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HELYSZÍNBÉRLETI SZERZŐOÉS -
'?ll The Light We Cannot See" (a "Film"}

Budapest, V. kerület, Papnövelde utca. 2.
Társasház (székhely: 1053 Budapest., Papnövelde
utca. 2., adószám: Z85O2L75-L-4L, bank:
1 1705008-20185697, képvisel i : Je ney Atti l a közös
képviselő) {"Bérbeadó") ezennel az alábbi
feltételekkel engedélyezi, hogy a Pioneer Stillking
Light Kft. {székhely: 1056 Budapest, Molnár u. 53.,
adószá m : 27 482067 -2-4 1, cégjegyzé kszá m : 0 1-09-
39].833, képviseli: Kemény lldikó ügyvezető vagy
Nagy Mónika meghatalmazott) (,,Társaság") és
annak valamennyi munkavállalója, ügynöke,
független producere, vállalkozója és beszállítója a

1053 Budapest., Papnövelde utca. 2. szám alatt
található, 240!3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott
ingatlant {,,Ingatlan") használja abból a célból,
hogy az lngatlan külső részét, az lngatlanon
található megjelölést, tartozékot és valamennyi
egyéb ingóságot éslvagy vagyontárgyat éslvagy
az lngatlan közelében lévő (de nem az lngatlanon
található) helyeket éslvagy személyeket és
tárgyakat fényképezzen, azokról állóképeket,
mozgóképeket, hangfelvételeket és audiovizuális
felvételeket készítsen a Film {valamint minden
egyéb kiegészítő és a Filmből származó alkotás és
munka, amelyet ezekkel kapcsolatban vesznek fel,
filmeznek vagy fényképeznek, különösen, de nem
kizárólag az "€y készült" kulisszák mögötti
dokumentumfílmeket vagy rövidfilmeket)
gyártásával, kiállításával, reklámozásával és
hasznosításával kapcsolatosan, járműv_eket és
felszereléseket helyezzen el, illetve az lngatlant
felszerelje és a Társaság által nem kívánt jeleket
és egyéb sajátosságokat eltávolítsa vagy eltakarja,
2022. június 20-tól kezdve {,,Kezdőnap"}, (amely
Kezdőnap azonban az idójárási viszonyok, vagy a
gyártási ütemtervben bekövetkezett változtatások
miatt változhat), 2022. június 26-ig, amely
dátumokat azonban a Felek megváltoztathatnak.

LocATloN AGREEMENT-
"All The Light We Cannot See" (the "Film")

Budapest, V. kerület, Papnövelde utca. 2. Társasház
(seat: 1053 Budapest., Papnövelde utca. 2,, tax
number: 28502l75-t-4L, bank: 11705008-
ZOL85697, represented by: Jeney Attila közös
képviselő ("Lessor"} hereby grants to Pioneer
Stillking Light Kft. (seat: 1056 Budapest, Molnár u.

53., tax number: 27482067-Z-43., registered
number: 01-09-391833, represented by: lldikó
Kemény managing director or Mónika Nagy
authorized representative) {"Company"), and its
employees, agents, independent producers,
contractors and suppliers, permission to use the
property located at 1053 Budapest., Papnövelde
utca. 2 and registered under plot number 24OL3

{"Propertt'') during the course of production of the
Film by Company for the purpose of
photographing, makíng still photography, visual,
sound and audiovisual recordings in connection
with the production, exhibition, advertising and
exploitation of the Film (and any ancillary and
derivative productions and works recorded, filmed
or photographed relating to such programme
including without limitation, any "making of'
documentary or featurette) of the external of the
Property, all signs, fixtures, and other personal and
real property on and around the Property and/or
places located near the Property (but not located
on the Property} and/or persons and objects,
parking vehicles and storing equipment, dressing
the Property and remove or covering up any signs
and any other features not required by Company,
and to remain thereon for a period commencing on
20'h June 2022 {the "Start Date") {subject to change
on account of weather conditions or changes in
production schedule), and continuing until 26th
June ZO22, as such dates may otherwise be
modified by the Parties on the following terms and
conditions:

1- Díj: Az lngatlan használatáért és a jelen
szerződésben foglalt jogokért a Társaság a

Kezdőnapig összesen 235 294 Ft bérleti díjat fizet
a Bérbeadó részére banki átutalással a Bérbeadó
bankszámlájára 117O5O08-20185697 Bérbeadó
jelen szerződés ellenében, a teljes időszakra,
amelyen az lngatlant használják, vagy használták
(a,,D0"},

]., Fee: ln consideration of and as full
compensation for the use of the Property by
Company and the rights granted hereunder,
Company shall pay to Lessor a total rental fee of
HUF 235 294 for the period which the Property is

or will be used. {together the "Fee") until the Start
Date, against the invoice duly issued by Lessor, by
bank transfer to the bank account of the Lessor
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Felek rögzítik, hogy a Társaság a bérleti díjhoz
kapcsolódó valamennyi Bérbeadó által fizetendő
adót és járulékot a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően a díjból levonja és az a NAV felé mint
kifizető közvetlenül megfizeti A Bérbeadó a
kifizetést megelőzően nyilatkozhat a levonás során
a Társaság, mint kifizető által figyelembe veendő
költségekről/ költséghányadról. llyen nyilatkozat
híányában, a Társaság IO%-os költséghányaddal
fogja megállapítani az adóelőleg alapját.

A Dú a7 lngatlan használatának és a jogok
megadásának teljes ellenértékként szo|gál. A
Társaság nem köteles az lngatlant használni.
Amennyíben a Társaság bármikor úgy határoz,
hogy nem használja az lngatlant, a Társaság erről
tájékoztatja a Bérbeadót. Amennyiben a Társaság
a Kezdőnapot megelőzően dönt úgy, hogy nem
kívánja használni az lngatlant, az Bérbeadó a Díjra
és/vagy más térítésre az lngatlan használatával
kapcsolatban nem jogosult, és a felek a jelen
Szerződésben meghatározott valamennyi
kötelezettségük alól mentesülnek. Ha a fent
részletezett írásos értesítést a Bérbeadó a
Kezdőnap után veszi kézhez, a Bérbeadó a felek
által meghatározott napi díjra jogosult a Társaság
használatának teljes ellenértékként azon napok
vonatkozásában, amikor a Társaság ténylegesen
használta az lngatlant.

2. Jogok: Bérbeadó ezennel visszavonhatatlanul
Társaságra ruházza a felvételekkel kapcsolatos
valamennyíjogát, ideértve a Társaság által a jelen
Szerződés alapján történő lngatanhasználattal
kapcsolatosan készített állóképeket, iilm és
hangfelvételeket (a továbbiakban együttesen:
,,Felvételek"). Ezen Felvéte|ek a Társaság
kizárólagos tulajdonát képezík, ideértve, de nem
kizárólag a Felvételek Filmmel kapcsolatosan
és/vagy a Társaság által választott egyéb módon
történő visszavonhatatlan és örökös használati,
hasznosítási és újrahasznosítási jogát, valamint a
Felvételeknek a Film reklámozásával,
nyilvánosságra hozatalával vagy kiállításával, vagy
bármely más hasznosításával kapcsolatos bármely
használatát, bármely módon, ideértve, de nem
kizár 6lag, a termékértékesítést {m ercha ndising), a
Film termékekkel kapcsolatos felhasználását,
bármely eszközzel, bármely médián keresztül,

the Lessor (11705008-20185697 ).

Partíes declare that all tax payments related to the
rental fee wil| be made to the Hungarian Tax
Office directly by the Company as payer (kifizető)
ín accordance with the relevant provísions of law
by withdrawing the amount of the respective
taxes and other contributions from the rental fee.
The Landlord may declare the percentage of the
costs to be considered by the Company when
making the above adjustments. ln the lack of such
declaration by the Landlord the base of the tax
prepayment shall be calculated by the Company
by considering 10% costs.

The Fee is paid as full compensation for the use of
the Property and for the granting of the rights.
Company shall have no oblígation to use the
Property, Should Company elect at any time not
to use Property Company wíll notify Lessor. lf
Company elects not to use the Property prior to
the Start Date, Lessor shall not be entítled to the
Fee and/or any compensation with respect to the
use of the Property and thereafter both parties
hereto shall be released from any and all of their
respective obligations hereunder. lf such written
notice is received by Lessor after the Start Date,
Lessor shall only be entitled to receive as full
compensation for Company's use the negotiated
daily rate for each day during which Company
used the Property,

2. Rights: Lessor hereby irrevocably grants to
Company all rights of every kínd and nature
whatsoever in and to all recordings, including still
photographs, films and sound recordings
(collectively "Recordings"), made hereunder in
connection with the use of the Property by
Company and the Recordíngs shall be and remain
the sole and exclusive property of Company,
including, wíthout limitatíon, the perpetual and
irrevocable right to use and re-use the Recordings ín
connection with the Film and/or otherwise as
Company may elect, and in, and in connection with,
the advertising, publicity, exhibition and
exploitation of the Film and/or other exploitation, in
any manner whatsoever including (without
limitation) by means of merchandising and
commercial tie-ins and at any time by all means,
media, devices, processes and technology now or
hereafter known or devised in perpetuity
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bármely eljárással és technológiával, amely már
rendelkezésre áll, vagy csak a jövőben fedezik fel,
térbelí és ídőbeli korlátozás nélkül. Bérbeadó
továbbá visszavonhatatlan, térbeli és időbelí
korlátozásoktól mentes jogot ad a Társaságnak, a
Társaság jogutódjainak és engedményeseinek
arra, hogy az lngatlant, vagy annak bármely részét
lemásolják vagy újra elkészítsék, ezeket
módosítsák és hogy ezen másolatokat vagy újra
megépített helyszíneket bármely jelenleg ismert
vagy a jövőben létrehozott médiában vagy módon
a Fílmmel kapcsolatosan, vagy egyéb célra
felhasználják, továbbá arra, hogy az lngatlanra
kitalált néven hivatkozzanak, illetve, hogy valós,
vagy kitalált eseményeket úgy tüntessenek fel,
mintha az lngatlanban vagy akörül történtek
volna. A Bérbeadó a jelen Szerződéssel hozzájárul,
hogy a Bérlő a jelen Szerződésben foglalt bármely
jogát (felhasználási jogok) a Film gyártásában részt
vevő vagy az általa kijelölt bármely harmadik
személyre átruházza.

3. Tulajdonjog: Bérbeadó kijelenti, hogy az
Bérbeadó az lngatlan jogszerű használója a akinek
teljes jogköre és felhatalmazása van arra, hogy
jelen Szerződést megkösse és az ebben foglalt
jogokat nyújtsa.

throughout the uníverse. Lessor also irrevocably
grants to Company and Company's successors and
assigns the right, in perpetuity, throughout the
universe, to duplícate and re-create all or a portíon
of the Property, to alter such duplicates and re-
creations, and to use such duplícates and re-
creations in any media and/or manner now known
or hereafter devised in connection with the Film or
otherwise and the right to refer to the Property
under any fictitious name or to attribute to actual or
fictitious events as occurring in or around the
Property. Lessor hereby gives its approval in
advance that the Company shall be entitled to freely
assign or license any of its rights under this
Agreement to any third party participating in the
production of the Film or designated by Lessee.

3. Ownership: Lessor warrants that Lessor is the
rightful user of the Property and Lessor has full
authority to enter into this Agreement and grant
the rights herein granted.

4. Titoktartás: Bérbeadó ezennel kijelenti, hogy a
Filmmel, vagy a Társaság üzletvitelével, ügyeivel
kapcsolatosan jelen Szerződés eredményeképpen
tudomására jutó semmilyen informácíót nem hoz
nyilvánosságra, vagy oszt meg harmadik
személyekkel, továbbá nem készít fényképeket,
vagy bármely más felvételt a Társaság jelen
Szerződés alapján végzett tevékenységéről.
Így különösen, Bérbeadó nem jogosult sem
közvetlenül, sem közvetve nyilvánosságra hozni,
terjeszteni, sokszorozní, közzétenni, vagy
bármilyen módon, akár egy vagy több személy
részére továbbítani, sem az internet, sem más
technológia útján, különösen social medián vagy
bármely más közösségí hálózaton, vagy
weboldalon keresztül, - így különösen twítter,
facebook, bármilyen blog, multimédiás üzenet (pl.
SMS, MMS, e mail stb. vagy ezeket a jövőben
felváltó technológiák vagy eljárások útján) vagy
hasonló más módon - feltární, nyilvánosságra
hozni bármilyen anyagot, elemet vagy
információt, beleértve díszletről vagy forgatási
helyszínről készített privát felvételeket vagy
videókat (akár telefonnal, fényképezőgéppel,

4. Confidentiality: Lessor hereby agrees not to
divulge or disclose any information relating to the
Film or the general affairs of Company coming into
Lessor's knowledge by reason of this Agreement or
to take any photographs or other recordings of the
Com pa ny's activities hereunder.

Especially the Lessor shall not at any time directly or
indirectly, disseminate, duplicate, publish, dispose
of, distribute or in any other manner whatsoever,
whether to a single or multiple recipient(s) or onto
the internet or replacement/successor
technologies, including wíthout limitation all social
media and social networking websites such as
Twitter and Facebook, blogs, multimedia messaging
(e.g., SMS, MMS, email, etc., and future
technologies or methods in the nature thereof) and
the like, disclose any materials, elements andfor
information of any kind, including on-set or location
personal photographs or vileos (whether by use of
cell phone, camera or other recording device)
dealing with or in any way relatíng to the
development, production or exploitation of the
Film.
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filmfelvevővel vagy bármely más módon
készítették azokat), amelyek bármilyen módon
kapcsolódnak a Filmhez, a Film készítéséhez,
forgatásához vagy felhasználásához.

5. ldeiglenes intézkedés kizártsága: A Társaság
bármely szerződésszegése esetén a Bérbeadó
kizárólag kártérítési igényt támaszthat Társasággal
szemben, és Bérbeadó, illetve jogutódjai vagy
engerJményesei, illetve bármely más személy,
akinek az lngatlanban érdekeltsége van, vagy lesz
nem jogosult ideiglenes intézkedést kérni a
Társasággal szemben a jelen Szerződésből fakadó
kötelezettségei megsértése esetén.

5. No lnjunctive Relief: Lessor's sole remedy for a
breach by Company of any of Company's obligations
hereunder shall be an action at law for damages, in
no event shall Lessor or its successors and assigns,
or any other party now or hereafter having an
ínterest in the Property seek or be entitled to
injunctive or other equitable relief for breach by
Company of any of íts oblígations under this
Agreement.

6. Vegyes rendelkezések: Bérbeadó vállalja, hogy:
{a)Bérbeadó nem gátolja a Társaság jelen
Szerződés alapján végzett tevékenységét.
(b)Társaság bármely szűkséges felszerelést és
berendezést elhelyezhet az lngatlanon és ott
járműveket parkolhat (ha ez szükséges). Az
lngatlan terültén elhelyezett tárgyak őrzéséről a
Bérlő gondoskodik.
Bérlő köteles a jelen Szerződés szeríntí
tevékenysége befejezését követően a Bérlő által
elvégzett átalakításokat, takarásokat, ideíglenes
díszleteket {amennyiben alkalmazandó)
helyreállítani és az lngatlant a Bérbeadónak olyan
állapotban vísszaadni, ahogyan a Bérbeadótól
átvette.

7. Felelősség: A Társaság a tőle elvárható
gondossággal jár el az lngatlant érintő káresemény
elkerülése érdekében, és bármely esetlegesen a
Társaság által az lngatlan Társaság általi
használatával kapcsolatosan okozott személyi
sérülésből vagy vagyoní károsodásból származő
kárért és/vagy veszteségért kártalanítja a Bérbeadót
azáltal, hogy megfelelő időben kijavítja az okozott
kárt vagy jóváteszi a hibá! kivéve ha azt a Bérbeadó
gondatlansága vagy szándékos magatartása okozta.
A Bérbeadó kártalanítja a Társaságot a jelen
Szerződés szerinti kötelezettség és
szavatosságvállalásai megszegése, valamint a
Bérbeadó vagy munkavállalói, közreműködőí vagy
képviselői által okozott károk tekintetében.

6. M|scellaneous: Lessor hereby agrees that:
(a) Lessor will not disturb Company's activities
hereunder.

{b) Company may place all necessary facilities and
equipment and park vehícles (íf appropríate) on the
Property. Company needs to provide security for
company's equípment stored at apparment
buíldíng.
Lessee shall remove all the alterations, coverings
and temporary sets (íf any) installed by Lessee after
the completion of the works under thís Agreement
and return the Property to the Lessor in a condition
as it was at the tíme of the handover to Lessee.

7. lndemnity: Company will use reasonable care to
prevent damage to the Property and will indemnify
Lessor for any damages and/or losses arisíng out of
personal ínjuries or property damage caused by the
negligence or willful misconduct of Company in
connection with the use of the Locatíon by
Company by correcting the damage caused or
making restitution ín a timely manner, except to the
extent caused by the negligence or willful
misconduct of Lessor. Lessor shall indemnify the
Company with respect to the breach by Lessor of its
representations and warranties hereunder, and the
damages caused by the Lessor or its employees,
contributors or representatives,

8. Teljes Szerződés: Jelen Szerződés képezi a
Felek Filmmel kapcsolatos megállapodásának
teljességét.

8, Entire Agreement: This Agreement represents
the entire agreements of the parties in relation to
the Film.
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9. Alkalmazandó jog: Jelen Szerződésre a magyar
jog az irányadó.

10. Nyelv: Jelen Szerződés magyar és angol
nyelven készült, a két szöveg közötti eltérés
esetén a magyar nyelvű változat az írányadó,

Date and Place/Kelt június 15

81
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9. Governing Law: This Agreement shall be
governed by and construed in accordance with
Hungarian law.

10. Language: The present Agreement has been
signed in Hungarían and in English. ln case of
discrepancies between the two versions, the
Hungarian version prevails.

lking Kft.
Társaság / Company

Képv/By: IMónika Nagy]

[m eghata l m azott f a uthorized representative]

ól
2. Társasház
Lessor

Képv/ By: Jeney Attila
[közös képviselől house representative ]

L


