerződés megszűnik abban az esetben, ha a Felek a megbízási jogviszonyt
közös megegyezéssel vagy azonnali hatályú felmondással megszüntetik.

Az tredítivt! wu'Á
hiteles

1

6. ) A Megbízott köteles minden olyan körülményről a Megbízót haladéktalanul értesíteni, amely a
feladat ellátását veszélyezteti vagy gátolja.
7. ) A Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízó őt a munkavégzés helyén készített,
biztonságtechnikai célú felvételeken rögzítse és e felvételeket a vállalkozási szerződés időtartama alatt
tárolja.
8. ) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződésben foglaltakat üzleti titokként
kezelik, s arról kizárólag a másik fél hozzájárulásával adhatnak harmadik személynek tájékoztatást.
9. ) A jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
szabályai az irányadóak.
10. ) Felek a jelen jogviszonyból fakadó bármely vitájuk elsősorban elbírálására alávetik magukat a per
tárgyától és a pertárgy értékétől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság
kizárólagos illetékességének.
A jelen megbízási szerződést felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal minden
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2j0ZnoEíÓher 15.

Studniczky László
THEA Art Nonprofit Kft.
Megbízó

igrai István
Megbízott

Az trcditivil
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft.
Székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17.1. Iház. II. em. 6.,
adószám: 14226238-2-42,
cégjegyzékszám: 01-09-894522,
bankszámlaszám: 16200106-11580661-00000000,
képviseli: Nyulassy Attila ügyvezető és Studniczky László cégvezető,
mint megbízó (továbbiakban Megbízó),
másrészről
Név: Ugrai István
lakcím:
születési hely, idő:
anyja neve:
adószám:
TÁJ szám:
bankszámlaszám:
mint megbízott (továbbiakban Megbízott),
-

együttesen Felek között a mai napon, az alulírott helyen az alábbi feltételek szerint:

1. ) A Megbízó megbízza a Megbízottat, a Megbízott vállalja, a jelen szerződés időtartama alatt a
Megbízó produkciójában készülő Brasch Bence: BÁLNA munkacímű előadás (továbbiakban:
Produkció) dramaturgiai előkészítési feladatainak (FEOR 2729) ellátását az alábbiak szerint:
•
•
•
•
•

szöveges tartalmak lektorálása, változatra való javaslattétel,
a szövegkönyv vázának meghatározása dramaturgia szempontok figyelembevételével,
kreatív dramaturgiai feladatok ellátása a Produkció színpadra alkalmazhatóságának
figyelembevételével,
határidők pontos teljesítése,
szoros együttműködés a produkció rendezőjével és az alkotó stábbal.

2. ) A jelen megbízást 2021. szeptember 29-től 2021. november 30-ig kötik a szerződő Felek, a
szerződés érvényessége az aláírás napja.
3. ) A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 1.) pontjában rögzített feladatok ellátásának,
és a szöveges tartalmak teljesítésének határideje 2021. november 30.
4. ) A Megbízottat a jelen szerződésben 1.) pontjában rögzített feladatok ellátásáért bruttó 352 941 Ft
(azaz háromszázötvenkettőezer-kilencszáznegyvenegy forint) megbízási díj illeti meg melyet a
Megbízó a teljesítést követően a vonatkozó törvényben és a Megbízott által tett nyilatkozat alapján
(mely a megbízási szerződés elválaszthatatlan része) a rögzített adókkal és járulékokkal csökkentett
nettó értékét Megbízott részére banki átutalással köteles megfizetni.
5. ) A jelen megbízási szerződés megszűnik abban az esetben, ha a Felek a megbízási jogviszonyt
közös megegyezéssel vagy azonnali hatályú felmondással megszüntetik.

Az tredstr/e! nMndeni

6. ) A Megbízott köteles minden olyan körülményről a Megbízót haladéktalanul értesíteni, amely a
feladat ellátását veszélyezteti vagy gátolja.
7. ) A Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízó őt a munkavégzés helyén készített,
biztonságtechnikai célú felvételeken rögzítse és e felvételeket a vállalkozási szerződés időtartama alatt
tárolja.
8. ) Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződésben foglaltakat üzleti titokként
kezelik, s arról kizárólag a másik fél hozzájárulásával adhatnak harmadik személynek tájékoztatást.
9. ) A jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
szabályai az irányadóak.
10. ) Felek a jelen jogviszonyból fakadó bármely vitájuk elsősorban elbírálására alávetik magukat a per
tárgyától és a pertárgy értékétől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság
kizárólagos illetékességének.
A jelen megbízási szerződést felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal minden
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2021. szeptember 29.

THEA Art Nonprofit Kft.
Megbízó

Megbízott

SOföMh '.3

1126
Gátos Iván, 52181245

Bank neve: Budapest Bank
Bankszámlaszám:

1037 Budapest
Csillagszem u. 22.
Adószám: 68738834-1-41

10102086-05521851-00000007

SZÁMLA
Sorszám: Gl-2021-59

VEVŐ:

Megnevezés
Trianon zeneszerzői
előkészítés

átutalás
2021.12.23.

Fizetési mód:
Teljesítés dátuma:
Kiállítás dátuma:

THEA Art Nonprofit Kft.
1088 Budapest
Bródy Sándor utca 17.1. Iház. II. em. 6.
Adószám: 14226238-2-42

2021.12.22.
2021.12.27.

Fizetési határidő;

Menny.

Egységár

Nettó ár

Áfa

Áfaérték

Bruttó ár

1 db

200 000

200 000

AAM

0

200 000

0

200 000

200000

Összesen:

Alanyi adómentes: 0

Összesen:

200 000 Ft
A szúrnia aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója kisadózó.

"Felhasználva ..2£Q.’..?íí?;........Ft összegben a
Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat
2021. évi BDV/20579-2/2021 támogatás terhére"
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mostszámlázz

Oldal VI

GYORSAN
KÖNNYEN
INGYEN
A bizonylatot a MostSzámtézz készítette.

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Megbízó/ Megrendelő:
THEA Entertainment & Art Nonprofit Kft.
Székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17. 1. Iház. II. em. 6.
Adószám: 14226238-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-894522
Megbízott/ Vállalkozó: Gátos Iván
Szerződés tárgya: a Trianon című előadás zeneszerzői feladatok ellátása.
Teljesítés időpontja: 2021. 12. 23.
Megjegyzés: A szerződésben vállalt kötelezettségeit a Megbízott maradéktalanul elvégezte, a
szerződés szerinti összeg számlázására jogosult, amely 200 000 Ft + áfa (azaz kettőszázezer forint +
áfa).

Kelt, Budapest 2021. 12. 22.
A teljesítést igazolom:

THEA Entertainment & Art'Nonprofit Kft.
Studniczky László
cégvezető

Forgalmi kivonat

ÍDagDet

A szolgáltatás SZJ kódja: 65.12
Adó mértéke: tárgyi adómentes
Számla kelte:
2021.12.29.
4. példány (másolat)
Számla száma:
2021/0022/40010447

BANK
MagNet Magyar Közösségi Bank
1062 Budapest, Andrássy út 98.
Adóigazgatási szám: 14413591-4-44
Swift kód: HBWEHUHB
Számla tulajdonos:
Számlaszám:
IBAN Számlaszám:
Számla típusa:
Számla devizaneme:

THEA Theatre Entertainment & Art Np Kft
16200223-10059593
HU63162002231005959300000000
Vállalkozói folyószámla
HUF

Dátum: 2021.12.29.

Kivonat sorszáma:

THEA Theatre Entertainment & Art Np Kft
Budapest
Bródy Sándor utca 17. 1. Iph. II. 6.
1088

2021/230

A kivonaton feltüntetett tranzakciós illetéket a Bank már megfizette. Önnek ezzel kapcsolatban fizetési kötelezettsége nincs.
Könyvelési
dátum

Értéknap

Összeg (HUF)

Gl-2021-59

2021.12.29

2021.12.29.

-200 000

-1 044 HUF
600 HUF
MD-2021-21

2021.12.29.

2021.12.29.

-200 000

Átutalás (IB/IG2)

-1 044 HUF
600 HUF
BKS00003140

2021.12.29.

2021.12.29.

-1 397 000

R.N.R. Művészeti Ügynökség Kft.
HU34 1010 2093 4089 2100 0100 4003
Jutalék
Bank által fizetett tranzakciós illeték

-6 694 HUF
4191HUF

Tranzakció adatai

90734472

Átutalás (tB/IG2)

Közlemény

Gátos Iván e.v.
Jutalék
Bank által fizetett tranzakciós illeték
90734473

Átutalás (IB/IG2)

Mester Dávid e.v.
jutalék
Bank által fizetett tranzakciós illeték
90734474

Az
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft.
székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17. 1. Iház. II. em. 6.;
levelezési cím: 1027 Budapest, Jurányi u. 1-3.;
adószám: 14226238-2-42;
cégjegyzékszám: 01-09-894522;
képviseli: Nyulassy Attila ügyvezető és Studniczky László cégvezető,
mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),
másrészről
Gátos Iván egyéni vállalkozó
székhelye: 1037 Budapest, Csillagszem utca 22. em.: 1 ajtó: 4.;
adószám: 68738884-1-41;
Nyilvántartási szám: 52181245;
bankszámlaszáma:
mint megbízott (továbbiakban: Megbízott)
-

együttesen Felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
I. A szerződés tárgya

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat, a Megbízott vállalja a Megbízó produciójában készülő
TRIANON munkacímű előadás (továbbiakban: Produkció) zeneszerzői előkészületeit.
A megbízási feladatok részét képezi a Produkcióval kapcsolatos sajtóeseményen, valamint az
esetleges promóciós rendezvényeken történő megjelenést és részvételt is.
2. A Felek a jelen megállapodásukat a Produkció zeneszerzői előkészítő munkáinak elvégzésére
hozzák létre 2021. december 23-ig.

II. A szerződés terjedelme
1. Megbízott a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Megbízóra ruházza át a Produkcióval
kapcsolatos szerzői-alkotói jogait, kivéve azokat a személyhez fűződő jogokat, amelyekről az 1999.
LXXVI. törvény értelmében nem mondhat le.
2. Megbízottat nem illeti külön díjazás a promóciós célokra készített, képmását felhasználó
(televíziós és videófelvételek, állóképek, poszter és egyéb reklám) anyagokat illetően.
3. A későbbiekben megrendezésre kerülő előadás alapján esetlegesen létrehozott mozgóképes
adaptáció elkészítéséért, illetve a produkció felvételéért, annak kommerciális felhasználása esetén
külön díjazás illeti Megbízottat, Megbízó és Megbízott közötti külön megállapodás alapján.

4. Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés aláírásával a n/2, pontban említett
reklámanyagokra is vonatkoznak a II/l. pontban meghatározott feltételek.
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5. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a munka során megbízását legjobb tudása szerint
teljesíti.
6. Megbízott kötelezi magát arra, hogy Megbízót érintő negatív tartalmú kijelentésektől tartózkodik.
Megbízott a készülő Produkcióval kapcsolatos nyilatkozatot Megbízóval történő konzultáció nélkül
nem tesz.
III. Nyilatkozatok
1. Megbízott jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra,
hogy a Produkcióval és az ahhoz kapcsolódó kereskedelmi projektekkel (így különösen, de nem
kizárólagosan a Produkció tartalmával, felépítésével, a szereplők nevével, a lebonyolításához
kapcsolódó reklámkampánnyal) összefüggésben közvetlenül vagy közvetve kapott és tudomására
jutott dokumentációt, kereskedelmi és egyéb információkat bizalmasan kezeli, azokat harmadik
személyeknek nem adja át és számukra nem teszi hozzáférhetővé.
2. Megbízott egyben tudomásul veszi, hogy titoktartási kötelezettsége - a Produkció megvalósítása
során nyilvánosságra hozott dokumentumok és információk kivételével - a hivatkozott Produkcióval
kapcsolatban létrejött megbízási szerződés megszűnését követően is fennmarad.
3. Megbízott a Megbízó és a dramaturg darabbal kapcsolatos ésszerű igényeit és szempontjait, alkotói
koncepcióval összeegyeztethető keretekben figyelembe veszi.
4. Megbízó vállalja, hogy a Megbízottal szükség esetén konzultálnak, s tájékoztatják őt a Produkció
megvalósításával kapcsolatos jelen szerződés körébe tartozó, vagy azokra hatással bíró ügyekről, azok
körülményeiről, különös tekintettel, ha az azokkal kapcsolatos személyi vagy tárgyi feltételekben
változás történik.
IV. A Megbízott díjazása
1. A jelen megbízási szerződés I./ 1. pontjában rögzített feladat elvégzéséért a Produkció előkészítő
és tervezési fázisában való részvételért, a Megbízó a Megbízott részére 200.000 Ft + áfa azaz
kettőszázezer forint + áfa megbízási díjat fizet egy összegben. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy
a megbízási díjat a teljesítést követő tizenöt napon belül, átutalásos számla ellenében fizeti ki.
A I./1. pontban rögzített feladatok ellátásának teljesítési határideje: 2021. december 23.
2. Amennyiben a Megbízott a szerződésben vállalt feladatait - a Megbízó érdekkörében felmerült
okból, vagy neki felróhatóan - nem, vagy nem maradéktalanul tudja teljesíteni, úgy az őt megillető
díjat a Megbízó maradéktalanul köteles kifizetni.
V. Titoktartás
Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés rendelkezéseit titkosan kezelik, s
arról csak a másik fél hozzájárulásával adnak tájékoztatást bármely harmadik személynek.
VI. A szerződés megszüntetése
1. Jelen szerződést a Felek jogosultak közös megegyezéssel megszüntetni.
2. Amennyiben valamely fél a jelen szerződésből eredő kötelezettségét neki felróhatóan megszegi és
kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére, az abban közölt megfelelő határidőn belül sem teljesíti,
abban az esetben a másik fél egyoldalú írásbeli - indokolást tartalmazó - nyilatkozatával a szerződést
felmondhatja. A felmondási idő 15 nap. Azonnali hatályú felmondásnak akkor van helye, ha a másik
fél kötelezettségszegése olyan súlyos fokú, hogy az a vele való együttműködést a továbbiakban
As
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lehetetlenné teszi. Szerződésszegés esetén a vétlen fél gyakorolhatja a törvényben meghatározott
jogkövetkezményeket, így különösen kártérítést követelhet a másik féltől. A Megbízó
kötelezettségszegése esetén a Megbízott jogosult a IV. pontban meghatározott díjazás teljes összegére
is.

VIL A szerződés lehetetlenülése
1. Ha a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős és
a.) a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében, vagy mindkét fél érdekkörén kívül merül
fel, a Megbízottat a már teljesített feladatokkal arányos díjazás illeti meg,
b.) a lehetetlenné válás oka a Megbízó érdekkörében merül fel, a Megbízottat a IV/1. pontban
meghatározott teljes díjazás megilleti,
c.) a lehetetlenülés oka a Megbízott érdekkörében merült fel, a Megbízott díjazásra nem tarthat
igényt.
2. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet
értesíteni.
3. A vis maior azon formájára, amely a megállapodás teljesítését lehetetlenné teszi, a lehetetlenülés
szabályai vonatkoznak. Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a megállapodás teljesítését, de késlelteti
azt: a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával. A vis
maiorról haladéktalanul értesíteni kell a másik felet. Az ennek elmulasztásából eredő kár a mulasztó
felet terheli.
Egyéb rendelkezések
1. A Felek megállapodnak abban, hogy közösen vállalják a Produkció létrehozását az Átrium Színház
2022-es évadában.
2. A Felek tudomásul veszik, hogy az előadás megrendezésére a próbaidőszak alatt, a bemutatóra és a
produkció műsoron tartásig a megrendezendő előadásokra szóló megállapodásuk a Megbízó és a
Megbízott között külön megállapodás tárgyát képezi.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a szerzői jogról
szóló 1999. LXXVI. tv. (Szjt.) megfelelő rendelkezései az irányadóak.
4. A Felek esetleges jogvitájuk esetén megkísérlik a békés egyeztetést. Ennek sikertelensége esetén a
Felek hatáskörtől függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság
kizárólagos illetékességét.
5. Jelen megállapodás a szerződés aláírásának napján lép életbe. Szerződő felek jelen okiratot, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt az alábbi napon helybenhagyólag írták alá.
V. Záró rendelkezések
1. A szerződő felek jelen szerződésből fakadó jogviták esetére a Fővárosi Törvényszék kizárólagos
illetékességét kikötik.
2. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 73. §
(1). bek. és 74. § (1). bek. előadóművészekre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével,
valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:59. §-a értelmében és annak részletes szabályait a Ptk.
6:272-279. § által szabályozott vállalkozási szerződés keretében kötik meg.

3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók.
Kelt a felek közös akarata alapján Budapesten, 2021. október 18-án, a felek aláírásával hitelesítve:
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Studniczky László ;Víf -v 'í. _
cégvezető
0%}«
THEA Theatre Entertainment & Art
Nonprofit Kft

Megbízó

Gátos Iván
egyéni vállalkozó

Megbízott

'vet mindenter.
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SZÁM LA 2021003
Külföldi számla 003
ELADÓ
THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft.
Bródy Sándor utca 17.1. Iház, II. em. 6.;
1088 Budapest
Magyarország

Veronika Keresztesová

Adószám: 14226238-2-42
Nem vagyok adó fizető

IBAN:
SWIFT:

Banki átutalás

Fizetési mód:

Mennyiség

Számla kelte:
Fizetési határidő:

2021.12.27.

2021.12.30.

Megnevezés

Egységár

Bruttó ár

Trianon jelmeztervezői előkészítés

€1100,00

€1100,00

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG:

€1100,00

A §16 adóról szóló törvény alapján adó mentesített szolgálat.

"Felhasználva
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2021. évi BDV/20579-2/2021 támogatás terhére’
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Vystavil(a): Veronika Keresztesová

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Megbízó/ Megrendelő:
THEA Entertainment & Art Nonprofit Kft.
Székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17. 1. Iház. II. em. 6.
Adószám: 14226238-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-894522
Megbízott/ Vállalkozó: Keresztesova Veronika
Szerződés tárgya: a Trianon című előadás jelmeztervezői feladatok ellátása.
Teljesítés időpontja: 2021. 12. 27.
Megjegyzés: A szerződésben vállalt kötelezettségeit a Megbízott maradéktalanul elvégezte, a
szerződés szerinti összeg számlázására jogosult, amely 1100 Euró (azaz ezerszáz euró) azaz a
teljesítés
napján
érvényes
devizaárfolyam
alapján
413
105
Ft
(azaz
négyszáztizemháromezer-százötforint).
Kelt, Budapest 2021. 12. 27.
A teljesítést igazolom:

THEA Entertainment & Árt Noií jirpfit Kft.
Studniczky László
cégvezető

Forgalmi kivonat

magnet

A szolgáltatás SZJ kódja: 65.12
Adó mértéke: tárgyi adómentes
Számla kelte:
2021.12.30.
3. példány (másolat)
Számla száma:
2021/0022/40024440

B AIM K
MagNet Magyar Közösségi Bank
1062 Budapest, Andrássy út 98.
Adóigazgatási szám: 14413591-4-44
Swift kód: HBWEHUHB
Számla tulajdonos:
Számlaszám:
IBAN Számlaszám:
Számla típusa:
Számla devizaneme:

THEA Theatre Entertainment & Art Np Kft
16200223-10059593
H U63162002231005959300000000
Vállalkozói folyószámla
HUF

Dátum: 2021.12.30.

Kivonat sorszáma:

THEA Theatre Entertainment & Art Np Kft
Budapest
Bródy Sándor utca 17.1. Iph. II. 6.
1088

2021/231

A kivonaton feltüntetett tranzakciós illetéket a Bank már megfizette, Önnek ezzel kapcsolatban fizetési kötelezettsége nincs.

Tranzakció adatai
90769339

AFR terhelés bankon kivül

Közlemény
bér

Könyvelési
dátum

Értéknap

Összeg (HUF)

2021.12.30.

2021.12.29.

600 000

2021.12.30.

2021.12.31.

-413 105

2021.12.30.

2021.12.30.

-2 341

Ugrai István
juiaieK
Bank által fizetett tranzakciós illeték
90793807

Nemzetközi SEPA átutalás (IB)

90793808

Veronika Keresztesova
SK35 8360 6207 0042 0710 0613
SEPA adatok
Tranzakció azonosító
Ténylegesen elutalt összeg
jóváírási értesítés devizanem
Költségviselés módja
Kötelezett bank, BIC kőd
Számla címzett kapcsolattartójának neve
Ország
Cím
Cím
IBAN számlaszám
Közlemény
Deviza összeg
Árfolyam
Jutalék
Bank által fizetett tranzakciós illeték
Költségelszámolás
Pénzforgalmi jutalék nemzetközi SEPA
átutalás (IB)

-2 932 HUF
1 800 HUF
2021003

THEA Theatre En 2021.12.30
1100
EUR
SLEV
BREXSKBXXXX
Veronika Keresztesova

ZÚZ1003
1 100 EUR
375,55
-2 341 HUF
1 239,32 HUF
-2 341 HUF

A* truíitr/el Mmdenten
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft.
székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17. 1. Iház. II. em. 6.,
adószám: 14226238-2-42,
cégjegyzékszám: 01-09-894522,
bankszámlaszám: 16200106-115 80661 -00000000
képviseli: Nyulassy Attila ügyvezető és Studniczky László cégvezető
mint megbízó - a továbbiakban Megbízó -,
másrészről
Név: Veronika Keresztesová
székhely:
közösségi adószám:
identifikációs szám:
bankszámlaszám:
mint megbízott - a továbbiakban: Megbízott
-

együttesen Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1. A Megbízott vállalja, a Megbízó produkciójában létrejövő a jelen szerződése 1. számú
mellékletében definiált TRIANON munkacímü előadás (továbbiakban: Produkció) jelmezeinek
tervezését és kivitelezését. A jelmezeket a rendező igényének megfelelően, vele szoros egyeztetésben
a színészekre szabott, pontos méret szerint készíti.
2. A Megbízott kijelenti, hogy jelen szerződés tekintetében alkalmas a feladatok elvégzésére. A
Megbízott feladatait a jelen szerződésben meghatározottak alapján önállóan végzi.
3. Megbízott kijelenti, hogy a jelmeztervek átadásának határidejét a rendezővel és a produkciós
menedzserrel egyezteti, azokat betartja, a jelmezterveket a Megbízó részére átadja.
4. A Megbízott kijelenti, hogy a kész jelmezek átadásának határidejét betartja, a jelmezeket illetve a
jelmezek részletes listáját a Megbízó részére leszállítja.
5. A megbízás teljesítésének feltétele, hogy a Rendező és a produkciós menedzser a kész jelmezeket
elfogadja.
6. A Produkció bemutatójára 2022. március 12-én kerül sor Budapesten, az Átrium Színházban, és
több évadon keresztül lesz műsoron országszerte.
Próbaidőszak tervezet 2022. január 24-től 2022. március 12-ig szoros egyeztetés alapján:
• olvasópróba 2022. január 24.14:30
• főpróbákét: 2022. március 7-től
& nyilvános főpróba: 2022. március 11.19:30 Átrium
.tiVr: mindenl'Sn
Ivt&kT Másolat
• bemutató előadás: 2022. március 12. 19:30 Átrium
-c ^

7. A Felek a jelen megállapodásukat a próbaidőszakra, a bemutatóra és a később lejátszandó
előadásokra hozzák létre, a bemutatott darab műsoron tartásáig.
8. Jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatok ellátásáért illetve 6. pontosan definiált
próbaidőszak alatt elvégzett munkájáért a Megbízó Megbízottnak 1 360 euró (azaz
ezerháromszázbatvan euró) egyszeri megbízási díjat fizet két részletben.
8.1. Az első részlet teljesítésének határideje 2021. december 30. melynek összege 1 100 euró (azaz
ezerszáz euró). A második részlet teljesítésének határideje a bemutató napja, 2022. március 12.,
melynek összege 263 euró (azaz kettőszázhatvanhárom euró).
8.2. Szerződő felek megegyeznek abban, hogy a megbízási díjat a Megbízó számla ellenében,
bankközi tranzakcióval rendezi a 8.1. pontban megjelölt teljesítéseket követő 15 napon belül.
9. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízott a színház műsorrendje és a napi
próbatábla kiírása alapján kötelezettségeinek eleget tesz, teljes szakmai tudásával a Megbízó
rendelkezésére áll.
10. A Megbízott köteles minden olyan körülményről a Megbízót haladéktalanul értesíteni, amely a
feladat ellátása során a részvételét veszélyezteti vagy gátolja. A Megbízott távolmaradását csak orvosi
bizonyítvánnyal igazolt, közreműködését kizáró betegsége, vagy balesete, illetve más elháríthatatlan
külső ok esetén jogosult lemondani. A Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben az értesítést
elmulasztja, illetve a Megbízott kötelezettségének - igazolatlanul, számára felróható okból - nem tesz
eleget, s ezzel a Megbízónak kárt okoz, a Megbízott köteles az okozott és máshonnan meg nem térülő
kárt megtéríteni. Amennyiben a Megbízott a jelen pontban foglalt kötelezettségei közül bármelyiket
több alkalommal megszegi, a Megbízó jogosult a jelen megbízási szerződést - a Megbízotthoz
címzett, indokolást tartalmazó írásbeli nyilatkozatával - azonnali hatállyal felmondani. Ebben az
esetben a Megbízott köteles a Megbízó szerződésszegésből eredő, igazolt és máshonnan meg nem
térülő kárát megtéríteni.
11. A jelen megbízási szerződés megszűnik abban az esetben, ha a Felek a megbízási jogviszonyt
közös megegyezéssel vagy azonnali hatályú felmondással megszüntetik.
12. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződésben foglaltakat üzleti titokként
kezelik, s arról kizárólag a másik fél hozzájárulásával adhatnak harmadik személynek tájékoztatást.
13. A jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
szabályai az irányadóak.
A jelen megbízási szerződést felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal minden
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2021 . iioyéhih||;22,

Studniczky László
THEA Art Nonprofit Kft.
Megbízó

Keresztesová Veronika
vállalkozó
Megbízott
hiteles másolat

1.

számú melléklet: SZÍNLAP

Á Kultúrbrigád, az Átrium és a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház bemutatja
Urbán András és a társulat:

A TRIANONI CSATA

Játssza: Alföldi Róbert, Búbos Dávid, Fii lop Tímea, Kovács Máté, Kucsov Borisz, Mészáros
Gábor, Péterfy Bori, Verebes Andrea
Zene: Szerda Árpád
Jelmez: Veronika Keresztesova
Díszlet: Urbán András
Világítástervező: Czibor Attila
Dramaturg: Ugrai István
Kellék: Mertl Enikő
Súgó: Zsolnay Andrea
Segédrendező: Bali V. Gergő
Produkciós menedzser: Studniczky László
Produkciós vezető: Nyulassy Attila
Producer: Zsedényi Balázs
Rendező: Urbán András

Az

ereditivil

hiteles másold.
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Bank neve:
Bankszámlaszám:

SZÁMLA
Sorszám: BB-2021-36

VEVŐ:

Fizetési mód:
Teljesítés dátuma:
Kiállítás dátuma:

THEA Art Nonprofit Kft.
1088 Budapest
Bródy Sándor utca 17.1. Iház. II. em. 6.
Adószám: 14226238-2-42

Megnevezés
Ea. műv. tev. Bálna rendezői
előkészületek

átutalás
2021.12.10.
2021.12.13.

2021.12.28.

Fizetési határidő:

Menny.

Egységár

Nettó ár

Áfa

Áfaérték

Bruttó ár

1 db

400 000

400 000

AAM

0

400 000

0

400000

400000

Összesen:

Alanyi adómentes: 0

Összesen:

400 000 Ft
A számla aláírás és bélyegző nélkül Is érvényes!

A számla kibocsátója kisadózó.

“Felhasználva
..........Ft összegben a
Budapest I, kerület Budavári Önkormányzat
2021. évi BDV/20579-2/2021 támogatás terhére"

Az treditivtl mindenben
megegyezi, hiteles másolat

SZÁMLÁZZ.HU
Oldat VI

EGYSZERŰEN
ÉS
GYORSAN
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Forgalmi kivonat

magnet

A szolgáltatás SZJ kódja: 65.12
Adó mértéke: tárgyi adómentes
Számla kelte:
2021.12.14.
6. példány (másolat)
Számla száma:
2021/0022/39838505

BANK
MagNet Magyar Közösségi Bank
1062 Budapest, Andrássy út 98.
Adóigazgatási szám: 14413591-4-44
Swift kód: HBWEHUHB
Számla tulajdonos:
Számlaszám:
IBAN Számlaszám:
Számla típusa:
Számla devizaneme:

THEA Theatre Entertainment & Art Np Kft
16200223-10059593
HU63162002231005959300000000
Vállalkozói folyószámla
HUF

Dátum: 2021.12.14.

Kivonat sorszáma:

THEA Theatre Entertainment & Art Np Kft
Budapest
Bródy Sándor utca 17. 1. Iph. II. 6.
1088

2021/220

A kivonaton feltüntetett tranzakciós illetéket a Bank már megfizette, Önnek ezzel kapcsolatban fizetési kötelezettsége nincs.

Tranzakció adatai

Közlemény

Könyvelési
dátum

Értéknap

Összeg (HUF)

90209001

Átutalás (IB/IG2)

BB-2021-36

2021.12.14.

2021.12.14.

-400 000

Brasch Bence e.v.
HU45 1177 3133 0039 3775 0000 0000
Jutalék
Bank által fizetett tranzakciós illeték

-1 988 HUF
X 200 HUF

Azjriditivi! mindenben
kiélés másoUt!

TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Megbízó/ Megrendelő:
THEA Entertainment & Art Nonprofit Kft.
Székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17.1. Iház. II. em. 6.
Adószám: 14226238-2-42
’
Cégjegyzékszám: 01-09-894522
Megbízott/ Vállalkozó: Brasch Bence
Szerződés tárgya: a Bálna című előadás, rendezői előkészítő feladatok ellátása
Teljesítés időpontja: 2021. 12. 10.
Megjegyzés: A szerződésben vállalt kötelezettségeit a Megbízott maradéktalanul elvégezte, a
szerződés szerinti összeg számlázására jogosult, amely 400 000 Ft + áfa (azaz négyszázezer forint +
áfa).

Kelt, Budapest 2021. 12. 13.
A teljesítést igazolom:

THEA Entertainment <S^Aií-^Őftprpfit Kft.
Studniczky László
cégvezető

yr^xi /2-o

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft.
székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17.1. Iház. II. em. 6.;
adószám: 14226238-2-42;
cégjegyzékszám: 01-09-894522;
képviselő: Nyulassy Attila ügyvezető és Studniczky László cégvezető,
mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),
másrészről
Brasch Bence egyéni vállalkozó
cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Károly utca 35.;
adószám: 68978736-1-28;
nyilvántartási szám: 52523368;
bankszámlaszám:
mint megbízott (továbbiakban: Megbízott),
-

együttesen Felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
I. A szerződés tárgya

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat, a Megbízott vállalja a Megbízó produciójában készülő
Brasch Bence: BÁLNA munkacímű előadás (továbbiakban: Produkció) rendezői feladatainak
előkészületeivel.
A rendező munkáinak részét képezi a Produkcióval kapcsolatos sajtóeseményen, valamint az esetleges
promóciós rendezvényeken történő megjelenést és részvételt is.
2. A Felek a jelen megállapodásukat a Produkció megrendezésének előkészítő munkáira hozzák létre
2021. december 10-ig.
H. A szerződés terjedelme
1. Megbízott a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Megbízóra ruházza át a Produkcióval
kapcsolatos szerzői-alkotói jogait, kivéve azokat a személyhez fűződő jogokat, amelyekről az 1999.
LXXVI. törvény értelmében nem mondhat le.
2. Megbízottat nem illeti külön díjazás a promóciós célokra készített, képmását felhasználó
(televíziós és videófelvételek, állóképek, poszter és egyéb reklám) anyagokat illetően.
3. A későbbiekben megrendezésre kerülő előadás alapján esetlegesen létrehozott mozgóképes
adaptáció elkészítéséért, illetve a produkció felvételéért, annak kommerciális felhasználása esetén
külön díjazás illeti Megbízottat, Megbízó és Megbízott közötti külön megállapodás alapján.
4. Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés aláírásával a II/2. pontban említett
reklámanyagokra is vonatkoznak a II/l. pontban meghatározott feltételek.
5. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a munka során megbízását legjobb tudása szerint
teljesíti.

Az ereditivil Mindenben

6. Megbízott kötelezi magát arra, hogy Megbízót érintő negatív tartalmú kijelentésektől tartózkodik.
Megbízott a készülő Produkcióval kapcsolatos nyilatkozatot Megbízóval történő konzultáció nélkül
nem tesz.
III. Nyilatkozatok
1. Megbízott jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra,
hogy a Produkcióval és az ahhoz kapcsolódó kereskedelmi projektekkel (így különösen, de nem
kizárólagosan a Produkció tartalmával, felépítésével, a szereplők nevével, a lebonyolításához
kapcsolódó reklámkampánnyal) összefüggésben közvetlenül vagy közvetve kapott és tudomására
jutott dokumentációt, kereskedelmi és egyéb információkat bizalmasan kezeli, azokat harmadik
személyeknek nem adja át és számukra nem teszi hozzáférhetővé.
2. Megbízott egyben tudomásul veszi, hogy titoktartási kötelezettsége - a Produkció megvalósítása
során nyilvánosságra hozott dokumentumok és információk kivételével - a hivatkozott Produkcióval
kapcsolatban létrejött megbízási szerződés megszűnését követően is fennmarad.
3. Megbízott a Megbízó és a dramaturg darabbal kapcsolatos ésszerű igényeit és szempontjait, alkotói
koncepcióval összeegyeztethető keretekben figyelembe veszi.
4. Megbízó vállalja, hogy a Megbízottal szükség esetén konzultálnak, s tájékoztatják őt a Produkció
megvalósításával kapcsolatos jelen szerződés körébe tartozó, vagy azokra hatással bíró ügyekről, azok
körülményeiről, különös tekintettel, ha az azokkal kapcsolatos személyi vagy tárgyi feltételekben
változás történik.
IV. A Megbízott díjazása
1. A jelen megbízási szerződés I./ 1. pontjában rögzített feladat elvégzéséért a Produkció előkészítő
és tervezési fázisában való részvételért, a Megbízó a Megbízott részére 400.000 Ft + áfa azaz
négyszázezer forint + áfa megbízási díjat fizet egy összegben. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy
a megbízási díjat a teljesítést követő tizenöt napon belül, átutalásos számla ellenében fizeti ki.
AI./l. pontban rögzített feladatok ellátásának teljesítési határideje: 2021. december 10.
2. Amennyiben a Megbízott a szerződésben vállalt feladatait - a Megbízó érdekkörében felmerült
okból, vagy neki felróhatóan - nem, vagy nem maradéktalanul tudja teljesíteni, úgy az őt megillető
díjat a Megbízó maradéktalanul köteles kifizetni.
V. Titoktartás
Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés rendelkezéseit titkosan kezelik, s
arról csak a másik fél hozzájárulásával adnak tájékoztatást bármely harmadik személynek.
VI. A szerződés megszüntetése
1. Jelen szerződést a Felek jogosultak közös megegyezéssel megszüntetni.
2. Amennyiben valamely fél a jelen szerződésből eredő kötelezettségét neki felróhatóan megszegi és
kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére, az abban közölt megfelelő határidőn belül sem teljesíti,
abban az esetben a másik fél egyoldalú írásbeli - indokolást tartalmazó - nyilatkozatával a szerződést
felmondhatja. A felmondási idő 15 nap. Azonnali hatályú felmondásnak akkor van helye, ha a másik
fél kötelezettségszegése olyan súlyos fokú, hogy az a vele való együttműködést a továbbiakban
lehetetlenné teszi. Szerződésszegés esetén a vétlen fél gyakorolhatja a törvényben meghatározott
jogkövetkezményeket, így különösen kártérítést követelhet a másik féltől. A Megbízó
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kötelezettségszegése esetén a Megbízott jogosult a IV. pontban meghatározott díjazás teljes összegére
is.
VIL A szerződés lehetetlenülése
1. Ha a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős és
a.) a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében, vagy mindkét fél érdekkörén kívül merül
fel, a Megbízottat a már teljesített feladatokkal arányos díjazás illeti meg,
b.) a lehetetlenné válás oka a Megbízó érdekkörében merül fel, a Megbízottat a IV/1. pontban
meghatározott teljes díjazás megilleti,
c.) a lehetetlenülés oka a Megbízott érdekkörében merült fel, a Megbízott díjazásra nem tarthat
igényt.
2. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet
értesíteni.
3. A vis maior azon formájára, amely a megállapodás teljesítését lehetetlenné teszi, a lehetetlenülés
szabályai vonatkoznak. Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a megállapodás teljesítését, de késlelteti
azt: a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával. A vis
maiorról haladéktalanul értesíteni kell a másik felet. Az ennek elmulasztásából eredő kár a mulasztó
felet terheli.
Egyéb rendelkezések
1. A Felek megállapodnak abban, hogy közösen vállalják a Produkció létrehozását az Átrium Színház
2022-es évadában.
2. A Felek tudomásul veszik, hogy az előadás megrendezésére a próbaidőszak alatt, a bemutatóra és a
produkció műsoron tartásig a megrendezendő előadásokra szóló megállapodásuk a Megbízó és a
Megbízott között külön megállapodás tárgyát képezi.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a szerzői jogról
szóló 1999. LXXVI. tv. (Szjt.) megfelelő rendelkezései az irányadóak.
4. A Felek esetleges jogvitájuk esetén megkísérlik a békés egyeztetést. Ennek sikertelensége esetén a
Felek hatáskörtől függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság
kizárólagos illetékességét.
5. Jelen megállapodás a szerződés aláírásának napján lép életbe. Szerződő felek jelen okiratot, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt az alábbi napon helybenhagyólag írták alá.
V. Záró rendelkezések
1. A szerződő felek jelen szerződésből fakadó jogviták esetére a Fővárosi Törvényszék kizárólagos
illetékességét kikötik.
2. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 73. §
(1). bek. és 74. § (1). bek. előadóművészekre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével,
valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:59. §-a értelmében és annak részletes szabályait a Ptk.
6:272-279. § által szabályozott vállalkozási szerződés keretében kötik meg.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók.

Kelt a felek közös akarata alapján Budapesten, 2021, szeptember 29-én , a felek aláírásával
hitelesítve:

Studniczky László
cégvezető
THEA Theatre Entertainment & Art
Nonprofit Kft.

Megbízó

2'y/ /
rase Bence
Brasch
egyéni vállalkozó

Megbízott

Az eredzti/s' mndetr-ten
megegyező

1125
Mester Dávid, 43050089

Bank neve: i
Bankszámlaszám:

2738 Cegléd (Budai út)
Külső Budai út 19/a.
Adószám: 67062539-1-33
Telefon:

SZÁMLA
Sorszám: MD-2021-21

VEVŐ:

Megnevezés
Bálna: zeneszerzői előkészítés

átutalás
20Z1.1Z.23.
2021.12.26.

Fizetési mód:
Teljesítés dátuma:
Kiállítás dátuma:

THEA Art Nonprofit Kft
1088 Budapest
Bródy Sándor utca 17.1. Iház. II. em. 6.
Adószám: 14226238-2-42

2021.12.27.

Fizetési határidő:

Menny.

Egységár

Nettó ár

Áfa

Áfaérték

Bruttó ár

1 db

200 000

200 000

AAM

0

200 000

0

200 000

200 000

Összesen:

Alanyi adómentes: 0

Összesen:
200 000 Ft
A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kibocsátója kisadózó.

"Felhasználva
.......Ft összegben a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2021. évi BDV/20579-2/2021 támogatás terhére"

A* eredetivel wnWenfcerv
megegytxfj hiteles wásotet!
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EGYSZERŰEN
ÉS
GYORSAN
A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Forgalmi kivonat

ÍDagHet

A szolgáltatás SZJ kódja: 65.12
Adó mértéke: tárgyi adómentes
Számla kelte:
2021.12.29.
4. példány (másolat)
Számla száma:
2021/0022/40010447

MagNet Magyar Közösségi Bank
1062 Budapest, Andrássy út 98.
Adóigazgatási szám: 14413591-4-44
Swift kód: HBWEHUHB
Számla tulajdonos:
Számlaszám:
IBAN Számiaszám:
Számla típusa:
Számla devizaneme:

THEA Theatre Entertainment & Art Np Kft
16200223-10059593
HU63162002231005959300000000
Vállalkozói folyószámla
HUF

Dátum: 2021.12.29.

Kivonat sorszáma:

THEA Theatre Entertainment & Art Np Kft
Budapest
Bródy Sándor utca 17.1. Iph. II. 6.

1088

2021/230

A kivonaton feltüntetett tranzakciós illetéket a Bank már megfizette, önnek ezzel kapcsolatban fizetési kötelezettsége nincs.
Könyvelési
Tranzakció adatai

90734472

90734473

90734474

Közleménydátum

Értéknap

Összeg (HUF)

Átutalás (IB/IG2)
Gálos Iván e.v.

GI-2021-59

2021.12.29.

2021.12.29.

-200 000

jutalék
Bank által fizetett tranzakciós illeték
Átutalás (IB/IG2)
Mester Dávid e.v.

-1 044 HUF
600 HUF
MD-2021-21

2021.12.29.

2021.12.29.

-200 000

Jutalék
Bank által fizetett tranzakciós illeték
Átutalás (IB/IG2)

-1 044 HUF
600 HUF
BKS00003140

2021.12.29,

2021.12.29.

-1 397 000

R.N.R. Művészeti Ügynökség Kft.
HU34 1010 2093 4089 2100 0100 4003
Jutalék
Bank által fizetett tranzakciós illeték

-6 694 HUF
4191 HUF

Az ereditivil mndenben
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TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Megbízó/ Megrendelő:
THEA Entertainment & Art Nonprofit Kft.
Székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17.1. Iház. II. em. 6.
Adószám: 14226238-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-894522
Megbízott/ Vállalkozó: Mester Dávid
Szerződés tárgya: a Bálna című előadás zeneszerzői feladatok ellátása.
Teljesítés időpontja: 2021. 12. 23.
Megjegyzés: A szerződésben vállalt kötelezettségeit a Megbízott maradéktalanul elvégezte, a
szerződés szerinti összeg számlázására jogosult, amely 200 000 Ft + áfa (azaz kettőszázezer forint +
áfa).

Kelt, Budapest 2021. 12. 26.
A teljesítést igazolom:

Studniczky László
cégvezető

Az enditivei mmtenhen
w\egcgycz$, hiteles Másdat!
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft.
székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17. 1. Iház. II. em. 6.;
levelezési cím: 1027 Budapest, Jurányi u. 1-3.;
adószám: 14226238-2-42;
cégjegyzékszám: 01-09-894522;
képviseli: Nyulassy Attila ügyvezető és Studniczky László cégvezető,
mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),

-

másrészről
Mester Dávid egyéni vállalkozó
székhely: 2738 Cegléd, Külső Budai út 19/a
adószám: 67062539133
nyilvántartási szám: 43050089
bankszámlaszám:
mint megbízott (továbbiakban: Megbízott),
-

együttesen Felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
I. A szerződés tárgya

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat, a Megbízott vállalja a Megbízó produciójában készülő
Brasch Bence: BÁLNA munkacímű előadás (továbbiakban: Produkció) zeneszerzői előkészületeit.
A megbízási feladatok részét képezi a Produkcióval kapcsolatos sajtóeseményen, valamint az
esetleges promóciós rendezvényeken történő megjelenést és részvételt is.
2. A Felek a jelen megállapodásukat a Produkció zeneszerzői előkészítő munkáinak elvégzésére
hozzák létre 2021. december 23-ig.

II. A szerződés terjedelme
1. Megbízott a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg Megbízóra ruházza át a Produkcióval
kapcsolatos szerzői-alkotói jogait, kivéve azokat a személyhez fűződő jogokat, amelyekről az 1999.
LXXVI. törvény értelmében nem mondhat le.
2. Megbízottat nem illeti külön díjazás a promóciós célokra készített, képmását felhasználó
(televíziós és videófelvételek, állóképek, poszter és egyéb reklám) anyagokat illetően.
3. A későbbiekben megrendezésre kerülő előadás alapján esetlegesen létrehozott mozgóképes
adaptáció elkészítéséért, illetve a produkció felvételéért, annak kommerciális felhasználása esetén
külön díjazás illeti Megbízottat, Megbízó és Megbízott közötti külön megállapodás alapján.
4. Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés aláírásával a II/2. pontban említett
reklámanyagokra is vonatkoznak a II/l. pontban meghatározott feltételek.
5. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a munka során megbízását legjobb tudása szerint
teljesíti.
A2 tredit
mtgigytzí, hiteles Másolat!

6. Megbízott kötelezi magát arra, hogy Megbízót érintő negatív tartalmú kijelentésektől tartózkodik.
Megbízott a készülő Produkcióval kapcsolatos nyilatkozatot Megbízóval történő konzultáció nélkül
nem tesz.
Dl. Nyilatkozatok
1. Megbízott jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra,
hogy a Produkcióval és az ahhoz kapcsolódó kereskedelmi projektekkel (így különösen, de nem
kizárólagosan a Produkció tartalmával, felépítésével, a szereplők nevével, a lebonyolításához
kapcsolódó reklámkampánnyal) összefüggésben közvetlenül vagy közvetve kapott és tudomására
jutott dokumentációt, kereskedelmi és egyéb információkat bizalmasan kezeli, azokat harmadik
személyeknek nem adja át és számukra nem teszi hozzáférhetővé.
2. Megbízott egyben tudomásul veszi, hogy titoktartási kötelezettsége - a Produkció megvalósítása
során nyilvánosságra hozott dokumentumok és információk kivételével - a hivatkozott Produkcióval
kapcsolatban létrejött megbízási szerződés megszűnését követően is fennmarad.
3. Megbízott a Megbízó és a dramaturg darabbal kapcsolatos ésszerű igényeit és szempontjait,
alkotói koncepcióval összeegyeztethető keretekben figyelembe veszi.
4. Megbízó vállalja, hogy a Megbízottal szükség esetén konzultálnak, s tájékoztatják őt a Produkció
megvalósításával kapcsolatos jelen szerződés körébe tartozó, vagy azokra hatással bíró ügyekről, azok
körülményeiről, különös tekintettel, ha az azokkal kapcsolatos személyi vagy tárgyi feltételekben
változás történik.
IV. A Megbízott díjazása
1. A jelen megbízási szerződés I./ 1. pontjában rögzített feladat elvégzéséért a Produkció előkészítő
és tervezési fázisában való részvételért, a Megbízó a Megbízott részére 200.000 Ft + áfa azaz
kettőszázezer forint + áfa megbízási díjat fizet egy összegben. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy
a megbízási díjat a teljesítést követő tizenöt napon belül, átutalásos számla ellenében fizeti ki.
A I./1. pontban rögzített feladatok ellátásának teljesítési határideje: 2021. december 23.
2. Amennyiben a Megbízott a szerződésben vállalt feladatait - a Megbízó érdekkörében felmerült
okból, vagy neki felróhatóan - nem, vagy nem maradéktalanul tudja teljesíteni, úgy az őt megillető
díjat a Megbízó maradéktalanul köteles kifizetni.
V. Titoktartás
Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés rendelkezéseit titkosan kezelik, s
arról csak a másik fél hozzájárulásával adnak tájékoztatást bármely harmadik személynek.
VI. A szerződés megszűntetése
1. Jelen szerződést a Felek jogosultak közös megegyezéssel megszüntetni.
2. Amennyiben valamely fél a jelen szerződésből eredő kötelezettségét neki felróhatóan megszegi és
kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére, az abban közölt megfelelő határidőn belül sem teljesíti,
abban az esetben a másik fél egyoldalú írásbeli - indokolást tartalmazó - nyilatkozatával a szerződést
felmondhatja. A felmondási idő 15 nap. Azonnali hatályú felmondásnak akkor van helye, ha a másik
fél kötelezettségszegése olyan súlyos fokú, hogy az a vele való együttműködést a továbbiakban
lehetetlenné teszi. Szerződésszegés esetén a vétlen fél gyakorolhatja a törvényben meghatározott
jogkövetkezményeket, így különösen kártérítést követelhet a másik féltől. A Megbízó
A* írni
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kötelezettségszegése esetén a Megbízott jogosult a IV. pontban meghatározott díjazás teljes összegére
is.

VH. A szerződés lehetetlenülése
1. Ha a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős és
a.) a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében, vagy mindkét fél érdekkörén kívül merül
fel, a Megbízottat a már teljesített feladatokkal arányos díjazás illeti meg,
b.) a lehetetlenné válás oka a Megbízó érdekkörében merül fel, a Megbízottat a IV/1. pontban
meghatározott teljes díjazás megilleti,
c.) a lehetetlenülés oka a Megbízott érdekkörében merült fel, a Megbízott díjazásra nem tarthat
igényt.
2. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet
értesíteni.
3. A vis maior azon formájára, amely a megállapodás teljesítését lehetetlenné teszi, a lehetetlenülés
szabályai vonatkoznak. Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a megállapodás teljesítését, de késlelteti
azt: a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával. A vis
maiorról haladéktalanul értesíteni kell a másik felet. Az ennek elmulasztásából eredő kár a mulasztó
felet terheli.
Egyéb rendelkezések
1. A Felek megállapodnak abban, hogy közösen vállalják a Produkció létrehozását az Átrium Színház
2022-es évadában.
2. A Felek tudomásul veszik, hogy az előadás megrendezésére a próbaidőszak alatt, a bemutatóra és a
produkció műsoron tartásig a megrendezendő előadásokra szóló megállapodásuk a Megbízó és a
Megbízott között külön megállapodás tárgyát képezi.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a szerzői jogról
szóló 1999. LXXVI. tv. (Szjt.) megfelelő rendelkezései az irányadóak.
4. A Felek esetleges jogvitájuk esetén megkísérlik a békés egyeztetést. Ennek sikertelensége esetén a
Felek hatáskörtől függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság
kizárólagos illetékességét.
5. Jelen megállapodás a szerződés aláírásának napján lép életbe. Szerződő felek jelen okiratot, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt az alábbi napon helybenhagyólag írták alá.
V. Záró rendelkezések
1. A szerződő felek jelen szerződésből fakadó jogviták esetére a Fővárosi Törvényszék kizárólagos
illetékességét kikötik.
2. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 73. §
(1). bek. és 74. § (1). bek. előadóművészekre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével,
valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:59. §-a értelmében és annak részletes szabályait a Ptk.
6:272-279. § által szabályozott vállalkozási szerződés keretében kötik meg.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók.
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Kelt a felek közös akarata alapján Budapesten, 2021. október 28-án, a felek aláírásával hitelesítve:

Studniczky László
cégvezető
THEA Theatre Entertainment & Art
Nonprofit Kft.

Mester Dávid
egyéni vállalkozó

Megbízó

Megbízott

Az tnditml mindenben,
mtatiz&íy, hiteles másolat!
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Szabó Szilveszter Erik, 51794105

Bank neve:
Bankszámlaszám:

8220 BaLatonaLmádi
Rákóczi utca 36/B
Adószám: 68471521-1-39

SZÁMLA
Sorszám: SS-2021-13

VEVŐ:

Megnevezés
szcenikai munka; Bálna

átutalás
2021.1Z.17.
2021.12.19.

Fizetési mód:
Teljesítés dátuma:
Kiállítás dátuma:

THEA Art Nonprofit Kft.
1088 Budapest
Bródy Sándor utca 17.1. Iház. II. em. 6.
Adószám: 14226238-2-42

2021.12.25.

Fizetési határidő:

Menny.

Egységár

Nettó ár

Áfa

Áfaérték

Bruttó ár

1 db

300 000

300 000

AAM

0

300 000

0

300 000

300 000

Összesen:

Alanyi adómentes: 0

Összesen:

300 000 Ft
A számla aláírás és bélyegző nélkül Is érvényes!

A számla kibocsátója kisadózó.

Felhasználva ..3Ö0.-..OO0^. Ft ÖSS2eg|jcn a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2021. évi BDV/20579-2/2021 támogatás terhére ”
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SZÁMLÁZZ.HU
ECVSZeRŰÉN
Oldal 1/1

ÉS

GYORSAN

A bizonylatot a Számlázz.hu készítette.

Forgalmi kivonat

tílagtlet

A szolgáltatás SZJ kódja: 65.12
Adó mértéke: tárgyi adómentes
Számla kelte:
2021.12.20.
4. példány (másolat)
Számla száma:
2021/0022/39914750

BANK
MagNet Magyar Közösségi Bank
1062 Budapest, Andrássy út 98.
Adóigazgatási szám: 14413591-4-44
Swift kód: HBWEHUHB
Számla tulajdonos:
Számlaszám:
IBAN Számlaszám:
Számla típusa:
Számla devizaneme:

THEA Theatre Entertainment & Art Np Kft
16200223-10059593
HU63162002231005959300000000
Vállalkozói folyószámla
HUF

Dátum: 2021.12.20.

Kivonat sorszáma:

THEA Theatre Entertainment & Art Np Kft
Budapest
Bródy Sándor utca 17.1. Iph. II. 6.
1088

2021/224

A kivonaton feltüntetett tranzakciós illetéket a Bank már megfizette, Önnek ezzel kapcsolatban fizetési kötelezettsége nincs.

Tranzakció adatai
90468381

APR terhelés bankon kivül
Szabó Szilveszter e.v.
jutalék
Bank által fizetett tranzakciós illeték

Közlemény
SS-2021-13

Könyvelési
dátum

Értéknap

Összeg (HUF)

2021.12.20.

2021.12.20.

-300 000

-1 516 HUF
900 HUF

hiteles másolat!
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TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Megbízó/ Megrendelő:
THEA Entertainment & Art Nonprofit Kft.
Székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17. 1. Iház. II. em. 6.
Adószám: 14226238-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-894522
Megbízott/ Vállalkozó: Szabó Szilveszter Erik
Szerződés tárgya: a Bálna című előadás szcenikai, tervezési feladatainak ellátása.
Teljesítés időpontja: 2021.12. 17.
Megjegyzés: A szerződésben vállalt kötelezettségeit a Megbízott maradéktalanul elvégezte, a
szerződés szerinti összeg számlázására jogosult, amely 300 000 Ft + áfa (azaz háromszázezer forint
+ áfa).

Kelt, Budapest 2021. 12.19.
A teljesítést igazolom:

"A

illáin.
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Studniczky László
cégvezető

Az eredet.

megegyezi, hiteles másolat!

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft.
Székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17. 1. Iház. II. em. 6.,
adószám: 14226238-2-42,
cégjegyzékszám: 01-09-894522,
bankszámlaszám: 16200106-11580661-00000000,
képviseli: Nyulassy Attila ügyvezető és
Studniczky László produkciós menedzser mint megbízó - a továbbiakban Megbízó -,
másrészről
Szabó Szilveszter Erik egyéni vállalkozó
Székhely: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi utca 36/B
Adószám: 68471521-1-39
Nyilvántartási szám: 51794105
Bankszámlaszám:
mint megbízott - a továbbiakban Megbízott-,
-

együttesen Felek, között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

1.
A Felek rögzítik, hogy a jelen megbízási szerződés időtartam alatt a Megbízott személyes
közreműködésével vállalja a Megbízó produkciójában készülő Brasch Bence: BÁLNA munkacímű
előadás (továbbiakban: Produkció) szcenikai tervezését az alábbiak szerint:
•
•
•
•
•

Produkciók vizuális keretének, a cselekmény lefolyásának átfogó megtervezése.
Produkciók alkalmazhatóságának, díszletek mozgásból eredő képi változások tervezése.
Produkciók biztonságos és optimális színrevitelének felülvizsgálata.
Együttműködés a Produkcióban dolgozó alkotó stábbal, Megbízóval.
Határidők pontos betartása.

A Megbízott kijelenti, hogy jelen szerződés tekintetében alkalmas a feladatok elvégzésére. A
Megbízott feladatait a jelen szerződésben meghatározottak alapján önállóan végzi.
2.
A jelen megbízási szerződést 2021. szeptember 27. napjával kezdődő, határozott időtartamra
kötik a szerződő felek, a szerződés érvényessége 2021. november 30.
Megbízott kijelenti, hogy a szcenikai tervek átadásának határidejét a rendezővel és a produkciós
menedzserrel egyezteti, azokat betartja, a terveket a Megbízó részére átadja.
3.
A Megbízó a jelen megbízási szerződés 1. pontjában meghatározott feladat teljesítése
ellenében a Megbízott részére számla ellenében, átutalással 300.000,-Ft+áfa (azaz háromszázezer
forint plusz áfa) egyszeri megbízási díjat fizet egy összegben.
A Megbízott a teljesítést követően számlát állít ki melyet a Megbízó a teljesítést követő 8 napon belül
bankközi tranzakcióval rendez az e szerződésben megjelölt számlaszámra.

A* ereditive! mindenben
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4.
A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízott a színház műsorrendje és a napi
próbatábla kiírása alapján kötelezettségeinek eleget tesz, teljes szakmai tudásával a Megbízó
rendelkezésére áll.
5.
Megbízott köteles minden olyan körülményről a Megbízót haladéktalanul értesíteni, amely a
feladat ellátását veszélyezteti vagy gátolja.
6.
A jelen megbízási szerződés megszűnik a 2. pontban rögzített időpontban, továbbá abban az
esetben, ha a Felek a megbízási jogviszonyt közös megegyezéssel vagy azonnali hatályú felmondással
megszüntetik.
7.
A szerződést azonnali hatállyal felmondhatja a Megbízó, ha a szerződés 1-es pontját a
Megbízott megszegi. Ebben az esetben a Megbízó kártérítési jogával élhet, mely nem haladhatja meg
a szerződésben meghatározott megbízási díj összegét.
8.
A Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízó őt a munkavégzés helyén készített,
biztonságtechnikai célú felvételeken rögzítse és e felvételeket a megbízási szerződés időtartama alatt
tárolja.
9.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződésben foglaltakat üzleti titokként
kezelik, s arról kizárólag a másik fél hozzájárulásával adhatnak harmadik személynek tájékoztatást.
10.
A jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
vonatkozó szabályai az irányadóak.
11.
Felek a jelen jogviszonyból fakadó bármely vitájuk elsősorban elbírálására alávetik magukat
a per tárgyától és a pertárgy értékétől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi
Bíróság kizárólagos illetékességének.

A jelen megbízási szerződést Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal minden
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2021. szeptember 27.

Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft.
Nyulassy Attila
Megbízó

Szabó Szilveszter Erik
Megbízott

Az eredetivel Mindenben
MegegypiZ-hfcks máící**'

SpetiíH"?

SZÁMLA

1125

2021-000042
ELADÓ

VEVŐ

Tihanyi Ildikó Rita ev.
(Kisadózó)

THEA Art Nonprofit Kft.
Budapest
Bródy Sándor utca 17.1, Iház. II. em. 6.
1088
Magyarország
14226238-2-42

Budapest II
Margit körút 40 I 6 a.
1027
Magyarország
Adószám.-

75263955-2-41

WYILVÁMTARTA51 SZÁM:
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM:

31478486

HU75263955

BANKSZÁMLASZÁM:
IBAN:
BANK NEVE:
SWIF7VBIC:

SZÁMLA KELTE :

TELJESÍTÉS KELTE:

FIZETÉSI I5ATARIÍ50:

FíZETSSi MOST:

2021. 12. 23.

2021. 12. 23.

2022. 01. 22.

Átutalás

MEGNEVEZÉS

Bálna c. produkció

MENNYISÉG

NETTÓ EGYSÉGÁR

NETTÓ ÁR

ÁFA

BRUTTÓ ÁR

1 db

400 000 Ft

400 000 Ft

27%

508 000 Ft

díszlettervezés - előkészítő munka

METTÓ ÖSSZEG:

400 000 Ft

27% ÁFA:

108 000 Ft

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG:

508 000 Ft

MEGJEGYZÉS
KISADÓZÓ

"Felhasználva
Sí .VP.:. ™... Ft összegben a
Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat
2021. évi BDV/20579-2/2021 támogatás terhére”
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1/1 OLDAL
A számla tartalma mindenben megfelel a hatályos törvényekben
foglaltaknak

Ez a számla Bülingo online szám iázó programmal készüft
Gyors és élvezetes számlázás bármikor, bárhonnan: BiHingo

Forgalmi kivonat

magnet

A szolgáltatás SZJ kódja: 65.12
Adó mértéke: tárgyi adómentes
Számla kelte:
2022.01.06.
3. példány (másolat)
Számla száma:
2022/0022/40258885

BANK
MagNet Magyar Közösségi Bank
1062 Budapest, Andrássy út 98.
Adóigazgatási szám: 14413591-4-44
Swift kód: HBWEHUHB
Számla tulajdonos:
Számlaszám:
IBAN Számlaszám:
Számla típusa:
Számla devizaneme:

THEA Theatre Entertainment & Art Np Kft
16200223-10059593
H U63162002231005959300000000
Vállalkozói folyószámla
HUF

Dátum: 2022.01.06.

Kivonat sorszáma:

THEA Theatre Entertainment & Art Np Kft
Budapest
Bródy Sándor utca 17.1, Iph. II. 6.

1088

2022/4

A kivonaton feltüntetett tranzakciós illetéket a Bank mór megfizette, önnek ezzel kapcsolatban fizetési kötelezettsége nincs.

Tranzakció adatai
90734482

Átutalás (IB/IG2)

Közlemény

Könyvelési
dátum

Értéknap

Összeg (HUF)

2021-000041

2022.01.06.

2022.01.00.

-508 000

2022.01.06.

2022.01.06.

-508 000

Tihanyi Ildikó Rita ev.

jutöteK

90734483

Bank által fizetett tranzakciós illeték

-2 498 HUF
1 524 HUF

Átutalás (IB/IG2)

2021-000042

Tihanyi Ildikó Rita ev.

jutalék
Bank által fizetett tranzakciós illeték

-2 498 HUF
1 524 HUF

Az ertr.tti/i! mnderltS

hiteles másoia
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TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Megbízó/ Megrendelő:
THEA Entertainment & Art Nonprofit Kft
Székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17. 1. Iház. II. em. 6.
Adószám: 14226238-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-894522
Megbízott/ Vállalkozó: Tihanyi Ildikó Rita
Szerződés tárgya: a Bálna című előadás díszlettervezői feladatainak ellátása.
Teljesítés időpontja: 2021. 12. 23.
Megjegyzés: A szerződésben vállalt kötelezettségeit a Megbízott maradéktalanul elvégezte, a
szerződés szerinti összeg számlázására jogosult, amely 400 000 Ft + áfa (azaz négyszázezer forint +
áfa).
Kelt, Budapest 2021. 12. 23.
A teljesítést igazolom:

THEA Entertainment & Art Nonprofit Kft.
Studniczky László
cégvezető

Az eredt
megegyezi,

hiteles Másolat/
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft.
székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17.1. Iház. II. em. 6.;
levelezési cím: 1027 Budapest, Jurányi u. 1-3.;
adószám: 14226238-2-42;
cégjegyzékszám: 01-09-894522;
képviseli: Nyulassy Attila ügyvezető és Studniczky László cégvezető,
mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),
másrészről
Tihanyi Ildikó Rita ev.
székhely: 1027 Budapest, Margit körút 4016 a.
adószám: 75263955-2-41
nyilvántartási szám: 31478486
bankszámlaszám:
mint megbízott (továbbiakban: Megbízott)
-

együttesen Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
I. A szerződés tárgya

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat, a Megbízott vállalja a Megbízó produciójában készülő
Brasch Bence: BÁLNA munkacímü előadás (továbbiakban: Produkció) jelmez és díszlettervezői
előkészületeit.
A megbízási feladatok részét képezi a Produkcióval kapcsolatos sajtóeseményen, valamint az
esetleges promóciós rendezvényeken történő megjelenést és részvételt is.
2. A Felek a jelen megállapodásukat a Produkció jelmez és díszlettervezői előkészítő munkáinak
elvégzésére hozzák létre 2021. december 23-ig.
H. A szerződés terjedelme
1. Megbízott kötelezi magát arra, hogy Megbízót érintő negatív tartalmú kijelentésektől tartózkodik.
Megbízott a készülő Produkcióval kapcsolatos nyilatkozatot Megbízóval történő konzultáció nélkül
nem tesz.
2. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a munka során megbízását legjobb tudása szerint
teljesíti.
3. Megbízott kötelezi magát arra, hogy Megbízót érintő negatív tartalmú kijelentésektől tartózkodik.
Megbízott a készülő Produkcióval kapcsolatos nyilatkozatot Megbízóval történő konzultáció nélkül
nem tesz.
ED. Nyilatkozatok
1. Megbízott jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra,
hogy a Produkcióval és az ahhoz kapcsolódó kereskedelmi projektekkel (így különösen, de nem
kizárólagosan a Produkció tartalmával, felépítésével, a szereplők nevével, a lebonyolításához
kapcsolódó reklámkampánnyal) összefüggésben közvetlenül vagy közvetve kapott és tudomás

jutott dokumentációt, kereskedelmi és egyéb információkat bizalmasan kezeli, azokat harmadik
személyeknek nem adja át és számukra nem teszi hozzáférhetővé.
2. Megbízott egyben tudomásul veszi, hogy titoktartási kötelezettsége - a Produkció megvalósítása
során nyilvánosságra hozott dokumentumok és infoimációk kivételével - a hivatkozott Produkcióval
kapcsolatban létrejött megbízási szerződés megszűnését követően is fennmarad.
3. Megbízott a Megbízó és a rendező darabbal kapcsolatos ésszerű igényeit és szempontjait, alkotói
koncepcióval összeegyeztethető keretekben figyelembe veszi.
4. Megbízó vállalja, hogy a Megbízottal szükség esetén konzultálnak, s tájékoztatják őt a Produkció
megvalósításával kapcsolatos jelen szerződés körébe tartozó, vagy azokra hatással bíró ügyekről, azok
körülményeiről, különös tekintettel, ha az azokkal kapcsolatos személyi vagy tárgyi feltételekben
változás történik.
IV. A Megbízott díjazása
1. A jelen megbízási szerződés I./ 1. pontjában rögzített feladatok elvégzéséért a Produkció előkészítő
és tervezési fázisában való részvételért, a Megbízó a Megbízott részére 800.000 Ft + áfa (azaz
nyolcszázezer forint + áfa) megbízási díjat fizet az alábbi részletezés szerint:
* jelmeztervezői feladatok ellátása: 400.000 Ft + áfa (azaz négyszázezer forint + áfa)
tervelfogadási határidő: 2021. december 23.
•

díszlettervezői feladatok ellátása: 400.000 Ft + áfa (azaz négyszázezer forint + áfa)
tervelfogadási határidő: 2021. december 23.

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Megbízó a megbízási díjat a teljesítést követő tizenöt napon
belül, átutalásos számla ellenében fizeti ki.
A I./1. pontban rögzített feladatok ellátásának teljesítési határideje: 2021. december 23.
2. Amennyiben a Megbízott a szerződésben vállalt feladatait - a Megbízó érdekkörében felmerült
okból, vagy neki felróhatóan - nem, vagy nem maradéktalanul tudja teljesíteni, úgy az őt megillető
díjat a Megbízó maradéktalanul köteles kifizetni.
V. Titoktartás
Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés rendelkezéseit titkosan kezelik, s
arról csak a másik fél hozzájárulásával adnak tájékoztatást bármely harmadik személynek.
VI. A szerződés megszüntetése
1. Jelen szerződést a Felek jogosultak közös megegyezéssel megszüntetni.
2. Amennyiben valamely fél a jelen szerződésből eredő kötelezettségét neki felróhatóan megszegi és
kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére, az abban közölt megfelelő határidőn belül sem teljesíti,
abban az esetben a másik fél egyoldalú írásbeli - indokolást tartalmazó - nyilatkozatával a szerződést
felmondhatja. A felmondási idő 15 nap. Azonnali hatályú felmondásnak akkor van helye, ha a másik
fél kötelezettségszegése olyan súlyos fokú, hogy az a vele való együttműködést a továbbiakban
lehetetlenné teszi. Szerződésszegés esetén a vétlen fél gyakorolhatja a törvényben meghatározott
jogkövetkezményeket, így különösen kártérítést követelhet a másik féltől. A Megbízó
kötelezettségszegése esetén a Megbízott jogosult a IV. pontban meghatározott díjazás teljes összegére
is.
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VII. A szerződés lehetetlenülése
1. Ha a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős és
a.) a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében, vagy mindkét fél érdekkörén kívül merül
fel, a Megbízottat a már teljesített feladatokkal arányos díjazás illeti meg,
b.) a lehetetlenné válás oka a Megbízó érdekkörében merül fel, a Megbízottat a IV/1. pontban
meghatározott teljes díjazás megilleti,
c.) a lehetetlenülés oka a Megbízott érdekkörében merült fel, a Megbízott díjazásra nem tarthat
igényt.
2. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet
értesíteni.
3. A vis maior azon formájára, amely a megállapodás teljesítését lehetetlenné teszi, a lehetetlenülés
szabályai vonatkoznak. Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a megállapodás teljesítését, de késlelteti
azt: a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával. A vis
maiorról haladéktalanul értesíteni kell a másik felet. Az ennek elmulasztásából eredő kár a mulasztó
felet terheli.
VIII. Záró rendelkezések
1. A Felek megállapodnak abban, hogy közösen vállalják a Produkció létrehozását az Átrium Színház
2022-es évadában.
2. A Felek tudomásul veszik, hogy az előadás megrendezésére a próbaidőszák alatt, a bemutatóra és a
produkció műsoron tartásig a megrendezendő előadásokra szóló megállapodásuk a Megbízó és a
Megbízott között külön megállapodás tárgyát képezi.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a szerzői jogról
szóló 1999. LXXVI. tv. (Szjt.) megfelelő rendelkezései az irányadóak.
4. A Felek esetleges jogvitájuk esetén megkísérlik a békés egyeztetést. Ennek sikertelensége esetén a
Felek hatáskörtől függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság
kizárólagos illetékességét.
5. Jelen megállapodás a szerződés aláírásának napján lép életbe. Szerződő felek jelen okiratot, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt az alábbi napon helybenhagyólag írták alá.
Kelt a felek közös akarata alapján Budapesten, 2021. október 28-án, a felek aláírásával hitelesítve:
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S|adhiczky László
cégvezető
THEA Theatre Entertainment & Art
Nonprofit Kft.

Tihanyi Ildikó Rita
egyéni vállalkozó

Megbízó

Megbízott

í
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SZÁMLA

2021-000041
ELADÓ

VEVŐ

Tihanyi Ildikó Rita ev.
(Kisadózó)

THEA Art Nonprofit Kft.
Budapest
Bródy Sándor utca 17.1. Iház. II. em. 6.
1088
Magyarország
14226238-2-42

Budapest II
Margit körút 40 I 6 a.
1027
Magyarország
adószám:

75263955-2-41
31478486
HU75263955

NYILVÁMTARTÁSi SZÁM:
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM:
BANKSZÁMLASZÁM:
IBAN:
BANK NEVE:
SWIFT/BIC:

SZÁMLA Kőire:

MEGNEVEZÉS

Bálna c. produkció

TELJESÍTÉS

KELTE:

FIZETÉSI HATARIŰÓi

RZETESíROD:

2022. 01. 22.

Átutalás

MENNYISÉG

NETTÓ EGYSÉGÁR

NETTÓ ÁR

ÁFA

BRUTTÓ ÁR

1 db

400 000 Ft

400 000 Ft

27%

508 000 Ft

jelmeztervezés - előkészítő munka

NETTÓ ÖSSZEG:

40Q

000 Ft

108 000 Ft

27% AFA:

508 000 Ft

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG:

MEGJEGYZÉS
KISADÓZÓ

"Felhasználva
Ft összegben a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2021. évi BDV/20579-Z/2021 támogatás terhére”

Az eredttr/el toindenu-.
W'tgtgytzJj hitelei másolat

X/l OLDAL
A számia tartalma mindenben megfelel a hatályos törvényekben
foglaltaknak

Ez a számla Billingo online számlázó programmal készült.
Gyors és élvezetes számlázás bármikor, bárhonnan: Bilíingo.hu

s '"•'Vík
1; 1422625S7T«

.00000

Forgalmi kivonat

magnet

A szolgáltatás SZJ kódja: 65.12
Adó mértéke: tárgyi adómentes
Számla kelte:
2022.01.06.
3. példány (másolat)
Számla száma:
2022)0022/40258885

BANK
MagNet Magyar Közösségi Bank
1062 Budapest, Andrássy út 98.
Adóigazgatási szám: 14413591-4-44
Swift kód: HBWEHUHB
Számla tulajdonos:
Számlaszám:
IBAN Számlaszám:
Számla típusa:
Számla devizaneme:

THEA Theatre Entertainment & Art Np Kft
16200223-10059593
H U63162002231005959300000000
Vállalkozói folyószámla
HUF

Dátum: 2022.01.06.

Kivonat sorszáma:

THEA Theatre Entertainment & Art Np Kft
Budapest
Bródy Sándor utca 17. 1. Iph. II. 6.
1088

2022/4

A kivonaton feltüntetett tranzakciós illetéket a Bank már megfizette, önnek ezzel kapcsolatban fizetési kötelezettsége nincs.

Tranzakció adatai
Átutalás (IB/IG2)
90734482
Tihanyi Ildikó Rita ev.

90734483

Közlemény
2021-000041

Jutalek
Bank által fizetett tranzakciós illeték
Átutalás (IB/IG2)
TíHanvi Ildikó Rita ev.

-2 498 HUF
1 524 HUF
2021-000042

Jutalék
Bank által fizetett tranzakciós illeték

-2 498 HUF
1 524 HUF

Könyvelési
dátum

Értéknap

Összeg (HUF)

2022.01.06.

2022.01.06.

-508 000

2022.01.06

2022.01.06.

-508 000

, hiteles Másolat!
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TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS

Megbízó/ Megrendelő:
THEA Entertainment & Art Nonprofit Kft.
Székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17. 1. Iház. II. em. 6.
Adószám: 14226238-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-894522
Megbízott/ Vállalkozó: Tihanyi Ildikó Rita
Szerződés tárgya: a Bálna című előadás jelmeztervezői feladatainak ellátása.
Teljesítés időpontja: 2021. 12. 23.
Megjegyzés: A szerződésben vállalt kötelezettségeit a Megbízott maradéktalanul elvégezte, a
szerződés szerinti összeg számlázására jogosult, amely 400 000 Ft + áfa (azaz négyszázezer forint +
áfa).
Kelt, Budapest 2021. 12.23.
A teljesítést igazolom:

THEA Entertainment & Art Nonprofit Kft.
Studniczky László
cégvezető

A* ercdttivel w-indenben
vnigtgyezí, hiteles mÁsolát!

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
THEA Theatre Entertainment & Art Nonprofit Kft.
székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 17. 1. Iház. II. em. 6.,
levelezési cím: 1027 Budapest, Jurányi u. 1-3.;
adószám: 14226238-2-42;
cégjegyzékszám: 01-09-894522;
képviseli: Nyulassy Attila ügyvezető és Studniczky László cégvezető,
mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),
másrészről
Tihanyi Ildikó Rita ev.
székhely: 1027 Budapest, Margit körút 401 6 a.
adószám: 75263955-2-41
nyilvántartási szám: 31478486
bankszámlaszám:
mint megbízott (továbbiakban: Megbízott)
-

együttesen Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
I. A szerződés tárgya

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat, a Megbízott vállalja a Megbízó produciójában készülő
Brasch Bence: BÁLNA munkacímű előadás (továbbiakban: Produkció) jelmez és díszlettervezői
előkészületeit.
A megbízási feladatok részét képezi a Produkcióval kapcsolatos sajtóeseményen, valamint az
esetleges promóciós rendezvényeken történő megjelenést és részvételt is.
2. A Felek a jelen megállapodásukat a Produkció jelmez és díszlettervezői előkészítő munkáinak
elvégzésére hozzák létre 2021. december 23-ig.
II. A szerződés terjedelme
1. Megbízott kötelezi magát arra, hogy Megbízót érintő negatív tartalmú kijelentésektől tartózkodik.
Megbízott a készülő Produkcióval kapcsolatos nyilatkozatot Megbízóval történő konzultáció nélkül
nem tesz.
2. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a munka során megbízását legjobb tudása szerint
teljesíti.
3. Megbízott kötelezi magát arra, hogy Megbízót érintő negatív tartalmú kijelentésektől tartózkodik.
Megbízott a készülő Produkcióval kapcsolatos nyilatkozatot Megbízóval történő konzultáció nélkül
nem tesz.
Hl. Nyilatkozatok
1. Megbízott jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra,
hogy a Produkcióval és az ahhoz kapcsolódó kereskedelmi projektekkel (így különösen, de nem
kizárólagosan a Produkció tartalmával, felépítésével, a szereplők nevével, a lebonyolításához
kapcsolódó reklámkampánnyal) összefüggésben közvetlenül vagy közvetve kapott és tudomására

Az trcüttivel miWentiK

Mtgtgyezőj hiteles MAseíat

jutott dokumentációt, kereskedelmi és egyéb információkat bizalmasan kezeli, azokat harmadik
személyeknek nem adja át és számukra nem teszi hozzáférhetővé.
2. Megbízott egyben tudomásul veszi, hogy titoktartási kötelezettsége - a Produkció megvalósítása
során nyilvánosságra hozott dokumentumok és információk kivételével - a hivatkozott Produkcióval
kapcsolatban létrejött megbízási szerződés megszűnését követően is fennmarad.
3. Megbízott a Megbízó és a rendező darabbal kapcsolatos ésszerű igényeit és szempontjait, alkotói
koncepcióval összeegyeztethető keretekben figyelembe veszi.
4. Megbízó vállalja, hogy a Megbízottal szükség esetén konzultálnak, s tájékoztatják őt a Produkció
megvalósításával kapcsolatos jelen szerződés körébe tartozó, vagy azokra hatással bíró ügyekről, azok
körülményeiről, különös tekintettel, ha az azokkal kapcsolatos személyi vagy tárgyi feltételekben
változás történik.
IV. A Megbízott díjazása
1. A jelen megbízási szerződés I./ 1. pontjában rögzített feladatok elvégzéséért a Produkció előkészítő
és tervezési fázisában való részvételért, a Megbízó a Megbízott részére 800.000 Ft + áfa (azaz
nyolcszázezer forint + áfa) megbízási díjat fizet az alábbi részletezés szerint:
•

jelmeztervezői feladatok ellátása: 400.000 Ft + áfa (azaz négyszázezer forint + áfa)
tervelfogadási határidő: 2021. december 23.

•

díszlettervezői feladatok ellátása: 400.000 Ft + áfa (azaz négyszázezer forint + áfa)
tervelfogadási határidő: 2021. december 23.

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Megbízó a megbízási díjat a teljesítést követő tizenöt napon
belül, átutalásos számla ellenében fizeti ki.
A I./1. pontban rögzített feladatok ellátásának teljesítési határideje: 2021. december 23.
2. Amennyiben a Megbízott a szerződésben vállalt feladatait - a Megbízó érdekkörében felmerült
okból, vagy neki felróhatóan - nem, vagy nem maradéktalanul tudja teljesíteni, úgy az őt megillető
díjat a Megbízó maradéktalanul köteles kifizetni.
V. Titoktartás
Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés rendelkezéseit titkosan kezelik, s
arról csak a másik fél hozzájárulásával adnak tájékoztatást bármely harmadik személynek.
VI. A szerződés megszüntetése
1. Jelen szerződést a Felek jogosultak közös megegyezéssel megszüntetni.
2. Amennyiben valamely fél a jelen szerződésből eredő kötelezettségét neki felróhatóan megszegi és
kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére, az abban közölt megfelelő határidőn belül sem teljesíti,
abban az esetben a másik fél egyoldalú írásbeli - indokolást tartalmazó - nyilatkozatával a szerződést
felmondhatja. A felmondási idő 15 nap. Azonnali hatályú felmondásnak akkor van helye, ha a másik
fél kötelezettségszegése olyan súlyos fokú, hogy az a vele való együttműködést a továbbiakban
lehetetlenné teszi. Szerződésszegés esetén a vétlen fél gyakorolhatja a törvényben meghatározott
jogkövetkezményeket, így különösen kártérítést követelhet a másik féltől. A Megbízó
kötelezettségszegése esetén a Megbízott jogosult a IV. pontban meghatározott díjazás teljes összegére
is.
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VU. A szerződés lehetetlenülése
1. Ha a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős és
a.) a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében, vagy mindkét fél érdekkörén kívül merül
fel, a Megbízottat a már teljesített feladatokkal arányos díjazás illeti meg,
b.) a lehetetlenné válás oka a Megbízó érdekkörében merül fel, a Megbízottat a IV/1. pontban
meghatározott teljes díjazás megilleti,
c.) a lehetetlenülés oka a Megbízott érdekkörében merült fel, a Megbízott díjazásra nem tarthat
igényt.
2. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet
értesíteni.
3. A vis maior azon formájára, amely a megállapodás teljesítését lehetetlenné teszi, a lehetetlenülés
szabályai vonatkoznak. Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a megállapodás teljesítését, de késlelteti
azt: a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával. A vis
maiorról haladéktalanul értesíteni kell a másik felet. Az ennek elmulasztásából eredő kár a mulasztó
felet terheli.
Vm. Záró rendelkezések
1. A Felek megállapodnak abban, hogy közösen vállalják a Produkció létrehozását az Átrium Színház
2022-es évadában.
2. A Felek tudomásul veszik, hogy az előadás megrendezésére a próbaidőszak alatt, a bemutatóra és a
produkció műsoron tartásig a megrendezendő előadásokra szóló megállapodásuk a Megbízó és a
Megbízott között külön megállapodás tárgyát képezi.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a szerzői jogról
szóló 1999. LXXVI. tv. (Szjt.) megfelelő rendelkezései az irányadóak.
4. A Felek esetleges jogvitájuk esetén megkísérlik a békés egyeztetést. Ennek sikertelensége esetén a
Felek hatáskörtől függően kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság
kizárólagos illetékességét.
5. Jelen megállapodás a szerződés aláírásának napján lép életbe. Szerződő felek jelen okiratot, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt az alábbi napon helybenhagyólag írták alá.
Kelt a felek közös akarata alapján Budapesten, 2021. október 28-án, a felek aláírásával hitelesítve:
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