
3_1{rt (t3-tí LO
I

vÁu-łlrozÁsl szenzloÉs

amely létrejött egyrészről a Budapesti OperettszÍnház (székhely: 1065 Budapest, Nagymező u' !7., adószám:
t549o744-2-42, számlaszám: 100320oo-oo334253-oo00000o; törzskönyvi azonosító szám: 49o748i
képviseli: Kiss-B. Atilla főigazgató és Bori Márta mb. gazdasági igazgató) mint megrendelő (a továbbiakban:
Megrendelő),

másrészről az |NTERT|CKET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelósségri Társaság (székhely: 1139
Budapest, Váci út 99. 6. emelet, cé$egĺzékszám: 01-09-736766, adószám: Lo3847o9-2-4t,
bankszámlaszám: t1786001-20086378-ooooooo0, képviselő:Jobbáry Ervin Ügyvezető) mint vállalkozó (a
továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, azalábbi feltételek szerint:

Elózmények

Megrendelő a 2ot5. évi CXLlll. törvény (továbbiakban: Kbt.) lll. része szerintĺ nyi1t (Kbt. 112's (1) bek. b)
pont1a szerinti) közbeszerzési eljárást folytatott le 

"Elektronikus 
jegĺ- és bérletértékesÍtőrendszer, valamint

azahhoz kapcsolódó eleKronikus ellenőrzó és beléptetőrendszerszolgáltatása'elnevezéssel.
Az eljárásban részajánlat tételére nem Volt lehetőség, így jelen szerződés a teljes beszerzési tárglra és
mennyiségre vonatkozi k.

Az el1ćlrás nyertese aYállalkoző lett, kivel Megrendelő az alábbi szerződést köti. Az eljárás során Felek kozött
keletkezett valamennyi dokumentum (a felhívás ésazaâ. követően a jelen szerződés megkötéséig keletkezett
teljes dokumentáció; a továbbĺakban: Dokumentáció) _ azok kÜlön nevesítése nélkijl is - a szerződés
elválaszthatatlan részét képezi.
Megrendelő rogzÎti, hog 2013' évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1.S (1) 7. pontja alapján szerződő
hatóságnak minősül.

l. A szerződés tárrya

t. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Dokumentációban meghatározott jeglértékesÍtési,
-ellenőrzési és beléptetési szolgáltatások ellátását az ott, továbbá a jelen szerződésben és a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott módon.

2. Yâllalkoző fő kötelezettsége a Megrendelő, illetve a partnerei által élő előadásként [amely alatt a nézők
személyes, helyszÍni jelenlétét értik a felek (a továbbĺakban: elő előadâs/rendezvény Vary offline
előadás)] és/vag online módon nyilvánossághoz közvetített (utóbbi a továbbiakban: stream vagl online
előadás) eseményként szervezett rendezvényeinek látogatására és/vagy szolgáltatásainak
igénybevételére jogosŕtó bármely okirat (függetlenül attól, hogl papíralapú vasl elektronikus formában
állították-e ki, és fÜggetlenül attól, hog élő előadáson való részvételre, vary stream igénybevételére
jogosít)' íry különösen
a) részvételijeryek,
b) bérletek,
c) ajándékutalványok,
d) kuponok,
e) voucherek és
f) más, itt meg nem nevezett bármilyen es/éb jeryek vagl jegvásárlási lehetőséget biztosÍtó

szol gá ltatások ( pl' operett Ara nykl u b Törzsvásá rlói ká rtya)
(az a)-f) alattiak a továbbiakban együtt: je$/ vagŕ jegyek - azzal, hos/ ahol a szerződés a jegy kifejezést
előtagként tarlalmazza, ott is az itt meghatározott eglüttes értelmezés irányadó) értékesíltésére
jegyértékesítési, valamint az értékesített jes/eknek az élő rendezvény helyszĹnére történő belépéskori
azonosítására alkalmas - az értékesÍtési szoftverhez kapcsolódó - jeg/ellenőrző és beléptető szoftver
rendelkezésre bocstátása, internetes kapcsolattal rendelkező országos terjesztói hálózat, valamint a
Megrendelő saját weblapjába épíltett értékesÍtési lehetőség biztosítása, a jes/ek nem kizárólagos
értékesítése , az _ âltala vagy rajta keresztul torténő értékesítési - ellenérték beszedése, a Megrendelő
honlapján je$lértékesítési szoftver üzembe helyezése és működtetése, a Vállalkozóhoz befolyt vételár
Megrendelő részére történő megfizetése és egléb kapcsolódó szolgáltatások ellátása, a jelen
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szerződésben és mellékletei szerinti feltételekkel, kÜlönösen a kovetkező pontban meghatározott
módokon.

3. Vállalkozó a fenti feladatait az alábbi teljesĺtési módokon teljesíti:
a) a Megrendelő webes felÜletén biztosított on-line jeglértékesítési rendszer folyamatos biztosÍtása és

üzemeltetése,
b) a Vállalkozó saját on-line felÜletein történő jegyértékesítés,
c) Vállalkozó, ill. közreműkodői, partnerei által történő on-line, telefonos, illetve személyes

jegyértékesítés,
d) a Megrendelő által az élő előadáson/rendezvényeken használt beléptető eszközein az értékesÍtési

rendszerrel kommunikáló jegellenőrző és beléptető rendszer folyamatos biztosítása és
uzemeltetése,

e) a Megrendelő által létesített kÜlön jogviszony alapján a stream technikai szolgáltatását biztosító
vállalkozással (a továbbiakban: streamszolgáltató) történő folyamatos egýÜttműködés és
kapcsolattartás, illetve a stream eseményekre értékesĹtett jes/ek adatainak a streamszolgáltató
rendszerébe történő továbbítása annak érdekében, hogy a nézők a stream jes/ekkel szerzett
jogosultsággal a streamszolgáltató rendszerén a streamhez hozzáférhessenek.

A feladat részletes leírását a jelen szerződés, a műszaki leírás, valamint a tevékenységre vonatkozó
jogszabályok halározzák meg azzal, hogy minden esetben a szigorúbb szabályok alkalmazandóak a
szolgáltatásra'

5' Felek rögzítik, hogy jelen szerződés opciós keretösszeget tartalmaz Az opció nélkÜlĺ keretosszeg: nettó
50.000.000,- (ötvenmillió) Ft' míg az opcióval növelt keretösszeg nettó 65.000.000,- (hatvanötmillió) Ft.
Felek rögzÍ1|ik,hogy az opció jogintézményével és jogkövetkezményeiveltisztában Vannak, azaz,hogy a
Megrendelő jogosult, de nem koteles az opciós mennyiség terhére szolgáltatást igénybe venni. opció
felhasználásának minősül az opciós összeg terhére igénybe vett bármely szolgáltatás igénybevétele.
Vállalkozó már jelen szerződés aláírásával, véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a
Megrendelővel szemben az opciós összeg nem, Vagy nem teljes kimerítéséből eredően bármely jogcÍmen
igényt érvényesítsen.

6. Vállalkozó jogosult közreműkodó(k) (értve ez alatt a Kbt. alvállalkozó fogalmát is) igénybevételére. Az
alvállalkozó igénybevételénél a Kbt' és a jelen szerződés megkötéséhez vezető kozbeszerzési eljárás
rendelkezései, illetve az ott tett nyilatkozatok azirányadőak'

7. A Vállalkozó az igénybe vett közreműködőiért ús/ felel, mintha a közreműködői által végzett munkákat
saját maga végezte volna el. Jogosulatlan igénybevétel esetén felel mindazon hátrányos
következményekért, amely e nélkül nem merÜlt volna fel.

ll. Vállalkozói dÚ és annak megfizetése

1'' Megrendelő a Vállalkozó által szerződésszerűen teljesített szolgáltatások után vállalkozói dijat
(rendszerhasználati dÚ és jutalék) fizet.

2' Felek rögzĺtik, ho6l jelen szerződést nettó 65.0oo.ooo.-ft keretösszeg vonatkozásában kötik,
figlelemmel az opció jogintézményére is.

Felek az alábbi dijtételeket és -mértékeket alkalmazzák a jelen szerzódésĹik vonatkozásában:
a) Rendszerhasznâlati dÚ (Ftlhó): 39.ooo
b) Terjesztőijutalék online-előadásokra 1Átá-val csokkentett érték o-1o % között, o/o):2,9 o/o

c) Terjesztői jutalék offline előadásokra (Áfá-val csökkentett érték o-1o o/o közötl, o/o):2,9 o/o

d) Saját weblapos jutalék online előadásokra 1Áĺá-val csökkentett érték o-1o % között, o/o): 2,9 o/o

Saját weblapos jutalék offline előadásokra 1Árá-val csokkentett érték o-1o o/o kozött, o/o):2,9 o/o

5. A rendszerhasználati dţ tartalmazza az értékesítő-, valamĺnI az ahhoz _ az élő rendezvények esetén -
kapcsolódó ellenőrző és beléptető rendszer Vállalkozó állali szerződésszerű biztosításának (|ry
kÜlönösen a Megrendelő általi hozzáférés és használat, a vásárlók általi elérhetőség és hasznâlat, az
üzembiztos működés fenntartása, karbantartások, hibaelhárÍtások stb')teljes ellenértékét.
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6. A terjesztői jutalékok tartalmazzák a jegyértékesítéssel és kapcsolódó feladatokkal - beleértve
különösen, de nem kizárőlag a l.3.e) pont szerinti szolgáltatást is - kapcsolatban felmerült valamennyi
dĺjat' költséget és hasznot, kivéve a Megrendelő saját weblapján értékesÍtett jegyek utánijutalékokat. A
terjesztőijutalékok alapja a Vâllakoző saját maga Vagy kozreműkodője által bármely módon (ide nem
értve a Megrendelő saját weblapján történt értékesÍtést) értékesített jegyek alapján az adott elszámolási
időszakban a Vállalkozóhoz ténylegesen befolyt, a ll.15' pont szerint a Megrendelőhöz tovább utalt
(megfizetett) nettó el lenérték.

A saját weblapos jutalékok tartalmazzák a Megrendelő saját weblapján történő jegyértékesítéssel és az
ehhez kapcsolódó feladatokkal kapcsolatban felmerült valamennyi dţat, költséget és hasznot. A saját
weblapos jutalékok alapja a Megrendelő weblapján értékesített jegyek alapján az adott elszámolási
időszakban a Vállalkozóhoz ténylegesen befolyt, a ll.15. pont szerint a Megrendelőhöz tovább utalt
(megfizetett) nettó ellenérték.

Felek rögzĺtik, hogĺ mivel a jegyértékesítés mértéke a Megrendelőtől több okból is fuggetlen, így
Megrendelő nem felelős semmi olyan okért és annak következményéért, amely a jegyértékesítést
befolyásolhatja.

9' Felek megállapodnak abban, hogy a ll'3. pontban meghatározott di1tételek és -mértékek - a ll.4-6.
pontban meghatározottak szerint minden szolgáltatáselem ellenszolgáltatását tartalmazó
átalánydijnak minősÜlnek. Felek rögzíltik, hog az átalánydij jogi természetével tisztában vannak. Ennek
megfelelően Vállalkozó további dÚ-, költségtérítési éslvagy bármely más ellenszolgáltatásfizetési
igénnyel a Megrendelóvel szemben semmilyen jogcímen nem léphet fel.

10. Felek rögzítik, hogy a szerződés időbeli hatálya alatt (i) a fenti dijjogcímek és -mértékek kotöttek, (ii)
Megrendelő az opcióval növelt keretösszeg kimerítésére nem köteles.

11' Megrendelő rogzíti, hogy az ellenszolgáltatás forrásával rendelkezik (saját forrás).

12. A jelen szerződéshezvezető eljárás, az ajánlat, a szerződés, a számlázâs és az elszámolás pénzneme a
magyar forint (HUF).

13' Megrendeló elóleget nem fizet.

14. A Felek az aléŕbiak szerint hetenkénti utólagos elszámolásban állapodnak meg a tárryhéten ténylegesen
ellátott szolgáltatások (ideértve az adott tárglhéten értékesített jegyeket is a jutalék vonatkozásában)
alapján.

15' A Vállalkozó köteles a teljesÍtésigazolás kiállításához a társ/hét utolsó napját követő 2. (második)
munkanapon a Megrendelő felé tételes kimutatást csatolni, ami a teljesítésigazolás kiállításának eryik
feltétele.

16. Felek kifejezetten rogzítik' hogl a teljesíltésigazolás másik különos feltétele, hogl a Vállalkozó
ténylegesen és teljes körben - a tárgyhét utolsó napját követó 2. (második) munkanapig - átutalja az
adott tárryhéten értékesíltett és hozzá befolţ jegárat a Megrendelő számára.

17. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó ahozzá befolyt (általa értékesÍtett) jegyekteljes Üutalékkal vagy bármely
más jogcímen nem csökkentett) ellenértékét köteles hetente a Megrendelőnek megfizetni azzal, hos/ a
Felek eglhetes időszak (tárgyhét) alatt az adott naptári hónap első napjával kezdődő három hétnapos
időszakot, míg negyedikként az adott hónapból az első három hétnapos idószakot követően az adott
hónap utolsó napjáig hátrelévő időtartamot értik.

18. Vállalkozó a dÚát - a kovetkező pont szerinti dijelem kivételével - tárgyhetente utólag számlázza ki,
minden vállalkozói számla kötelezó melléklete (a számla Megrendelő általi befogadásának feltétele) a
teljesítésigazolás megléte. A teljesÍtésigazolás kiállítására aY.t.a) pontban meghatározott személy va4l
azáltala erre írásban meghatalmazott személy jogosult'
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19. Vállalkozó a rendszerhasználati dijról havonta állíthatja ki a számláját. A havonta kifejezés alatt a
szerződés hatályba lépésétől számÍtottan a Ptk. határidószámítási szabályai szerinti 1 hónapos
időtartamokat értik a felek'

20' Yélllalkozó által számla csak a teljesĹtésigazolás által igazolt tárglheti, illetve az előző pont szerinti korben
tárgyhavi teljesÍtésről áll ítható ki.

21. Megrendelő a fentiek szerint a számlán szereplő vállalkozói dţat az igazolt szerződésszerű teljesÍtést
követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési
határidővel, a Kbt. 135.$ (1), és (5)-(6)' és a Ptk' 6:13o.$ alapján.

22' Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a 2oL3. évĺ V. törvény 6:155. $ szerint meghatározott - a
késedelem i dőta rta má h oz igazodó mértékű - késedel m i ka matot érvényesíthet.

23. Amennyiben a Vállalkozó az adott tárgyhéten értékesített éshozzá befolyt jeryárat késedelmesen fĺzeti
meg, akkor ezen esetre is megfelelően alkalmazan dő az előző pontban rögzített szabályozâs.

24' Megrendeló megfelelően alkalmazza a Kbt' 27/A.s rendelkezéseit. A fentĺ rendelkezésnek megfelelő
számlát az alábbi e-mail címre kell megkÜldeni: penzugl@operett.hu. A számlának ebben az esetben is
meg kell felelnie a fenti rendelkezéseknek (megfelelően), továbbá az elektronikus számlával
ka pcsolatba n a j ogsza bá lyok á lta l meghatá rozott követel ményeknek'

25. Bármely osszeg akkor minósül az adott fél által teljesítettnek, amely időpontban a fizetésre kötelezett fél
szá m láját a számlav ezető megterhelte'

l l l. Szerződési biztosÍtékok

t. Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős, a szerződés
teljesedésbe menése meghiúsul. A meghiúsulásĺ kötbér mértéke az opcióval növelt keretösszegből a
meghiúsulásigfel nem használt nettó összeg 10 (tíz) százaléka, de minimum 1o.oo0.oo0,- (tízmillió) Ft.

2' Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős, a jelen szerződés l.3.
pontjában foglalt bármely szolgáltatása nem kezdődik meg a jelen szerződésben meghatározott
időpontban/határidőben. A kötbér mértéke minden érintett szolgáltatás és érintett naptári nap
vonatkozásában 5o.o00,- (ötvenezer) Ft' Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a 2.500.000, -

(kettőmillió-ötszázezer) Ft mértéket, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni/artfelmondani, és - a
további késedelmi kötbér helyett - meghiúsulási kötbért követelni.

3. Vállalkozó hibás teljesftési kötbért köteles megfizetni, ha olyan okból, amiért felelős, a fenti eseteken
kÍvÜl hibásan teljesít, íg különösen, ha bármely, azl'3' pontban tételesen meghatározott feladatát
a) az on-line értékesÍtés körében bármely módon számított 24 őréls es/befüggó időszakban, míg
b) a személyes értékesítést - értékesiltési helyenként - az adott értékesítési helyen megadott napi

nyitvatartási időben
összesen legalább 15 (tizenöt) percnyi időtartamban nem szerződésszerűen teljesÍti. A hibás teljesítési
kötbér minden egyes szerzódésszegés vonatkozásában (értve ez alatt az ugyanazon naptári napon,
uryanazon feladat vonatkozásában - személyes értékesítés esetén értékesítési helyenként -
bekövetkezett szerződésszegést) alkalmazandó, mértéke minden egyes adott feladatra - személyes
értékesítés esetén értékesÍltési helyenként - egy adott naptári nap vonatkozásában elköVetett
szerződésszegésenként 50.ooo,- (ötvenezer) Ft.

Amennyiben a szerződés hatálya alatt a hibás teljesítési kötbér teljes összege eléri a lll.1. pontban
meghatározott 1o.o0o.000, - (tízmillĺó) Ft mértéket, a Megrendelő jogosult a szerződéstól elállni/azt
fel mondani, és meghi úsulási kötbért követelni'

4' A (bármely jogcímen járó) kötbér összegét a Megrendelő ĺrásbeli felhívására (annak kézhezvételétől
számĺtott) 8 napon belÜl hiánytalanul koteles a Vállalkozó megfizetni' Amennyiben az írásbelifelhívásra
a Yâllalkoző annak kézhezvételétől számŕtott 5 napon belÜl érdemi indoklással és bizonyÍtékokkal
alátámasztva kimentést nem ad, abban az esetben a kötbér elismertnek tekinthető és a Vállalkozó
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5.

6.

számlájába (számláiba) - határidőben történő meg nem fizetés esetén - a Kbt. 135.s (6) bekezdésében
foglalta k ma radékta la n teljesÜ lése esetén beszá m ítható.

Felek rögzĹtik, hogy a Megrendelő követelheti a Vállalkozótól a kötbéren felÜl felmerÜlt valamennyi kárát
ts.

Yállalkoző teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan - figlelemmel a
fentiekre is - a nem szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos károkért (ideértve a Ftk' szerinti sérelmet
is), fÜggetlenÜl attól, hogy az a Megrendelőre vagy harmadik személyekre háramlik. Harmadik
személyekre háramló kár esetén a Vállalkozó köteles az erről való tudomásszerzést követő 5
munkanapon belÜl a Megrendelőtteljes körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben
Megrendelő a kártérÍtési igényt teljesĹtette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő által teljesített
összegeket megtéríten i.

Amennyiben a Yélllalkoző teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó -
amennyiben erre jogi lehetőség van _ Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden intézkedést
megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, Vagy amennyiben ez nem lehetséges, a Megrendelő
pernyertességét eryéb módon elősegíteni. Pervesztesség esetén az előző pont alkalmazandó.

lV. Teljesftés

1'' Felek rögzítik, hogl a feladatellátásra vonatkozó alapvető előírásokat a Dokumentáció, illetve a
vonatkozó jogszabályoktartalmazzák Felek rögzÍtik, hogy jelen szerződés törzsszövege nem ismétli meg
mindenben a Dokumentáció - kÜlönösen annak műszaki leírása - rendelkezéseit, azt a jelen szerződés
törzsszövegével együtt kell értelmezni és alkalmazni, kivéve, ha a felhívásból más következik'

2' Ateljesftés helye: 1065 Budapest, Naglmező utcat7,

3. Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatokat köteles a jelen szerzódés hatálybalépéseként
meghatározott nap oo:oo órától folyamatosan biztosíltani a szerződés időbeli hatálya alatt' Felek a
fentieket akként értelmezik, hog az on-line jegyértékesítési lehetőséget minden naptári nap o-24 őra
kozott folyamatosan, mĘ a jeryirodai értékesíltést annak általános nyitvatartási idejében köteles
bĺztosítani.

4. Az egéb kötelezettségeket Vállalkozó a Dokumentáció tartalma szerinti határidóben köteles biztosítani
azzal, hogy a jogszabály által meghatározott határidók vonatkozásában a jogszabályok azirányadőak'

5. Felek rögzítik, ho6l a Vállalkozó a Megrendelőnek a megrendelői weblapon történő értékesÍltéshez
biztosÍtja a szükséges szoftver/szoftverek felhasználási iogćft az alábbiak szerint' Megrendelő jogosult
az adott szoftver/szoftverek nem kizárólagos, a jelen szerződés időbeli hatályához kotött, Maglarország
terÜletén történô (ideértve a ktjlföldről indított jeryvásárlások lehetőségére torténő felhasználást)
felhasználására azzal, hogy annak vonatkozásában további felhasználási engedélyt nem adhat és az
adott szoftvert/szoftvereket átdolgozny'átdolgoztatni nem jogosult. Köteles továbbá a felhasználási jog
megszűnésének napját követő 15 (tizenöt) napon belül a szoftver felhasználásával teljes körűen
felhas/ni, Így kÜlönosen a weblapján történő elérhetőséget megszÜntetni. Vállalkozó köteles a fenti
határidőben a szoftverből/szoftverekből a Megrendelőre Üe$értékesítéssel kapcsolatos) vonatkozóan a
szerződés hatálya alatt keletkezett teljes adatbázist - illetve annak a Megrendelő által meghatározott
részét - a Megrendelőnek a Megrendelő által meghatározott formátumban átadni, illetve koteles azt
biztosítani, hory a Megrendelő az adatbázist - illetve annak tetszőleges részét - kinyerje. Vállalkozó felel,
hos/ a szerzódés időbeli hatálya alatt nincs, és nem is lesz harmadik személynek olyan joga Vagy igénye,
amely a fentiek korlátozásmentes igénybevételét kizárná Vagy korlátozná, különösen olyan, amely további
fizetési igényt eredményezne a Megrendelő részére.

6. Felek rögzĺtik, hogy a fenti szoftvert/szoftvereket a Vállalkozó telepíl|i fel a Megrendelői weboldalra és
annak ilzemeltetését is a Vállalkozó látja el.

Vállalkozó kijelenti, nog az általa telepítendő és Üzemeltetendő szoftver/szoftverek nem tartalmaznak
sem vírust, sem más ártalmas kódot, va6l olyan kódokat, amelyek olyan adatokat g)/űjtenek Vas/
továbbÍtanak, melyhez a Megrendeló, ill. a leendő jegyvásárlók előzetesen nem adták hozzájárulásukat
a vonatkozó jogszabályok szerint.
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Vállalkozó felel továbbá azért, hogy a jeryértékesítő rendszer az a^ üzemeltető hardver- és/vagy
szoftverinfrastruktúra, ill. weblap műkodését hátrányosan nem befolyásolja'

Vállalkozó felel az előző pontokban (lV'3-8.) meghatározott bármely kötelezettségének megsértése
esetén a Megrendelőre va6l harmadik személyre háramló valamennyi kárért (ideértve a személyiségi
jogi sérelmet is), a jelen szerződésben foglaltak szerint'

10. Vállalkozó köteles megkötni minden olyan egyéb szerződést, amely a jelen szerződés szerinti
szolgáltatások teljességét (a szerződés teljes időtartama alatt) biztosÍtja (különösen a kártyás fizetéshez
szÜkséges szerződéseket) ennek valamennyi di]át és költségét lartalmazzák a jelen szerződés szerinti
dijak.

tl' Yállalkozó köteles a szerződés megszljnését követően is - a jelen szerződésben és/vagy a vonatkozó
jogszabályokban meghatározott megőrzési idő lejártáig - a Megrendelőnek biztosítani minden olyan
adatot, amely a jegyértékesítési rendszer a jegyek értékesÍtésével, bizonylatolásával, pénzÜgyi
teljesĹtésével kapcsolatos, Vas/ amelynek megőrzését, ill. hatóságok általi ellenőrzését a jogszabály
előírja.

t2' Yállalkozó köteles a teljesŕtés során a Megrendelő jó hírnevét megőrizni, így kifejezetten tartózkodni
minden olyan cselekménytől vagy mulasztástól is, ami a jóhírnév sérelméveljárhat.

13' Vállalkozó köteles azéllLalatörtént jeryértékesÍtés során a vonatkozó jogszabályokat (különösen adőzás,
számvitel, adatkezelés, fogyasztóvédelem) betartani. Ezek bármely módon történő megsértéséből a
Megrendelőre háramló károkat koteles a Megrendelő felhívására megfizetni, ill. a vele közvetlenül
érvényesÍtett követeléseket saját forrásaiból teljesíteni. A lV.10-11' pontban foglaltak ebben a körben ĺs
irányadók.

t4' Yâllalkozó az értékesítést a Megrendeló nevében végzi (a vásárlók felé kibocsátott számlán eladóként a
rendszer a Megrendelőt tünteti fel).

t5. Yállalkozó köteles biztosítani, hory a szükséges iratok, nyilvántartások a jogszabályoknak megfelelően
rendel kezésre á l lja na k, i l letve vezetésre kerÜ ljenek.

16. Vállakozó koteles a tevékenységéhez kapcsolódó valamennyi hatósági engedély megléténék
biztosításá ra, i l l. bejelentés hatá ridőben történő megtétel ére.

t7'Yállalkozó a teljesítése során teljes körűen felelős az adatvédelmi jogszabályok betartásáért. Ennek
korében köteles kÜlönösen olyan rendszert kialakÍtani, amely a személyes adatok védelmét a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően biztosítja, köteles olyan tájékoztatást nyújtani az igénybevevőknek, amely
teljes körűen és közérthetően tartalmazza a jogszabályokban előírtakat' Vállalkozónak kifejezetten be
kell szereznie az adatkezeléshez az érintett személyek hozzájárulâsâI arra is kiterjedően, hos/ az
igénybevételjogszerűségének ellenőrzéséhez milyen személyes adatok és milyen feltételekkel kerÜlnek
átadásra a Megrendelő részére

18. Megrendelő a Vállalkozónak utasíltást adhat, de ez nem teheti a teljesŕtést terhesebbé. Amennyiben az
utasítás jogszertjtlen, szakszerűtlen Vary célszerűtlen, erre a Vállalkozó köteles a másik fél figelmét
felhívni. Amennyiben az utasÍtást a Megrendelő fenntartja, akkor a Vállalkozó a Megrendelőkockétzatára
Végzi el a szolgáltatást' Meg kell tagadni a szolgáltatás ellátását, ha az kógens jogszabályba Ütközik vary
az harmadik személy(ek) életét, testi épségét' egészségét veszélyezteti. Az utasÍtásijogra egyebekben a
Ptk. sza bá lya i az ir ányadőak.

19. Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hory a szerződés szerződésszerű teljesítése a Megrendelő
kiemelkedően fontos érdeke, ĺgy kötelezi magát, hogy - eredményfelelőssége mellett - fokozott
gondossággaljár el a teljesítés során.

20' Yâllalkozó eredményfelelőssége az alâbbiakra ter1ed ki:
a) a jegyértékesÍtéshez, -ellenőrzéshez és beléptetéshez, valamint az l.3.e) pont teljesítéséhez

szÜkséges feltételek folyamatos biztosítására,
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b)

c)
d)

a jegyek értékesÍtésére (a mindenkori vevői igények alapján - beleértve a bizonylatolási és más
pénzügyi-számvitelijogszabályi előĹrások maradéktalan érvényesÜlésének biztosÍl|ását is),
a befolyt vételár megfizetésére a Megrendelő felé,
a Megrendeló által a jogszabályokban elóírt követelmények teljesítéséhez szÜkséges iratok, adatok
szolgáltatására'

21. A teljesiltésre egyebekben a hatályos jogszabályok és a Dokumentáció azirányadő.

22. Felek rogzítik, hogy az ellenértéken kívÜl a Vállalkozó az alábbĺ értékelési szempontra az alábbĺ
megajánlást tette, melynek a teljesĹtés során folyamatosan - sÚlyos szerződésszegés terhe mellett -
meg kell felelnie, melyet a Megrendelő a teljesítésigazolás kiadása során vizsgál:

A kötelező 20 db magyarországijegyirodák számán
fölül megajánlott többletjegyirodák száma
(értékelhető megajánlás: min. 0, max. 10o db)

100

23. Felek rögzítik, hory a jeryértékesítési irodák cÍmeit a Vállalkozó ajánlata lartalmazza' Felek rögzítik, hos/
amennyiben bármely jegyiroda címe a szerződés időbeli hatálya alatt megváltozna, akkor erről legalább
1_5 (tizenöt) naptári nappal köteles a Vállalkozó a Megrendelőt értesíteni. Az értesítésben ekként
me$elölt nappal a jelen szerződés módosul az érintett adat vonatkozásćlban kulön formális
szerződésmódosíltás nélkül a Kbt. 141.s (4) bek. a) pontja szerint.

24. Fentiekben a teljesíltésre meghatározott feltételek bármelyikének (|gy különösen az értékelési
szempontokra tett megajánlások) megsértése a Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül.

25. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó nem jogosult a szolgáltatást felfuggeszteni, akkor sem, ha a felek között
jogvita Van, de a szerződés még nem szűnt meg jogszerűen.

V. Kapcsolattartás' jognyilatkozattétel

t. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik
jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez
alatt értik az e_mail Üzenetek váltását is, ha annak átvétele igazolható:

a) Megrendelő részéről: Lokody Zsolt Józsefné szervezési osztályvezető
Tel: +36 30 7321276
e-maĺl : lokody.marian n@operett.h u

b) Yállalkozó részéről:. dr. Liptovszky György jogi igazgatő
Tel: +36 30 387 6675
e-mail: gliptovs@interticket.hu

2' Felek jelen szerződés teljesítése során fokozottan kötelesek eeyüttmtjködni.

3. Megrendelő és Vállalkozó erymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számÍl|va 2 munkanapon
belÜl Ĺrásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni, kivéve, ha jogszabály vagy jelen szerződés ennél
rövidebb határidőt támaszt, vagy az egyébként haladéktalanul szükséges'

4. Feleknek a másik félhez kÜldött postai kÜldeménye a feladástól számÍtott ötödik munkanapon
kézbesítettnek tekintendő, kivéve, ha a másik fél bizonyítani tudja a kézbesítés ettől eltérő időpontját.
Ezen szabályt kell alkalmazni akkor is, amennyiben postai kÜldeményre vonatkozó tértivevény ,,nem
kereste'', vagy,,e l költözött" j el zéssel érkezett vissza.

5. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés keretein belÜl a másik
féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek - figyelemmel az Üzletititokra vonatkozó kulön
jogszabály rendelkezésire is -, kivéve, amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előÍ.ja.
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Vállalkozó köteles mentesĺteni a Megrendelőt a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban a harmadik
személyek által a Megrendelővel szemben érvényesÍltett valamennyi kár, ill. igény (ideértve a sérelmek
miatti igényeket is) vonatkozásában' Erre nézve a lll. fejezet vonatkozó pontjainak rendelkezései
megfelelően irányadók'

7. A titoktartási/adatvédelmĺ kötelezettség megszegéséből eredő Rárért az ezért felelős fél kártérítési
kötelezettséggel tartozik. E korben a Megrendelőt ért kár vonatkozâsában a lll. fejezet vonatkozó
szabályai megfelelően alkalmazandóak.

Felek titoktartási kötelezettsége kite1ed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján
munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb
személyekre, közremriködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség
viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.

Felek tudomásul veszik, hogl a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző
szervezetek feladat- és hatásköruknek megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési
eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenórizhetik, részÜkre a jogszabály szerinti információ megadása
üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg'

to' Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni Vizsgálata esetén Yâllalkoző köteles minden
segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága
és Megrendelő kötelezettségei nek megfel elő teljesítése érdekében'

11. Felek kifejezetten rögzÍtik, hogl tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési
Hatóságnak bejelenteni, ha
a) Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásáhozvagy

elálláshoz, kártéríltés követeléséhezva$ a szerződés alapján alkalmazható eryéb jogkövetkezmény
érvényesíltéséhez vezetett, valamint, ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben
vas/ egészben a szerződés lehetetlenÜlését okozta' A bejelentésnek tartalmaznia kell a
szerzódésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint azon
dokumentumokat, amelyek alapján megállapíjtható, hogy Vállalkoző a szerződésszegést nem Vitatta,
Vag)/, hogy sor került-e a szerződésszegés vonatkozásában perindÍtásra. Perindítás esetén a
Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak megküldeni a pert lezárő jogerős határozatot'

b) Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bíl.ósági határozatban megállapĺtott megszegése
esetén a szerződésszegés tényét, leÍrását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés
a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vag a
szerződés alapján alkalmazható eryéb szankció érvényesÍtéséhez vezetett, valamint Vállalkozó
szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben Vagy egészben) a szerződés
lehetetlen Ülését okozta.

Ĺ2. Felek az előző pont szerinti körben megállapodnak abban, hog Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok
átadása miatt a Megrendelóvel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha
bármely átadott tény, Vas/ körÜlmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek
az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ĺde a hibás
jogszabály-értelmezésből vary téves tényállás-értelmezésból származó korulmény, kivéve ha az a
Megrendelőnek fel róhatóan következett be).

Vl. Vegles és záró rendelkezések

t' Jelen szerződést Felek a hatálybalépésétől számított 48 hónapos szolgáltatási időtartamra kötik azzal,
hogl megszűnik minden további jognyilatkozat nélkĹil a szerződés a fenti időtartamon belÜl, ha az
opcióval növelt keretösszeg kimerul (értve ez alatt a keretösszeg kimerülését okozó feladat vállalkozói
ellátását).

2. Bármely fél jogosult a szerződés azonnali hatályú (rendkívÜli, szankciós) felmondására, ha a másik fél
súlyos szerződésszegést követ el.
2.1. llyennek m i nősÜl a Y állalkoző oldaláról kĹjlönösen, ha Vál lal kozó
a) egy naptári hónapban legalább 5 (öt) napot érintően a lll.3. pontban meghatározottan hibásan

teljesít, vasl
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b) Vállalkozó tevékenysége vagl mulasztása miatt Megrendelőnek vagy harmadik személyeknek
bizonyílthatóan kâra, vagy személyiségi jogi sérelme keletkezik, vagy

c) a befolyt összegek Megrendelő részére történő megfizetésére vonatkozó kötelezettségét bármely
módon számÍltott 6 (hat) hónapos időszakban legalább 2 (kettő) alkalommal mégsérti (kÜlonösen
késedelem),

d) jogosulatlanul vesz igénybe alvállalkozót, vagy
e) a titoktartásra, adatvédelemre vonatkozó előírásokat megszegi, Vas/
f) a feladat ellátásából adódó tevékenységére vonatkozó alapvető, lényeges kötelezettségét megszegi,

vary
g) az állala biztosÍtott szoftver nem felel meg a jelen szerződésben, vagy jogszabályokban foglalt

bármilyen feltételnek,
h) vállalkozó ellen jogerősen felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszűntetésére irányuló eljárás indul,

vagy végelszámolási kérelmet nyújt be, vagy,
i) adószámát felfÜggesztik, vagy
j) a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megszegi, Vagy
k) a jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként nevesített szerződésszegést követ el, vagy
ł eryéb súlyos szerződéssze$ést követ el, vagl
m) a logszabályban meghatározott bármely, a fentieket megalapozó eset bekövetkezik.

2.2'llyennek minősÜl a Megrendelő oldaláról, ha
a) fizetési kötelezettségét a megintés ellenére (3o napos póthatáridő ellenére sem) sem teljesÍti,
b) aYállalkozó tevékenységét alapos indok nélkül akadályozza.

3. A felmondás jogának ryakorlása előtt a másik fél figlelmét a szerződésszerű teljesítésre legalább 8
napos (fizetésnél 30 napos) határidő biztosÍltásával fel kell hívni, kivéve,ha ez a sérelmet szenvedett
féltől nem várható el. llyennek minősÜl különösen az ismételt szerződésszegés.

4. Megrendeló jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges, olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogl a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) Vállalkozóban közvetetten Vagy közvetlenÜl 25o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személy va6l személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) Vállalkozó közvetetten Vary közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vary személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb)alpontjában meghatározottfeltétel.

5. Megrendelő a szerződést felmondhatja, ha:
a) feltétlenÜl szÜkséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében aKbt. t4!' S alapján

t]j közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) Vállalkozó nem biztosítja a Kbt' 138' $-ban foglaltak betartását, Vagy a Vállalkozó személyében

érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. $-ban foglaltaknak;
vary

c) az EUMSZ 258. cikke alapján akozbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési
eljárás indult Vagy az Eurőpai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indĺtott eljárásban
kimondta, hogl az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében
kötelezettségszegés történt, és a bÍróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem
semmis.

6. Megszűnik - minden továbbijogcselekmény (kulönösen felmondás) nélkÜl - a szerződés azon a napon,
amikor a Vállalkozó már nem rendelkezik a szĹikséges hatósági engedéllyel, vary más kötelező
jogszabályi feltétellel, kivéve a következő pontban foglalt esetet.

7' Megszűnik aszerződés, ha a Vállalkozót a cé$eryzékből törlik az erről szóló döntés meghozatalának
napján.

8. Vis maior esetén az erről tudomást szerző fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni, ennek
elmaradásáért Vagy nem azonnali, ill. teljeskörű teljesítéséből eredő hátrányos következményekért a
mulasztó fél felelős. Felek kifejezetten kijelentik, hory tudatában vannak az eljárâs megkezdésének
időpontjában is köztudomású azon intézkedéseknek, amelyek a Megrendelő Üzemszerű műkodését
akadályozzák Felek az e$/értelműség érdekében rögzÍtik, hogy bármely olyan jogalkotói (kormányzati,
törvényalkotási) rendelkezés, amely okán a Megrendelő nem tud a szerződés időbeli hatálya alatt a
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színházi évadoknak megfelelően folyamatosan online és offline módon is m(ĺkodni, az is olyan
körülménynek minőstil, amely okán a Megrendelőt nem terheli a felelősség az opcióval nem növelt
keretösszeg ki nem merülésével kapcsolatban'

E szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Kbt. által engedett körben a Ptk., továbbá a
kapcsolódó mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései azirányadőR.

10. Felek esetleges Vitás ügyeiket es/eztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén a jogviták
eldöntésére a Pp. szerinti rendes bírósági szerv illetékes.

11. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jogvĺta esetén nem jogosult a szerzódés teljesítését időlegesen sem
felfüggeszteni a jelen szerződés hatálya alatt.

L2' Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba
Ütközne, Vagy a kozbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne,
akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe _ minden további jogcselekmény, így
különösen a szerződés módosítása nélkÜl - a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagl
közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül' Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely
kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt
szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).

13. Felek megállapodnak abban, ho6l a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62' $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfe|elő társaság tekintetében merÜlnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő
adóköteles jövedel mének csökkentésére al kal masak.

14. Felek megállapodnak abban, hogl a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Vállalkozó a Megrendelő számára megĺsmerhetővé teszi és a Kbt. 143.s (3) bekezdés
szeri nti Üs/l ete krő l az ajânlatkérőt h a l adékta l a n u l é rtesÍti'

15. Felek rogzítik, hogl jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.5) teljesülése esetén, Írásban
módosítható. Felek rögzÍtik, hogl a szerződés - alakszerű szerződésmódosítás nélkül a Kbt. 141.s (4)
bek' a) pontja alapján - módosul azalábbi esetekben:
a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés

napjával,
b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik

félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki'

16' Felek rögzíltik, hogl semmis a szerződés módosÍtása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesÍtsék
az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ideértve a
felmondás Vagy elállás jogának s/akorlását is - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelós lenne),
vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terheló többletmunkaköltségeket va6l
indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E korben kijelenti
Vállalkozó, hory a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes
körűen érvényesi'tette.

t7. Jelen szerződés 2megegyező, eredeti példányban készÜltel, melynek Megrendelónél lévő példányának
elválaszthatatlan részét képezi a Dokumentáció. A szerződés a mindkét fél aláírásra és
kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén
érvényes.

18. Felek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkoznak, hory a jelen szerződésben me$elolt Vas/ a
teljesítés során igénybe veendő személyek hozzâjárulâsát beszerezték/beszerzik a fenti adataik jelen
szerződésben, Vas/ más teljesÍtéssel kapcsolatos iratban való feltÜntetéséhez, és azoknak jelen
szerződés teljesíltése érdekében a másik fél által való felhasználásához. Felek kijelentik' hogy
amennyiben a megállapodás teljesítése során bármelyikük által személyes adatok megismerésére,
kezelésére, Vagy adatfeldolgozásra kerül sor, tevékenységÜk során különosen az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2oL6/679 rendelete (2ot6' élprilis 27') a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáről, valamint a95/46/Eţ<,
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rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), továbbá az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2oLl' évi CXll. törvény, az állami és
önkormányzati szervek elektronikus információbiđonságáról szőló 2ot3' évi L' törvény és a vonatkozó
es/éb mas/ar jogszabályok előírásainak megfelelően járnak el. Ennek érdekében Felek megteszik a
szükséges technikai intézkedéseket az adatok és információk jogosulatlan megismerése, továbbítása,
módosÍtása Vas/ megsemmisÍltése el len.

t9' A szerződés a létrejöttének napján lép hatályba azzal, hogy a szolgáltatást 2o2l.03' 01' napjának
oo:OO-kor kell ténylegesen megkezdeni, de a fentiek szerinti szolgáltatás megkezdéséhez szükséges
összes előcselekményeket a Felek már ezl megelőzően megtenni kötelesek. Amennyiben a szerződés
létrejötte a fentebb meghatározott napot követő napra esik, akkor a szolgáltatás megkezdésének
kötbérterhes határideje a szerződés létrejöttét követő 5' (ötödik) naptári nap oo.o0 órája.

20. Yállalkozó jelen szerződés aláírásával e$/idejűleg - az államháztartásról szólő 368/2011' (Xll. 31')
Korm. rendelet50' $ (la)bekezdésére istekintettel - kijelenti, hogya nemzetivagyonról szóló2oL1-'évi
cxcvl. törvény 3. $-a szerinti átlátható szervezetnek minősÜl. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy
átlátható szervezeti minőségében bekövetkezett vâltozás esetén haladéktalanul tájékoztatja a
Megrendelőt. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem minősÜl átlátható szervezetnek, a
Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, attól elállnĺ - és egyéb felmerÜlt kárának
megtérítését követel n i -, Vál lal kozó kártalanítása nélkül.

Felek a szerződést akaratukkal mindenben egyezőként elolvasás és eryező értelmezés után írják alá.

Budapest,2021.

a Budapesti operettszínház Megrendelő részéről: az |NTERT|CKET Kft. Vá részéről:
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főigazgalő Ervin
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