
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS- CEREMÓNIAMESTER
(a továbbiakban: „Szerződés”), amely létrejött egyrészről

Vőlegény neve:
Anyja neve:
Lakcím:

és 

Menyasszony neve:
Anyja neve:
Lakcím:
mint megrendelők – a továbbiakban: „Megrendelők” –,

másrészről

Ceremóniamester neve: Barna László e.v.
Anyja neve: Ravasz Magdolna Ibolya
Vállalkozás: 4032 Debrecen Poroszlay út. 48. III.em.7.
Lakcím és levelezési cím: 1134 Budapest, Lőportár köz.3.
mint vállalkozó – továbbiakban „Vállalkozó” –,
– Megrendelők és Vállalkozó együttesen:  „Felek”, bármelyikük külön: „Fél” – között alulírott
helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

1.1. Megrendelők megrendelik Vállalkozótól ceremóniamesteri  feladatok (a továbbiakban:
„Feladatok”) ellátását a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellék-
letben meghatározottak szerint.

1.1. A Feladatok elvégzésének helye: az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint.

1.2. A Feladatok elvégzésének ideje: az 1. számú mellékletben meghatározottak szerint.

1.3. A Vállalkozó a megrendelés teljesítését a jelen Szerződésben foglaltak szerint vállalja.

1.4. A  Vállalkozó  köteles  a  Megrendelők  utasításai  szerint  eljárni,  a  Megrendelőket  az
eljárásról folyamatosan tájékoztatni, a szükséges egyeztetéseket velük lefolytatni.

1.5. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a Megrendelők érdekeit a legjobb tudása sz-
erint köteles érvényesíteni.

1.6. Vállalkozó feladatát személyesen köteles ellátni. 
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1. Vállalkozási díj

1.1. Vállalkozót  a__________________eredeti  díjból  a  kedvezményes ___.000,-  Ft, azaz
______________________________ forint vállalkozási díj (a továbbiakban: Díj) illeti meg a
jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljes és kifogástalan teljesítése esetén.

1.2. Felek rögzítik, hogy a Díjból _0.000,- Ft azaz                 forint a jelen Szerződés aláírását
követő 3 munkanapon belül készpénzben vagy banki átutalás útján kerül megfizetésre a
Vállalkozó OTP Banknál vezetett 11773353-12142772 számú bankszámlájára. Felek a je-
len pontban meghatározott  összeget foglalónak tekintik,  és kijelentik, hogy a foglaló  jogi
természetével tisztában vannak. Így a szerződés maradéktalan teljesítése esetén a foglalót a
Díjba bele kell számítani. 

1.3. Amennyiben  a  teljesítés  meghiúsulásáért  a  Megrendelők  felelősek,  az  adott  foglalót
elveszítik, amennyiben a Vállalkozó felelős, a foglaló kétszeresét köteles visszafizetni. Amen-
nyiben a teljesítés meghiúsulásáért  mindkét  fél,  illetve egyik  fél  sem felelős,  a foglaló a
Megrendelőknek  visszajár.  A  Díjból  fennmaradó  összeg,  vagyis  ____.000,-  Ft,  azaz
___________________________forint a jelen Szerződésben vállalt valamennyi tevékenység
maradéktalan teljesítése után esedékes. A Megrendelők a Díjat csökkenthetik, illetőleg ki-
fizetését megtagadhatják, ha az eredmény részben vagy egészben olyan okból maradt el,
amelyért a Vállalkozó felelős.

Lemondás a Megrendelő részéről

- 30 nappal az esemény előtti közlés esetén a vállalkozói díj 30 %-a
- Az esemény előtti 29 és az esemény napja előtti 7 nap közötti közlés esetén a vállalkozói 
díj 70 %-a,
- Az esemény napja előtt 7 nap és az esemény napjai közlés esetén a vállalkozói díj 100 %-
a.

1.1. A  Díj  tartalmazza  a  jelen  Szerződés  teljesítésével  kapcsolatosan  a  Vállalkozó  részéről
felmerülő összes költséget, valamint díját. Vállalkozó a díjon felül semmilyen további ellen-
szolgáltatásra nem jogosult.

2. Titoktartási kötelezettség

1.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt és a megszűnését
követően a jelen Szerződés tartalmát, valamint  a Megrendelőkkel történő együttműködés
során a birtokába jutott minden információt szigorúan bizalmasan kezeli, valamint azokat a
Megrendelők előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon nem hozza nyilvánossá-
gra, illetve harmadik személy tudomására, illetve másként nem használja fel.

3. A Szerződés hatálya, megszűnése

1.3. Jelen  Szerződést  a  Felek  az  egymással  történő pénzügyi  elszámolásig  terjedő  határozott
időre kötik.
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1.4. Bármely Fél jogosult a jelen Szerződést kártérítési, vagy bármiféle egyéb fizetési kötelezettség
nélkül – ide nem értve a 2.2. pontban szabályozott azon eseteket, ha a Vállalkozó jogosult
megtartani a foglaló összegét, vagy azt kétszeres összegben köteles megtéríteni a Megren-
delők felé – azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél a jelen Sz-
erződésben rögzített kötelezettségeit súlyosan megszegi.

1.5. Felek  rögzítik,  hogy  jelen  Szerződést  nem jogosultak  rendes  felmondással  megszüntetni,
azonban azt közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.

4. Vegyes rendelkezések

1.6. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó  az általa a Megrendelőknek, vagy harmadik személyeknek
okozott károkért a jelen Szerződés és a Ptk. szerinti felelősséggel tartozik.

1.7. A  Felek  a  Szerződéssel  kapcsolatban  közöttük  felmerülő  vita  esetén,  annak  rendezése
érdekében, a bírósági eljárást megelőzően egyeztetni kötelesek. 

1.8. A  jelen  Szerződés  a  Felek  teljes  megállapodását  tartalmazza.  A  jelen  Szerződés  illetve
bármelyik  rendelkezése  kizárólag  a  szerződő  Felek  kifejezett  írásbeli  megállapodásával
módosítható.

1.9. A  jelen  Szerződésre  és  annak  értelmezésére  a  magyar  jogszabályok  irányadóak.  Felek
megállapodnak,  hogy  a  jelen  Szerződésben  nem,  vagy  nem  teljes  körűen  szabályozott
kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Jelen Szerződést  a Felek elolvasás  és közös  értelmezés után,  mint  akaratukkal mindenben
megegyezőt aláírták.

Debrecen, 202_.__.__.

_______________________________
 vőlegény neve
Megrendelő

_______________________________
menyasszony neve

Megrendelő

_______________________________
Barna László
Vállalkozó
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1. számú melléklet

Vállalkozó feladata a ceremóniamesteri tevékenység ellátása a Megrendelők es-
küvőjén  (a  továbbiakban:  „Esküvő”)  a  lentiekben  megjelölt  időpontban  és
helyszínen.

Időpont: 202_.__.__.
Helyszín:
Érkezés időpontja:

Az  Esküvő  pontos  forgatókönyvét  (a  továbbiakban:  „Forgatókönyv”)  –  amely
alapján a Vállalkozónak a tevékenységét el kell látnia – a Felek közösen fogják
kialakítani az Esküvő időpontja előtt legalább 30 nappal.

A Vállalkozó a későbbiekben meghatározásra kerülő Forgatókönyvben részlete-
sen meghatározottakon túl, általánosságban az alábbiakra köteles: 

- megtervezni  az  esküvő  pontos  menetrendjét  (Forgatókönyv)  a  Megren-
delők igényei szerint;

- koordinálni az Esküvőre érkező vendégeket;
- levezetni az Esküvőt a Forgatókönyvben meghatározottak szerint az Esküvő

eseményei által indokolt mértékben; 
- összehangolni  és irányítani az Esküvőn egyéb szolgáltatási tevékenységet

végző személyek (menet összeállítása, szertartásra vendégek ültetése, cso-
portkép  összeállítása, gratuláció, csoportkép szervezése, vacsora kezdés,
beszédek koordinációja, fotós, szertartásvezető, dj, zenekar munkájának
összehangolása stb.) tevékenységét.

- Jelenlét kötelezően 02:00 -ig

A fentieknek túl a Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelők igénye szerint az Es-
küvő előtt legalább 2 személyes vagy skype konzultációra rendelkezésre áll.

Egyéb: 
Szállást a megrendelő biztosít igen/nem
Útiköltség térítést a megrendelő biztosít: igen/nem
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