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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

mely létrejött a 

 

VéNégy Fesztivál Korlátolt Felelősségű Társaság  

Székhelye: 2131 Göd, József Attila utca 6. A. ép., 

Cégjegyzékszáma: Cg.13-09-189558 

Adószáma: 26148276-2-13 

Képviseli: Hajdu Márk András ügyvezető továbbiakban: Társaság 

 

valamint a 

Nagymaros Város Önkormányzata 

Székhelye: 2626 Nagymaros, Fő tér 5. 

Adószám: 15731113-2-13 

Képviseli: Heinczinger Balázs, polgármester 

továbbiakban: Partner 

 

(együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel: 

 

 

 

1. MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

 

1.1. A Felek megállapodnak, hogy Partner és a Társaság a jelen Szerződés hatálya alatt az 

alábbiakban rögzített módon együttműködnek a 2021-es VéNégy Fesztivál és Színházi 

Találkozó (a továbbiakban VéNégy Fesztivál) létrehozásában. 

 

1.2. Társaság jelen megállapodás aláírásával nyilatkozik, hogy kizárólagos felhasználási joggal 

rendelkezik a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó létrehozására, így a Szerződés 

teljesítéséhez szükséges szerzői és felhasználási jogok teljeskörűen a birtokában vannak. 

 

1.3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás keretén belül kívánják szabályozni a 

VéNégy Fesztivál megrendezése kapcsán az egymás közötti viszonyaikat, 

együttműködésének kereteit – különös tekintettel a VéNégy Fesztivál megszervezésével 

kapcsolatos egyes feladatkörök megosztásának kérdéseire. 

 

1.4. A Felek kifejezik kölcsönös szándékukat arra vonatkozóan, hogy a megfelelő 

szolgáltatásokat a másik Fél számára a jelen Szerződés időtartama alatt maradéktalanul 

teljesítik, illetve a másik Fél részéről nyújtandó szolgáltatást maradéktalanul igénybe veszik. 

 

2. TÁRSASÁG KÖTELEZETTSÉGEI 

 

2.1.  A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy 2021. június 23. – 27. napja között, valamint 

július 1-én megtartandó VéNégy Fesztivált Nagymaroson rendezi meg. 

 

2.2. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy Nagymaros lakcímkártyával igazolt állandó 

lakosainak részére a VéNégy Fesztiválra szóló jegyeket, illetve bérleteket kedvezményes 

áron értékesíti. Ennek megfelelően a helyi lakosok jogosultak a rendezvény helyszínén is 

az elővételes áron megvásárolni a belépéshez szükséges jegyet/bérletet. 

 



2 

 

2.3. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a VéNégy Fesztivál szereplői részére annak 

ideje alatt lehetőség szerint Nagymaros helyi szolgáltatóinál biztosít szállást.  

 

2.4. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a VéNégy Fesztivál résztvevői részére 

kiajánlott kenu bérlési lehetőséget lehetőség szerint a nagymarosi helyi vállalkozáson 

keresztül biztosítja.  

 

2.5. A Társaság kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a VéNégy Fesztivál vendégei részére 

a nagymarosi vasútállomástól a Fesztivál helyszínére történő buszos utazás szolgáltatása 

igénybevételének lehetéségét lehetőség szerint a nagymarosi helyi vállalkozáson keresztül 

biztosítja.  

 

2.6. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a VéNégy Fesztivál helyszínének 

biztosításával kapcsolatosan a tereprendezési munkálatok ellátását lehetőség szerint a helyi 

Maros Kft., mint alvállalkozó bevonásával végzi.  

 

2.7.  A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a VéNégy Fesztivál helyszínén a szemét 

összeszedését, zsákok cseréjét és a szemét elszállítását lehetőség szerint a helyi Maros 

Kft., mint alvállalkozó bevonásával térítés ellenében végzi.  

 

2.8.  A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy VéNégy Fesztivál szereplőinek és teljes 

stábjának (kb. 70 fő) étkeztetését a Fesztivál ideje alatt lehetőség szerint (napi egyszeri 

kiszállítással) a nagymarosi Mátyás Étkezdén keresztül térítés ellenében biztosítja.  

 

2.9.  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Társaság a fenti 2.3-2.8. pontokban vállalt 

kötelezettségét a helyi szolgáltatókkal megkötendő külön szerződéses jogviszony alapján 

teljesíti, melyben a felek a szolgáltatások árát együtt határozzák meg.  

 

2.10. Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a hatályos járványügyi korlátozó intézkedéseket 

betartja, illetve alvállalkozóival betartatja.  
 

2.11. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a hatályos jogszabályi rendelkezések 

lehetőséget teremtenek rá, Társaság jogosult a Fesztivál területén Nomád táborhelyet 

kialakítani. 

 

2.12. Társaság kötelezettséget vállal a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló hatályos 

jogszabályok rendelkezéseinek betartására.  Felek rögzítik, hogy a fesztivál napi zárórája: 

02:00 óra.  

 

2.13. Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a bérlemény területén egyetlen fát sem vág ki, a 

területet eredeti állapotban szolgáltatja vissza a jelen megállapodás 3.1. pontjában rögzített 

bontás befejezését követően.  

 

2.14. Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a VéNégy Fesztivál ideje alatt az esetlegesen 

felmerülő forgalomterelési feladatokról, illetve szükséges biztonsági intézkedésekről 

megfelelően gondoskodik.  

 

 

2.15. Társaság kötelezettséget és felelősséget vállal a rendezvény biztonságos és a 

jogszabályoknak megfelelő lebonyolításáért. A bérelt területet saját költségére és 
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felelősségére a rendezvény megtartására alkalmassá teszi és ezen állapotot a rendezvény 

időtartama alatt fenntartja. A rendezvény lebonyolításával, a bérelt terület használatával 

kapcsolatos valamennyi kötelezettség és felelősség - a jelen szerződésben rögzítetteken túl 

- a Társaságot terheli, A rendezvény lebonyolításával kapcsolatban a Partner felelősségét  

kizárják. 

 

 

3. PARTNER KÖTELEZETTSÉGEI 

 

3.1. Partner kötelezettséget vállal arra, hogy VéNégy Fesztivál helyszíneként ingyenesen a 

Társaság rendelkezésére bocsátja Nagymaros Felsőmezőn található 10001/6 és 0476/8 

hrsz-ú területének azon részeit, mely a szerződés mellékleteként található térképen 

kijelölésre kerültek (a továbbiakban bérlemény) 2021. június 16. napjától (építés kezdete) 

2021. július 4. napjáig (bontás befejezése) terjedő időszakra. Partner kijelenti és szavatolja, 

hogy a bérlemény hasznosítási joga szabadon megilleti, így a jelen szerződés megkötésére 

jogosult, a bérlemény zavartalan jelen szerződésben rögzített használatáért szavatol.  

Felek rögzítik, hogy a Partner hatósági jogkörgyakorlásából eredő kötelezettségei 

bérbeadói szavatossági kötelezettségei tekintetében nem eredményeznek szerződésszegést.  

 

3.2. Partner kötelezettséget vállal arra, hogy kiteszi online felületeire a Társaságtól kapott és a 

VéNégy fesztivállal kapcsolatos plakátokat, szórólapokat, egyéb marketing anyagokat.  

 

3.3. Jelen megállapodás aláírásával Partner kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy VéNégy 

Fesztivál ideje alatt a bérlemény területén képfelvételek készüljenek, melyet Társaság a 

VéNégy Fesztivál promóciója keretében jogosult a fesztivál és a Partner pozitív imázsképe 

mellett korlátlanul felhasználni. 

 

 

 

4. DÍJAZÁS 

 

4.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban rögzített kölcsönös vállalásaikat 

egymás irányában ingyenesen teljesítik. Az ennek keretében egymás irányában teljesített 

szolgáltatásaik egyenlő arányúak. Felek fentieknek megfelelően kijelentik, hogy a jelen 

megállapodásban rögzített jogaikat és kötelezettségeiket egymással arányban állónak 

ismerik el. 

 

5. A SZERZŐDÉS HATÁLYA 

 

5.1. A jelen megállapodás aláírásának napján lép hatályba és határozott, - 2021. július 4. napjáig 

tartó időtartamra köttetik. 

5.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a hatályos jogszabályi 

rendelkezések alapján a Fesztivált a jelen szerződés 2.1. pontjában rögzített időpontban nem lehet 

megtartani úgy azt , amennyiben a hatályos jogszabályi rendelkezések lehetővé teszik 2021. 

augusztus 4 -8. között tartják meg. Ebben az esetben a jelen szerződés rendelkezései ezen 

későbbi időpont tekintetében is irányadóak.  
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6. IRÁNYADÓ JOG; HATÁSKÖR, ILLETÉKESSÉG 

 

6.1. A jelen szerződésen nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) 

vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

6.2. Felek megállapodnak, hogy esetleges vitájukat megpróbálják békés úton rendezni. Felek 

jelen megállapodásból eredő vagy azzal összefüggő valamennyi vita rendezésére a 

Társaság székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.   

 

7. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

7.1. Jelen megállapodás Felek között létrejött teljes megállapodást tartalmazza, és 

hatálytalanná tesz bármilyen, e tárgyban folytatott előzetes szóbeli és írásbeli 

megállapodást.  

 

7.2. Jelen megállapodás csak írásban, Felek közös megegyezése szerint módosítható vagy 

egészíthető ki érvényesen.  

 

7.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés tekintetében a 

kapcsolattartásra jogosult személyek az alábbiak: 

   

      - Társaságr részéről: Hajdu Márk András. Tel.: 0670/703 1616 , e-mail: 

venegyfesztival@gmail.com   

      - Partner részéről: Russói László Tel.: 0620/367 0502, e-mail: 

russoi.laszlo@nagymaros.hu   

 

 

Jelen megállapodást olvasás és megértés után, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írtuk alá. 

 

 

 

Nagymaros, 2021. május 6. 

 

 

 

 

 

 

              

VéNégy Fesztivál Korlátolt Felelősségű 

Társaság  

képv.: Hajdu Márk András, ügyvezető 

 

Nagymaros Város Önkormányzata 

          képv.: Heinczinger Balázs, polgármester 

 

 

 


