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MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről a
Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.
székhelye:
1067 Budapest, Eötvös u. 10.;
adószám:
14063471-2-42;
cégjegyzékszám:
01-10-045771;
képviseli:
Bökönyi Anikó vezérigazgató
Megrendelő/
/továbbiakban:
másrészről

a
MACIVA MAGYAR CIRKUSZ ÉS VARIETÉ NONPROFIT KFT.
székhely:
1062 Budapest, Lendvay u. 23. félemelet 1,
20671675-2-42,
adószám:
Cg.01-09-912823
cégjegyzékszáma:
képviselő:
dr. Kriza Zsigmond ügyvezető igazgató
/továbbiakban:
MACIVAi
/továbbiakban együttesen: Felek/
között alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint:

1.1.
A Megrendelő megveszi, a fy!ACIV A pedig eladja 2015. május hó 30. napján 11.00
órakor, a Fővárosi Nagycirkusz szerződtetett artistáinak, művészeinek előadásában, Fővárosi
Nagycirkusz épületében megrendezésre kerülő, Circussimo című cirkuszi előadásra szóló
1435 db, azaz ezemégyszázharmincöt darab belépőjegyet (továbbiakban: belépőjegy),
valamint 2015 december hó folyamán további egy még egyeztetés alatt álló cirkuszi előadásra
szóló 1435 db, azaz ezemégyszázharmincöt darab belépőjegyet.
1.2.
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott előadásokon
kizárólag a Megrendelő, illetőleg az általa meghívott, belépőjegyet felmutatott vendégek
vehetnek részt.
1.3. A MACIVA kötelezettséget vállal az
lebonyolítására.

előadások

meghirdetett program szerinti

1.4. A Felek rögzítik, hogy az 1.1 pontban meghatározott egy

előadásra

szóló 1435 db

belépőjegy ára összesen 2.079.055 Ft+Áfa, azaz Kettőmillió-hetvenkilencezer-ötvenöt forint

+ általános forgalmi adó. A MACIVA a

belépőjegyekről számlát állít ki a Megrendelő
részére. Megrendelő a május 30-i belépőjegyek árát, átutalással köteles megfizetni a
MACIVA fent megjelölt számlájára, legkésőbb 2015. május 15. napjáig. A decemberi előadás
belépőjegyeinek árát Megrendelő legkésőbb az előadás előtt 8 nappal köteles átutalással
megfizetni.
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2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás 1. pontjában részletezett
rendezvény keretében a Fővárosi Nagycirkusz előadásáról kép- és hangfelvétel kizárólag a
MACIV A írásbeli hozzájárulásával készíthető, melynek felhasználására és díjazására a
szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVI. törvény alapján a Felek külön megállapodást kötnek.
3. A Szerződő felek a szerződés teljesítésével összefüggő közléseiket postai úton, faxon,
elektronikus úton (e-mailen), vagy írásos formában juttatják el egymáshoz.
Kapcsolattartó a Megrendelő részéről
Név:
Szebellédiné Laczkó Erzsébet
Levelezési cím: . . .
1067 Budapest, Eötvös u. 10.
Telefonszám:......
690-0995; 20/593-1363
Telefax: ...
Elektronikus levelezési cím (e-mail): szebelledi@eotvoslO.hu
Kapcsolattartó a MACIV A részéről
Név:
Komáromi Zoltán
Levelezési cím:
1146 Budapest, Állatkerti krt. 12/A
Telefonszám:
20/251-9030
Telefax: ...
Elektronikus levelezési cím (e-mail): komaromi.zoltan@maciva.hu
4. A Felek kijelentik, hogy jelen szerződés tekintetében a rendes felmondás lehetőségét
kizárják.
A felek vis maiomak tekintik, ha az előadások elmaradására, akár a Megrendelő, akár a
MACIV A érdekkörében felmerült' baleset, igazolt betegség, valamint járvány, földrengés,
tűzvész, árvíz vagy más hasonló előre nem látható, elháríthatatlan külső ok folytán kerül sor.
Abban az esetben, ha a teljesítés lehetetlenné válásának oka bármelyik fél érdekkörében
felmerült baleset, .igazolt betegség, a Felek jelen szerződés módosításáról egymással
egyeztetnek, amennyiben ez nem lehetséges eme körülményt a Felek kifejezetten vis
maiomak tekintik, és a felek díjazásra, illetve kártérítésre nem tarthatnak igényt.
5. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötésére vonatkozó jogszabályokat betartották,
a rájuk vonatkozó előírásoknak megfelelően jártak el, a Szerződés érvényességéhez további
hozzájárulásra vagy nyilatkozatra nincs szükség.
6. Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással, és
a szerződés teljesítését befolyásoló, valamint a szerződés módosítását igénylő körülményekről
kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást.
7. Jelen szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében
a Felek a Polgár Törvénykönyvrő l szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit tekintik
irányadónak.
8. Jelen megállapodás csak a Felek közös beleegyezésével írásban módosítható, azok cégszerű
aláírásával ellátva.
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Felek kijelentik, hogy jelen 3 (három) számozott oldalból álló megállapodást átolvasták, az
abban foglaltakat közösen értelmezték, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag, cégszerűen aláírták.
Budapest, 2015. március 6.

Terézvárosi Kulturális Kozhasznú
Nonprofit Zrt.
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Bökönyi Anikó vezérigazgató
Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.
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