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M E G B Í Z Á S I   S Z E R Z Ő D É S 
 
 

amely létrejött egyrészről a 
 
GIFTSHOW Kft.  
6724 Szeged, Pulz utca 46. 
Adószám: 25543616-2-06 
 
mint Megbízó, 
 
 
másrészről az  
 
ELŐADÓ  
 
mint Megbízott (Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen Felek) között, az alábbi 
feltételek mellett. 
 
 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
1./  Megbízott kijelenti, hogy az általa a giftshow.hu weboldalon elvégzett, előadóként való 

regisztrációja során, a regisztrációs feltételek kifejezett elfogadásával (kipipálásával) a jelen 
megbízási szerződés tartalmát magára nézve teljes terjedelmében kötelezőnek fogadja el. 

 
2./ Megbízó – mint a giftshow.hu weboldal üzemeltetője - ezennel megbízza a Megbízottat a 

giftshow.hu weboldalon keresztül online értékesítésre kerülő videofájloknak (továbbiakban: 
videofájl) a jelen szerződésben rögzített feltételek mellet történő előállításával. 

	
3./ Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés távollévők között jön létre, melynek során 

szerződéses nyilatkozataikat a szerződő felek internetes hozzáférést biztosító eszköz útján, 
online felületen teszik meg. 

  
4./ A Felek rögzítik, hogy Megbízó és Megbízott közös szándéka a jelen szerződés keretein 

belül az egymással való, kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés kialakítása. 
 
 

II. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
5./ Megbízott vállalja, hogy előadóként a saját személyes közreműködése (szereplése) mellett 

elkészíti a felhasználó által a giftshow.hu weboldalon keresztül megrendelt egyedi, 
személyes üzenetet tartalmazó video fájlt. 

 
6./ Megbízott tudomásul veszi, hogy a megbízás tárgyát képező video fájlnak maradéktalanul 

meg kell felelnie a www.giftshow.hu/terms-of-registration webhelyen mindenkor rögzített 
tartalmi és technikai feltételeknek. 

 
7./ Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a felhasználó megrendeléséről való 

értesítésülését (e-mail) követően a megbízás tárgyát képező video fájlt elkészíti és 
legkésőbb az adott megrendelésben megjelölt határidő előtt 2 (kettő) nappal az elkészült 
video fájlt Megbízó részére megküldi, az erre a célra szolgáló online felületen való 
videófeltöltés útján.    
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8./ Felek kifejezetten rögzítik, miszerint a video fájl tartalmáért mindennemű felelősség 

Megbízottat illeti. Megbízott tudomással bír arról, hogy a videofájl sem képi, sem 
hanganyagában nem tartalmazhat kirekesztő, mások jogait sértő, vagy egyéként a 
törvénybe ütköző tartalmi elemeket. 

 
9./ Megbízott tudomással bír arról, hogy a video fájl határidőben való megküldésének 

(feltöltésének) elmulasztása, a tartalmi követelmények megsértése esetén a giftshow.hu 
oldal további használatából Megbízó – mint az oldal üzemeltetője – által kizárható. Kizárás 
esetén a giftshow.hu weboldalról Megbízott adatlapja és profilja – Megbízó döntése szerint 
– felfüggeszthető vagy törölhető. Felek rögzítik, hogy felfüggesztés vagy kizárás esetén 
Megbízótól semminemű kompenzáció vagy kártérítés nem követelhető. Megbízott 
adatlapjának és profiljának törlése egyúttal a jelen megbízási szerződést azonnali hatállyal 
megszünteti. 

 
10./ Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy Megbízó a Megbízott által a regisztrációja során felöltött 

okmány másolatát, valamint a Megbízott által regisztrációja során önkéntesen megadott 
személyes adatokat – azonosítás és a jelen szerződés teljesítése, valamint a giftshow.hu 
weboldal üzemeltetése céljából – tárolja és kezelje. 

 
11./ Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben a regisztrációja során általa felöltött 

okmány(ok) másolatának és az önkéntesen megadott személyes adatoknak az egybevetése 
alapján vagy más okból visszaélés gyanúja merül fel, úgy egyfelől Megbízó jogosult 
Megbízottól további adatok megadását kérni egyeztetés céljából, másfelől Megbízó jogosult 
a fenti 9./ pontban írtak szerinti felfüggesztésről vagy kizárásról dönteni. 

 
12./ Felek rögzítik, hogy a jelen megbízási jogviszonyt Megbízott csak és kizárólag személyesen 

láthatja el. 
 
13./  Megbízott jogosult promóciós célú videófájlt készíteni és profiljához csatoltan felölteni a 

giftshow.hu weboldalra. A promóciós videó fejében Megbízottat díjazás nem illeti meg. 
Egyebekben a promóciós célú videófájlra a jelen szerződésnek a felhasználók 
megrendelésére elkészített videófájlokra vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak. 

 
 

III. A MEGBÍZOTT DÍJAZÁSA 
 

14./ Megbízott tevékenysége elvégzéséért az alábbi jutalék alapú díjazásra jogosult: 
 
 Megbízottat illeti a felhasználók által a Megbízottól – mint előadótól - megrendelt és 

Megbízott által a jelen szerződés előírásainak megfelelőn elkészített, valamint Megbízó 
részére átadott személyes üzenetet tartalmazó videofájl fejében a felhasználó által a 
giftshow.hu weboldalon keresztül Megbízó részére kifizetett ellenérték 60 (hatvan) %-a. 

 
A jelen pontban írt megbízási díj magában foglalja a Megbízottnak a jelen szerződésből 
eredő kötelezettsége ellátásával kapcsolatban felmerülő valamennyi készkiadásai 
(költségek, eszközök, anyagok stb.) összegét is. A jelen pontban írt díjazáson felül a 
Megbízott semmilyen jogcímen, semmiféle költsége, kiadása megtérítésére Megbízótól nem 
tarthat igényt. 

 
15./ A megbízási díj elszámolása havonta történik. Megbízó a tárgyhót követő hónap 10. napjáig 

megküldi Megbízottnak a tárgyhóra vonatkozó, a megbízási díj alapját képező, a megbízási 
díj számítása szempontjából releváns adatokat tartalmazó kimutatását. Megbízott a 
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kimutatás adatainak alapulvételével a tárgyhóra eső megbízási díjról számlát állít ki 
Megbízó felé. 

 Fizetési határidő: a számla Megbízó általi kézhezvételétől számított 8 (nyolc) nap. Fizetés 
módja: banki átutalás 

 
16./ Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben rögzített tevékenysége, illetve az 

azzal kapcsolatos díjazása vonatkozásában az adó- és járulékfizetési, számviteli és más 
hasonló kötelezettségek teljesítése őt terheli, Megbízó az ezzel kapcsolatos felelősségét 
kifejezetten kizárja. 

 
 

IV. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
 
17./ A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés határozatlan időtartamra szól. 
 
18./ A Felek a jelen szerződést bármikor jogosultak indokolás nélkül felmondani.  
 

A jelen szerződés felmondásának minősül az is, ha Felek valamelyike a Megbízott – mint 
előadó – profiljának törlését kezdeményezi, vagy az előadói profilt törli a giftshow.hu 
weboldalról. 
 

19./ Jelen szerződés megszűnése vagy megszüntetése azonban nem mentesíti Megbízottat a 
szerződés megszüntetését vagy megszűnését megelőzően megrendelt videóüzenetek 
elkészítésének kötelezettsége alól. 

 
Jelen szerződés megszűnése vagy megszüntetése nem mentesíti Megbízót a szerződés 
megszüntetését vagy megszűnését megelőzően megrendelt és utóbb elkészült 
videóüzenetek után járó díjazás megfizetésének kötelezettsége alól. 

 
 

V. SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FŰZŐDŐ ÉS A SZEMÉLYISÉGI JOGOK 
 

20./  Megbízott tudomásul veszi, hogy az elkészített videofájl Megbízó részére történő 
átadásával, vagyis annak az erre a célra szolgáló online felületre való feltöltésével 
automatikusan, minden további jognyilatkozat vagy jogcselekmény nélkül Megbízóra 
szállnak át a videofájllal, mint szellemi alkotással, szerzői művel kapcsolatos mindennemű 
jogok, így különösen a felhasználás és hasznosítás kizárólagos és időben korlátlan joga.  

 
21./ Ennek megfelelően a Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés alapján Megbízott 

által Megbízó részére teljesített tevékenység a jelen megbízás alapján történik, így az ezen 
jogviszonyból eredő vagy annak keretében létrejött videofájlra és bárminemű egyéb 
szellemi alkotásra vonatkozóan a Megbízó kizárólagos, időben és térben nem korlátozott és 
vissza nem vonható felhasználási jogot szerez.  

 
A Megbízott nem jogosult az ilyen szellemi alkotások bármilyen módon történő 
felhasználására, sem a felhasználás, vagy annak egy részének harmadik személy részére 
történő átengedésére. 

 
22./ Megbízott a jelen szerződés aláírásával kifejezett és visszavonhatatlan hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy Megbízó a jelen szerződés alapján elkészült és részére átadott videofájlt, 
valamint a Megbízott által a giftshow.hu weboldalon az adatlapjához rendelt mindazon 
felvételt, amely Megbízott képmását, hangját, nevét, illetve Megbízó személyére vagy 
előadóművészi tevékenységére utaló bárminemű más hivatkozást tartalmaz, a giftshow.hu 
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weboldal működtetése, népszerűsítése és más hasonló célok elérése érdekében, korlátlan 
ideig felhasználja, hasznosítsa. 

 
23./ A videofájl elkészítése és a videofájlra vonatkozó jogok átszállása fejében Megbízott – mint 

előadó és készítő – a jelen szerződésben rögzített egyszeri díjazáson felül további díjazásra 
vagy más ellentételezésre nem tarthat igényt. 

 
Az egyértelműség kedvéért felek külön is rögzítik, hogy a 20./, 21./ és 22./ pontban írtak 
fejében Megbízottat a jelen szerződés szerinti megbízási díjon felül egyéb juttatás nem illeti 
meg. 

 
 

VI. TITOKTARTÁS 
 
24./ A Felek egymás üzleti titkainak megtartására kötelezettséget vállalnak, továbbá kötelezik 

magukat, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott információkat 
bizalmasan kezelik és azokat nem hozzák illetéktelen személy(ek) tudomására. 

 
25./  Megbízott vállalja, hogy a szerződés teljesítése során a Megbízóval, valamint a giftshow.hu 

oldallal kapcsolatosan birtokába jutott ismereteket és más információkat a legnagyobb 
gondossággal kezeli; azokat illetéktelen személy(ek) tudomására, ill. nyilvánosságra nem 
hozza. Vállalja, hogy az említett bizalmas információkat megtartja és megvédi.  

 
26./  Megbízó kifejezett beleegyezése nélkül Megbízott nem használhat fel semmilyen, az 

előzőekben említett információt. 
 
27./  A jelen szerződésből eredő titoktartási kötelezettség a Feleket időbeli korlátozás nélkül 

terheli.  
 
 

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

28./  Megbízott a Megbízónak, vagy - e szerződésben szabályozott kötelezettségei teljesítése 
során - másnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel. 

	
29./ A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés valamely rendelkezésének esetleges 

érvénytelensége a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti, és a Felek 
kötelesek az érvénytelen részt oly módon megváltoztatni, hogy azzal a Felek által célzott 
joghatás érvényesüljön. 

 
30./ Jelen szerződés alapján fennálló bármely jog Felek általi nem gyakorlása vagy késedelmes 

gyakorlása nem jelenti az arról való lemondást, valamint részleges gyakorlásuk nem 
akadályozza további gyakorlásukat, vagy más jog gyakorlását. 

 
31./ Jelen szerződésből eredő jogok kiegészítik, és nem kizárják az alkalmazandó 

jogszabályokból eredő jogokat. 
 
32./  Jelen Szerződésre és annak értelmezésére a magyar jog az irányadó. 


