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Szolgáltatási szerződés

Amely létrejött a Pyro Maxx Kft. (cégjegyzékszáma: 13-09-149726, székhelye: 2724 Új-
lengyel, Határ út 12.), mint szolgáltatás végző (továbbiakban: Szolgáltató) és

Neve: Minta Megrendelő Kft. Székhelye: 1000 Budapest, Minta u. 11. Bankszámlaszá-

ma: 00000000-00000000-00000000 Adószáma: 12345678-2-13 Kapcsolattartója: Kovács 

József Telefonszáma: +3620 123 1234 E-mail címe: kovacs.jozsef@kovacs.hu , mint 

megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) között (továbbiakban: Felek) tűzijáték megren-

dezése céljából az alábbi feltételekkel:

1. Szolgáltató vállalásai és vállalási feltételei

1.1 Szolgáltató vállalja Megrendelő által meghatározott helyen: (postai cím, helyrajzi 

szám) 1000 Budapest, Minta u. 11. és időpontban: 2016. év január hónap 1. napján 

00:00 óra és 01:00 óra között várhatóan 00:00 óra:perckor  9-10 perc időtratamban* tűzi-

játék üzemeltetését a 6.1.1. pontban felsorolt 1. számú melléklet szerint.

* Amennyiben a tűzijáték Szolgáltatónak felróható ok(ok)ból leáll és az addig üzemeltetett tűzijáték 
időtartama meghaladja a vállalt időtartam 70%-át, úgy a Felek a tűzijátékot megtartottnak tekintik.

1.2. A tűzijáték megrendezésének alapfeltétele a helyileg illetékes Megyei Rendőr-főka-
pitányság (továbbiakban: Rendőrség) felhasználási engedélyének (továbbiakban: Enge-
dély) megléte. Ennek beszerzési ideje (az összes hozzájárulási nyilatkozat és az aláírt 
szerződés meglététől számított) 20 nap.

1.3. Szolgáltató vállalja az Engedélyezési eljárás során a teljeskörű ügyintézést és a  
kivitelezés során a kiváló minőségű pirotechnikai termékek felhasználását.

1.4. Szolgáltató vállalja hogy az engedélyben esetlegesen meghatározott egyedileg elő-
írt biztonsági intézkedésekről legkésőbb az engedély készhezvételének napján értesíti 
Megrendelőt.

1.5. Szolgáltató a szolgátatás helytelen üzemeltetéséből keletkező károkért, sérülése-
kért teljeskörűen felel. Ezalól kivételt képez az 5.2.2. pontban leírt reklámelemekben kelet-
kezett kár.

1.6. Szolgáltató biztosít a Megrendelő számára egy kijelölt helyszíni kapcsolattartót, aki 
képviseli a Szolgáltatót.

1.6.1. Szolgáltató kijelenti hogy a kapcsolattartója által közölt minden információ vagy uta-
sítás az akaratával mindenben megegyezik.

1.6.2. A helyszíni kapcsolattartó neve: Bácskai Dániel,

mobiltelefonszáma: +3620 123 1234
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1.7. Szolgáltató vállalja, hogy az 1.1. pontban leírt tűzijáték üzemeltetését követően el-
végzi a terület pirotechnikai átvizsgálását és ha szükséges, a pirotechnikai mentesítését.

1.8. Szolgáltató vállalja, hogy az 1.1. pontban leírt tűzijáték üzemeltetési helyszínén sa-
ját költségén élőerős őrzést biztosít a telepítés megkezdésétől a tűzijáték üzemeltetéséig.

2. Megrendelő vállalásai

2.1. Megrendelő vállalja, hogy a 1.1. pontban meghatározott szolgáltatás engedélyeze-
tésének költségét legkésőbb a jelen szerződés aláírásának napjáig:  év 

 hónap ☐ készpnzben ☐ átutalással (10401268-49565751-52501014) sza-
bályszerűen kiállított szmla ellenében megfizeti.

2.2. ☐ Megrendeő vállalja, hogy a 1.1. pontban meghatározott szolgáltatás 3. pontban 
megatározott teljes ellenértékét 2016 év január hónap 8. napjáig ☐ készpénzben ☐ át-
utalással (10401268-49565751-52501014) szabályszerűen kiállított számla ellenében 
megfizeti.

2.3. Megrendelő vállalja, hogy a Rendőrségi Engedély beszerzéséhez szükséges nyilat-
kozatokat (pl.: tulajdonosi hozzájárulás, közútkezelői hozzájárulás, hajózási zárlat, stb...) 
beszerzi és átadja Szolgáltatónak legkésőbb az 1.1. pontban leírt üzemeltetési időpontot 
megelőző 20. napon.

2.4. Megrendelő vállalja, hogy Szolgáltató számára biztosítja a 1.1. pontban leírt üze-
meltetési helyre való zavartalan ki- és bejutást, beszerzi az ehez esetlegesen szükséges 
engedélyeket (pl.: behajtási engedély).

2.5. Megrendelő vállalja, hogy az engedélyben esetlegesen meghatározott egyedileg 
előírt biztonsági intézkedéseknek saját költségén eleget tesz.

2.6. Megrendelő biztosít a Szolgáltató számára egy kijelölt helyszíni kapcsolattartót, aki 

képviseli a Megrendelőt és egyeztetett módon jelt ad a tűzijáték indítására.

2.6.1. Megrendelő kijelenti hogy a kapcsolattartója által közölt összes információ vagy 

utasítás az akaratával mindenben megegyezik.

2.6.2. A helyszíni kapcsolattartó neve: Példa Károly,

mobiltelefonszáma: +3620 123 1234

2.7. Megrendelő vállalja, hogy élőerős őrzést biztosít az 1.1. pontban leírt tűzijáték üze-

meltetésének megkezdése előtt minimum egy órával a túzijáték befejezését követő 60. 

percig az Engedélyben előírt védótávolság teljes hosszán a rendezvény adottságainak 

megfelelő létszámmal.
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2.7.1. Megrendelő vállalja, hogy a 2.7. pontban leírt, általa biztosított élőerős őrzés meg-

akadályozza hogy a nézőközönség bejusson a védőterületre.

2.7.2. Amennyiben az 1.1. pontban leírt tűzijáték meghiúsul, mert a nézőközönség vagy 

annak egy tagja is bejut a védőterületre (ezzel veszélyhelyzetet idézve elő), úgy a túzijáték 

leállása vagy meghiúsulása Megrendelőnek felróható okból történik.

2.8. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató vagy az általa megjelölt Kapcsolat-

tartó által bejelentett indokolt meghiúsulás esetén (gondolva a 4.7. pontban leírtakra) nem 

kényszerítheti Szolgáltatót vagy Képviselőjét az 1.1. pontban leírt tűzijáték megtartására.

3. Az 1.1. pontban meghatározott szolgáltatás ellenértéke

3.1. A szolgáltatás ellenértéke bruttó (tartalmazza az ÁFA-t): 800 000 HUF, azaz EGY-

NYOLCSZÁZEZER Forint, amely tartalmazza a szolgáltatás anyagainak és eszközeinek 

az üzemeltetési területre szállítását, a szolgáltatás üzemeltetését és az engedélyeztetési 

eljárás során felmerülő költségeket**.

** 16 510 Ft (bruttó) Katasztrófavédelmi eljárási illeték, 42 545 Ft (bruttó) Rendőrségi eljá-

rási illeték.

4. Elállás, vis maior és veszélyhelyzeti leállás

4.1. Szolgáltató vállalja, hogy jelen szerződéstől elállása (visszalépés, lemondás), vagy 

az 1.1. pontban leírt szolgáltatás egyéb, neki felróható ok(ok) miatti elmaradása, meghiú-

sulása esetén Megrendelő részére kártérítés címén a 2.1. pontban meghatározott időpon-

tig a 3.1. pontban meghatározott szolgáltatási ellenérték 50%-át, mint kötbért megfizeti.

4.2. Megrendelő vállalja, hogy jelen szerződéstől elállása (visszalépés, lemondás), vagy 

az 1.1. pontban leírt szolgáltatás egyéb, neki felróható ok(ok) miatti elmaradása, meghiú-

sulása esetén Szolgáltató részére kártérítés címén a 2.1. pontban meghatározott időpon-

tig a 3.1. pontban meghatározott szolgáltatási ellenérték 50%-át megfizeti.

4.3. Vis maior esetén a Szolgáltató vállalja, hogy amint tudomására jut, hogy sem a 

Megrendelőnek sem a Szolgáltatónak nem felróható ok(ok)ból az 1.1. pontban leírt szol-

gáltatás meghiúsul, legésőbb a tudomására jutás napján írásban és telefonon is értesíti 

Megrendelőt.
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4.4.  Vis maior esetén Megrendelő vállalja, hogy amint tudomására jut, hogy sem Szol-

gáltatónak sem Megrendelőnek nem felróható ok(ok)ból az 1.1. pontban leírt szolgáltatás 

meghiúsul, legkésőbb a tudomására jutás napján írásban és telefonon is értesíti Szolgálta-

tót.

4.5. Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a vis maior az engedélyeztetési eljárás meg-

kezdése után merül fel, úgy nem számít fel a 4.5.1. pontban leírt költségeken kívül semmi-

lyen az Engedély beszerzése során felmerülő költséget.

4.5.1. Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a vis maior az engedélyeztetési eljárás 

megkezdése után merül fel, úgy szabályszerűen kiállított számla ellenében megfizeti 

Szolgáltatónak az Engedély beszerzése során kifizetett a 3.1. pontban leírt eljárási illeté-

keket.

4.6. Szolgáltató vállalja, hogy amennyiben a vis maior a tűzijáték telepítésének meg-

kezdése után merül fel, úgy a 4.6.1. pontban leírtakon felül nem számít fel semmilyen díjat 

Megrendelőnek.

4.6.1. Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a vis maior a tűzijáték telepítésének meg-

kezdése után merül fel, úgy szabályszerűen kiállított számla ellenében megfizeti Szolgál-

tatónak az 3.1. pontban meghatározott szolgáltatás ellenértékének 50%-át, mint felvonu-

lási és munkadíjat.

4.7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az általa végzett, az 1.1. pontban 

leírt szolgáltatást veszélyhelyzet kialakulása esetén (gondolva itt elsősorban: belvizesedés 

kialakulása, viharos időjárás, hatósági felszólítás, néző behatolása a védőterületre, stb...) 

azonnal saját hatáskörében leállíthatja, szüneteltetheti vagy elhalaszthatja.

4.7.1. Amennyiben a veszélyhelyzet kialakulása Szolgáltatónak fel nem róható ok(ok)ból 

történik, úgy a szolgáltatás ellenértékének megfizetése a 4.6.1. pont szerint történik.

4.7.2. Amennyiben a veszélyhelyzet kialakulása Szolgáltatónak felróható ok(ok)ból törté-

nik, úgy a szolgáltatás ellenértékének megfizetése a 4.1. pont szerint történik.

5. Egyéb a szolgáltatáshoz kapcsolódó feltételek
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5.1. Sajtómegjelenések és reklámok

5.1.1. Az 1.1. pontban leírt tűzijáték szolgáltatásra Szolgáltató és Megrendelő minden 

nyomtatott vagy elektronikus sajtómegjelenésben Pyro Maxx Tűzijáték -ként hivatkozik.

5.1.2. Az 1.1. pontban leírt tűzijáték szolgáltatást Szolgáltató és Megrendelő minden 

nyomtatott vagy elektronikus reklámjában és programjában (szórólap, plakát, programfü-

zet, banner, sztb...) Pyro Maxx Tűzijáték néven jeleníti meg.

5.2. Reklám elhelyezések a tűzijáték üzemeltetési helyén

5.2.1. Az 1.1. pontban leírt tűzijáték üzemeltetési helyén Szolgáltató korlátozás nélkül el-

helyezheti a saját üzleti tevékenységéhez szorosan kapcsolódó reklámelemeket (pl.: moli-

nók, reklámzászlók, sátrak, stb...)

5.2.2. Az 1.1. pontban leírt tűzijáték üzemeltetési helyén a Megrendelő a Szolgáltatóval 

egyeztetett helyen és módon elhelyezheti az általa elhelyezni kívánt reklámelemeket (pl.: 

molinók, reklámzászlók, sátrak, stb...). Az azokban keletkezett esetleges égéskárokért és 

sérülésekért Megrendelő teljeskörű felelősséget vállal.

5.2.3. Szolgáltató a Megrendelő által az 5.2.2. pontban leírt reklámelemeinek elhelyezé-

séből származó bevételeire vagy annak részeire nem tart igényt, amennyiben arról Meg-

rendelővel kötött külön szerződésben Felek másként nem rendelkeznek.

5.3. Hulladékkezelés

5.3.1. Szolgáltató vállalja, hogy az 1.1. pontban leírt tűzijáték üzemeltetése során  az tele-

pítési területen (a fellövés helyszínétől számított 5 méteres sugarú körben) keletkező ma-

radványok, hulladékok (gondolva itt elsősorban: Bombettatelep, rómaigyertya és single 

shot üres maradványai)  eltakarítása Szolgáltató felelőssége.

5.3.2. Megrendelő vállalja, hogy az 1.1. pontban leírt tűzijáték üzemeltetése során  az 

5.3.1. pontban meghatározott területen kívül keletkezett papír, agyag és műanyaghulladék 

feltakarítása Megrendelő felelőssége.

5.4. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az általa vállat, az 1.1. pontban leírt 

szolgáltatás során alvállalkozókat alkalmazhat.
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6. Mellékletek

6.1. Jelen szerződés 0 mellékletet tartalmaz a 6.1.1. pontban részletezettek szerint.

6.1.1. Mellékletek részletes felsorolása:

1. _________________________, ______oldal/példány, ______ példány

2. _________________________, ______oldal/példány, ______ példány

3. _________________________, ______oldal/példány, ______ példány

7. Záró rendelkezések

7.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. megbízási ill. vállalkozási 
szerződésekre vonatkozó szabályai, ill. a kapcsolódó jogszabályok vonatkoznak.

7.2. A felek jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban békés úton kívánják 
megoldani. Ennek sikertelensége esetén kikötik a Szegedi Járásbíróság, ill. a Szegedi íté-
lőtábla kizárólagos illetékességét.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben meg-
egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Szeged, 2016. január hónap 1. napján.

__________________________________
Szolgáltató képviseletében:

Bácskai Dániel

__________________________________
Megrendelő képviseletében:

Kovács József
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