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ART OF FREEDOM 2019 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 

Hatályos: 2019. május 1. 

 

 

I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA 

 

1./ Felek rögzítik, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) célja a 

Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1033 Budapest, 

Hajógyári sziget 23796/58. hrsz., Cg. 01-10-049598, adószám: 26189905-2-41, a 

továbbiakban Megrendelő) által szervezett mindenkori rendezvényekre (a jelen ÁSZF 

hatálybalépésekor a Sziget Fesztivál, Telekom VOLT Fesztivál, Balaton Sound, Generali 

Gyerek Sziget), valamint a VOLT Produkció Kft. által szervezett, de a Megrendelő 

közreműködésével lebonyolított mindenkori rendezvényekre (a jelen ÁSZF hatálybalépésekor 

a Strand Fesztivál és a B.my.Lake Fesztivál) (a felsoroltak a továbbiakban együtt Fesztiválok) 

meghirdetett „Art of Freedom” pályázatra (továbbiakban Pályázat) vonatkozó általános 

feltételrendszer meghatározása, ennek keretén belül a Megrendelő és a Pályázaton kiválasztott 

műalkotás (továbbiakban Alkotás) természetes személy alkotói (továbbiakban Alkotók) és az 

őket képviselő személy (továbbiakban Vállalkozó) között létrejött jogviszony részletes 

szabályainak rögzítése. Tárgyát tekintve a jelen ÁSZF részletesen szabályozza a Megrendelő, 

a Vállalkozó és az Alkotók (továbbiakban együtt Felek) között létrejövő jogviszony általános 

feltételeit, a Felek jogait és kötelezettségeit, valamint az egyéb, a Pályázattal összefüggő 

lényeges körülményeket. 

 

2./ A jogviszonnyal érintett Fesztivált, az Alkotás leírását, a Vállalkozó (így beleértve az 

Alkotók díjazását), a további egyedi rendelkezéseket, valamint a jelen ÁSZF rendelkezéseitől 

való esetleges eltéréseket a Felek között aláírásra kerülő egyedi szerződés (Egyedi Szerződés, 

az ÁSZF és az Egyedi Szerződés együttesen a Szerződés) rögzíti. 

 

3./ A Felek közötti jogviszony az Egyedi Szerződés Felek általi aláírásával jön létre, a jelen 

ÁSZF-ben írt feltételekkel. A Megrendelő az Egyedi Szerződés megkötését megelőzően az 

ÁSZF-et a Vállalkozó és az Alkotók rendelkezésére bocsátja elolvasás és elfogadás céljából. 

Rendelkezésre bocsátásnak kell tekinteni az internetes felületen közzétett ÁSZF elérési 

címének megadását is. A Vállalkozó köteles az ÁSZF rendelkezéseit megismerni és az 

Alkotókkal megismertetni, és annak általa és az Alkotók általi elfogadásáról az Egyedi 

Szerződésben nyilatkozik. Felek itt rögzítik, hogy a Ptk. 6:80. § értelmében az Egyedi 

Szerződés és a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges ütközése esetén az Egyedi 

Szerződés rendelkezése az irányadó és alkalmazandó. 

 

II. SZERZŐI JOGOK 

 

1./ Vállalkozó vállalja és szavatolja, hogy az Egyedi Szerződés 3. pontjában meghatározott 

vállalkozói díj fejében az Alkotás vagyoni és felhasználási jogait térben és időben korlátlan 

módon megszerzi, és azokat az Egyedi Szerződés aláírásával egyidejűlegtérben korlátlanul, 

időben pedig az Egyedi Szerződésben meghatározott időtartamra átadja Megrendelőnek. 

 

2./ Megrendelő a fentiek alapján a 2020. augusztus 31-ig terjedő határozott időtartamra térben 

korlátlan jogot szerez az Alkotás tetszőleges alkalommal történő kiállítására, az Alkotókkal 

való egyeztetést követően átdolgozására, más műalkotások részeként való felhasználására, az 
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Alkotásról fénykép- és videofelvétel készítésére, a rögzített felvétel többszörözésére és 

képhordozón terjesztésére, promóciós anyagain (szóróanyag, programfüzet, online és offline 

médiafelület) való megjelenítésére, sugárzására vagy más módon a nyilvánossághoz 

közvetítésére (akár élőképen, akár utólag, ideértve azt az esetet is, amikor a felvételt vezeték 

útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy teszi a nyilvánosság számára 

hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg 

választhatják meg), illetve ezen jogosultságok továbbadására. 

 

3./ Vállalkozó szavatolja, hogy harmadik személynek a II/2. pontban foglalt felhasználásokra 

engedélyt sem ő maga, sem az Alkotók nem adnak. A jogszabályok alapján a személyhez 

fűződő szerzői jogok az Alkotókat illetik meg. 

 

4./ Vállalkozó – az Alkotó nevében és képviseletében is – kifejezetten kijelenti és szavatol 

azért, hogy az Alkotás harmadik személy szerzői vagy egyéb jogát nem sérti, harmadik 

személy joga az Alkotás kiállítását vagy egyéb módon történő felhasználását nem korlátozza. 

 

III. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1./ Vállalkozó vállalja és szavatolja, hogy az Alkotók a Fesztivál teljes időtartama alatt az 

Alkotás állagmegőrzésével kapcsolatos teendőket ellátják. Abban az esetben, ha a 

karbantartás külső és előre nem látható behatás következtében válik szükségessé, úgy annak 

költségeit Megrendelő viseli. Amennyiben az Alkotás karbantartása olyan okból válik 

szükségessé, amelynek bekövetkeztével az Alkotóknak az Alkotás jellegéből eredően 

számolniuk kellett volna (ideértve az időjárási körülményekből, így a napsütés, csapadék 

és/vagy szél hatásából kifolyólag bekövetkező okokat), úgy annak költségeit Vállalkozó 

köteles viselni. 

 

2./ Megrendelő köteles engedélyezni az Alkotóknak az Alkotás felállításával, 

állagmegőrzésével és lebontásával kapcsolatos tevékenységeket a Fesztivál helyszínén. 

Megrendelő a Vállalkozó részére tevékenységet végző személyek részére építő-bontó, illetve 

belépésre jogosító egyéb karszalagokat és gépjármű-behajtási engedélyeket biztosít (az 

Egyedi Szerződés 2. számú melléklete szerinti darabszámban).  Vállalkozó felelősséget és 

szavatosságot vállal a karszalagok és behajtási engedélyek rendeltetésszerű felhasználásáért, 

és köteles biztosítani, hogy azok az arra jogosultakhoz kerüljenek.    

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a részére átadott behajtási engedélyek rendeltetésellenes 

felhasználásáért Megrendelővel szemben objektív felelőssége és közvetlen kártérítési 

kötelezettsége áll fenn. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a behajtási engedélyeket az azokhoz 

tartozó jogosultságok keretei szerint használhatja fel, különös tekintettel a behajtásra 

vonatkozó időintervallumokra. Vállalkozó, Alkotók, valamint a bontásban, építésben részt 

vevő személyek nem jogosultak a Fesztivál ideje alatt annak helyszínén gépjárművel 

tartózkodni Megrendelő írásba foglalt engedélye nélkül. Ezen kötelezettség megszegése 

esetén Megrendelő jogosult a behajtási engedélyt bevonni, a gépjárművet a Vállalkozó 

költségére a rendezvényterületről elszállítani. Megrendelő a Fesztivál megkezdése előtt 

legalább egy héttel email útján közli Vállalkozóval az autóbehajtásra vonatkozó eljárási 

rendet. 

 

3./ Megrendelő köteles az Alkotók nevét az Alkotás minden kiállításakor megjeleníteni. 

 

4./ A Szerződés szerinti vállalkozás ellátásához Vállalkozó köteles biztosítani az Alkotók 

személyes eljárását, akik feladataikat határidőben, a vonatkozó jogszabályok és szakmai 
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szokások szerint, a lehető legmagasabb minőségben és színvonalon, Megrendelővel 

folyamatosan egyeztetve és Megrendelő munkaszervezetével folyamatosan együttműködve, 

saját eszközeikkel kötelesek elvégezni. Vállalkozó Megrendelő felé teljes körű szavatosságot 

vállal arra, hogy a Szerződésben foglalt, az Alkotók által teljesítendő 

kötelezettségvállalásokat ezen személyek szerződésszerűen teljesíteni fogják. 

 

5./A Fesztivál területén belül Megrendelő egyoldalúan jogosult kijelölni az Alkotás 

megvalósításának helyszínét és pontos helyét, amelyet Vállalkozó és az Alkotók kötelesek 

elfogadni. Megrendelő a Fesztivál megkezdése előtt legalább harminc nappal email útján 

közli Vállalkozóval, hogy az Alkotás felállítását mely nap hány órától köteles megkezdeni, és 

azt legkésőbb meddig köteles befejezni, illetőleg, hogy a bontást mely nap hány órától köteles 

megkezdeni és azt legkésőbb meddig köteles befejezni. Megrendelő az Alkotás 

létrehozatalához eszközöket, technikai infrastruktúrát, illetve személyes közreműködést az 

Egyedi Szerződés 2. számú mellékletében specifikáltak szerint biztosít. 

 

6./ Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 

vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az 

értesítés elmulasztásából eredő kárért az értesítési kötelezettséggel terhelt Fél a felelős. 

 

7./ Vállalkozó az Alkotókon felül alvállalkozó igénybevételére Megrendelő előzetes 

jóváhagyása nélkül nem jogosult. 

 

8./ Kárral fenyegető helyzetek (például vihar) esetén Vállalkozó köteles minden tőle telhetőt 

megtenni a károk elhárítása vagy enyhítése érdekében, amelyhez Megrendelő minden 

közreműködést megad. Megrendelő sem Vállalkozóval, sem az Alkotókkal szemben nem 

felel az Alkotásban keletkezett károkért, sem pedig a természetes elhasználódásból fakadó 

értékcsökkenésért. 

 

9./ Amennyiben Vállalkozó, az Alkotók és/vagy az Alkotás maga Megrendelőnek vagy 

harmadik személyeknek kárt okoz, úgy annak megtérítéséért Vállalkozó közvetlenül felel, 

ideértve különösen, de nem kizárólagosan a nem megfelelő megvalósításból, karbantartásból 

vagy működésből eredő károkat. Minden ilyen felmerülő kárigénytől Vállalkozó köteles 

Megrendelőt első felszólításra, haladéktalanul mentesíteni, és a vita jogi alapja, illetve annak 

összegszerűsége tekintetében a harmadik személlyel a vitát saját hatáskörében rendezni, 

illetve – amennyiben ez valamiért nem lehetséges – Megrendelő helyett helytállni, illetőleg a 

bírságok, marasztalások összegét Megrendelő részére megtéríteni. 

 

10./ Vállalkozó feladata betartani és betartatni a tűzvédelmi, munkavédelmi és foglalkoztatási 

előírásokat és valamennyi egyéb alkalmazandó jogszabály rendelkezését, továbbá – 

amennyiben szükséges – elkészíteni, betartani és betartatni a statikai tervet, valamint 

beszerezni az Alkotás megvalósításához esetlegesen szükséges engedélyeket. A jelen pontban 

írtak valamennyi költsége Vállalkozót terheli. Amennyiben a jelen pontban írtak be nem 

tartásából adódóan harmadik személyek vagy hatóságok Megrendelővel szemben igényt 

érvényesítenek (a hatósági bírságokat és más jogkövetkezményeket is ideértve), úgy ezek alól 

Vállalkozó köteles Megrendelőt első felszólításra, haladéktalanul mentesíteni, és a vita jogi 

alapja, illetve annak összegszerűsége tekintetében a harmadik személlyel a vitát saját 

hatáskörében rendezni, illetve – amennyiben ez valamiért nem lehetséges – Megrendelő 

helyett helytállni, illetőleg a bírságok, marasztalások összegét Megrendelő részére 

megtéríteni. Tekintettel arra, hogy az építési, szerelési munkálatok helyszínén a Megrendelő 

és a Vállalkozó képviselői, az Alkotó(k), illetve egyéb személyek egyszerre, egyidőben 
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tartózkodhatnak, ezért a Vállalkozó és az Alkotó köteles ezeket a munkálatokat úgy 

koordinálni, hogy az a munkálatok hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen, a 

Vállalkozó és az Alkotó tehát az Mvt. 40. § (2) bekezdése szerint az összehangolásért felelős 

személyek. A Vállalkozó és az Alkotó saját személyzete, megbízottjai, az összeszerelést 

végző bármely személy tevékenységéért, munkavédelmi, balesetvédelmi oktatásukért és 

balesetvédelemért maga felel. 

 

11./ Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket az értelemszerű 

eltérésekkel alkalmazni kell azon esetekben is, amikor az Alkotás felállítására Megrendelő 

valamely eseti megrendelése alapján más helyszínen, illetve időpontban ismételten sor kerül. 

 

IV. VÁLLALKOZÓ DÍJAZÁSA 

 

1./ Vállalkozó Egyedi Szerződés szerinti díjazása teljes, az tartalmazza Vállalkozó és az 

Alkotók munkadíját, valamint az Alkotás megvalósításával és általában is a Szerződés 

teljesítésével kapcsolatos költségét valamennyi érintett, 2019. és 2020. évi Fesztivál 

tekintetében, ideértve az anyag- és energiaköltségeket is, azzal, hogy Megrendelő saját 

költségén köteles biztosítani a Fesztiválon az előre egyeztetett mennyiségű elektromos áramot 

és bizonyos esetekben a vezetékes vizet. Vállalkozó jelen pontban írt díjazása tartalmazza 

továbbá az Alkotásra vonatkozó vagyoni és felhasználási jogok megszerzésével kapcsolatos 

jogdíjakat és költségeket, a vagyoni és felhasználási jogok Megrendelőre történő 

átruházásának ellenértékére is kiterjedően. 

 

2./ Vállalkozó és az Alkotók egymás közötti jogviszonyára – például a Vállalkozóhoz befolyó 

díjazás Alkotók közötti elosztásának és elszámolásának rendjére – a közöttük fennálló külön 

megállapodások az irányadóak. Felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő a Szerződés 

alapján járó díjat Vállalkozó részére kifizette, azt az Alkotók kizárólag Vállalkozótól 

követelhetik, és Vállalkozó feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy az Alkotók 

Megrendelővel szembeni igényei alól Megrendelőt első felszólításra, késedelem nélkül 

mentesíti. 

 

V. ELÁLLÁS, FELMONDÁS, SZERZŐDÉSSZEGÉS 

 

1./ Megrendelő az Egyedi Szerződéstől írásbeli nyilatkozattal bármikor elállhat, köteles 

azonban Vállalkozó kárát megtéríteni.  Megrendelő nem köteles kártérítést vagy kártalanítást 

fizetni, ha az elállási jogát amiatt gyakorolja, mert a Fesztivál megtartására Megrendelőnek 

nem felróható okból nem kerülhet sor. Megrendelő az Alkotás első alkalommal történő 

létrehozatalát követően is bármikor, azonnali hatállyal, indokolás nélkül felmondhatja a jelen 

szerződést, amely esetben az Alkotással kapcsolatos vagyoni és felhasználási jogok 

visszaszállnak Vállalkozóra. Vállalkozó ilyen esetben kártérítési, kártalanítási vagy egyéb 

kompenzációs igénnyel nem élhet Megrendelő felé. 

 

2./ Amennyiben Megrendelő alapos okkal feltételezi azt, hogy Vállalkozó vagy az Alkotók 

valamely feladatot nem képesek határidőre vagy megfelelő minőségben elvégezni, vagy 

amennyiben Vállalkozó vagy az Alkotók a jelen szerződésből eredő kötelezettségeiket 

súlyosan megszegik, úgy Megrendelő jogosult a vállalkozás befejezése előtt írásbeli 

nyilatkozattal az Egyedi Szerződéstől elállni, vagy az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal 

felmondani. Ebben az esetben Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint 

kártérítést követelhet. 
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3./ A Szerződés szempontjából súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, amennyiben 

 

(i) Vállalkozó és/vagy Alkotók valamelyike a vállalkozás teljesítésével (ideértve az 

Alkotás elkészítését, felállítását, állagmegóvását, lebontását) késedelembe esik, vagy a 

teljesítést vagy a teljesítésben való közreműködést megtagadja; 

(ii) az Alkotás harmadik személy szerzői jogát sérti; 

(iii) az Alkotás aktuálpolitikai megnyilvánulást tükröz, vallási vagy etnikai alapon 

történő megkülönböztetést valósít meg, kirekesztő gondolatot tolmácsol, gyűlölet 

szítására alkalmas, önkényuralmi jelképet használ fel, vagy egyébként rossz fényt vet a 

Fesztiválra. 

 

4./ Amennyiben az Alkotás részben vagy egészben sérti harmadik személy szerzői jogát, és 

ezen személy Megrendelővel szemben igényt támaszt, Vállalkozót helytállási kötelezettség 

terheli, amelynek keretében a vele szembeni igények alól Megrendelőt köteles első 

felszólításra, késedelem nélkül mentesíteni. 

 

5./ Megrendelő elállása vagy felmondása esetén Vállalkozó köteles a részére már megfizetett 

díjakat évi tíz százalék mértékű késedelmi kamattal növelten az elállástól vagy felmondástól 

számított három napon belül maradéktalanul visszafizetni. 

 

6./ Megrendelő a szerződésszegés valamennyi esetében jogosult követelni a 

szerződésszegésből eredő teljes kárának megtérítését, a tényleges kárra és elmaradt haszonra 

is kiterjedően. 

 

7./   A Vállalkozó elállása vagy felmondása esetén a Vállalkozó – az 5./ pontban foglaltakon 

túl - köteles az Egyedi Szerződésben kikötött teljes vállalkozói díj 40%-ának megfelelő 

összeget megfizetni bánatpénz jogcímén a Megrendelő részére.  

 

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1./Felek a Szerződés teljesítése során a másik Félről tudomásukra jutott üzleti titkot szigorúan 

bizalmasan kezelik, azt harmadik személlyel nem közlik, nem hozzák harmadik személy 

tudomására, illetve nyilvánosságra, kivéve a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása esetén. 

 

2./ A Szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes. A Szerződés esetleges módosításával 

vagy megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatokat Felek kizárólag személyes kézbesítés 

vagy tértivevényes levél útján tehetik meg, a Szerződés esetleges módosítása hatályosságához 

azonban a másik Fél erre feljogosított képviselőinek kifejezett, írásbeli elfogadása is 

szükséges. A Szerződésnek a módosítással nem érintett része változatlan marad. 

 

3./ Felek együttműködési kötelezettséget vállalnak a Szerződésből keletkező vitás kérdések 

tisztázására, azokat elsősorban békés úton próbálják rendezni. 

 

4./ Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, elsősorban a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

5./ Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik, és a Szerződés 

megkötésére jogosultak. Felek kijelentik továbbá, hogy a jelen tárgyban harmadik 

személyekkel kötött szerződéseikkel a jelen Szerződés nincs ellentmondásban. 
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6./ Felek nem jogosultak a Szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek engedményezésére 

vagy egyéb jogcímen történő átruházására harmadik személyek részére a másik Fél írásban 

történő előzetes hozzájárulása hiányában. 

 

7./ Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés teljesítése során, illetve az ezzel 

kapcsolatban általuk megkötött szerződéses jogviszonyokban minden tőlük elvárhatót 

megtesznek annak érdekében, hogy a másik Fél üzleti jó hírneve ne sérüljön, és cégneve ne 

szerepeljen jó erkölcsbe ütköző, ízléstelen, sértő vagy bármely, a másik Félre vagy bármely 

közvetett vagy közvetlen tulajdonosára hátrányos módon vagy összefüggésben. 


