
Megbízási szerződés 
 

Mely létrejött egyrészről a Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi 
út 26. (Adószám: 15453260-1-12 Képviselő: Varga Nándorné ig. h.) 
mint Megbízó 
 
másrészről a „FOGI Színháza” szervezője FogiArt Kft 1037 Budapest Kilátó u 1-3. 
(Adószám: 12696453-2-41), mint Megbízott, valamint a Fogi Színháza Egyesület (ESZ 
244), mint Színház között. 
 
A megbízási jogviszony ideje: 2017. október 16. hétfő, 19.00 óra. 
 
A Megbízó megbízza a megbízottat, hogy a fenti időpontban eljátssza a Vaszary Gábor – 
Fényes Szabolcs – Szenes Iván: Az ördög nem alszik című produkciót.  
 
A megbízás díja: 450.000Ft+Áfa 
 
A megbízási díj részben vagy egészben a teljesített jegybevételből – átadott jegybevételként - kerül 
kifizetésre.  
 
Helyszín: Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi út 26. 
 
Technikai igény CD lejátszó biztosítása, illetve a terem saját hang és fényberendezéseinek 
használata egy helyi technikus segítségével az előadás alatt és térmikrofonozás. 
Kapcsolattartó technikus neve: Józsa Krisztián, tel.: 06 35 350 785, 06 30 947 0823 
Technikai kapcsolat: Turjánszky Zoltán: 0620 5716576  
Fizetés az előadást követően 8 napon belül, számla ellenében átutalással történik. 
Fogi Art Kft. számlaszáma: 12010367-01349839-00100002 
A szerzői jogdíjat a megbízott fél fizeti. 
Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Fogi Színháza Egyesület, mint Megbízott által 2017.10.16-án 19 
órakor megtartott Az ördög nem alszik című előadás jegyértékesítése nyomán a Megbízó saját 
jegyértékesítési rendszerében nyilvántartott nettó jegybevétel teljes összegét a Fogi Színháza 
Egyesület átengedett jegybevételként nyilvántartásba vegye Tao támogatás befogadásának céljából. A 
szerződő felek tudomásul veszik, hogy Megbízottnál az ilyen módon átengedett jegybevétel legfeljebb 
a Fogi Art Kft. által szerződött nettó 450.000Ft megbízási díj összegéig számolható el. Megbízó a 
fellépést követően igazolást állít ki, amely tartalmazza az előadás címét, helyszínét, időpontját, az 
előadás fizető nézőszámát, a befolyt teljes bruttó, nettó jegybevétel, és az átengedett nettó jegybevétel 
összegét. 

Amennyiben valamely fél jelen szerződés aláírása után felmondja a Megállapodást, kölcsönös 
kártérítésben állapodnak meg, melynek mértéke 30 napon belüli felmondás esetén a 
tiszteletdíj 50%-a, az előadást megelőző 7 napon belül történő felmondás esetén a tiszteletdíj 
100%-a. A kártérítés esedékessége a jelen Megállapodásban rögzített előadás időpontját 
követő 8. munkanap, amelynek elmulasztása esetén a jelen Megállapodás a kártérítési 
végrehajtás alapjául szolgál. Vis maior esetén kártérítéssel egyik fél sem tartozik. 
Egyéb kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
Budapest, 2017-08-22. 
 
 
  ………………………………    ……………………………….. 
                       Megbízó      Megbízott 


