Megbízási szerződés
Videó rögzítést végző személy - versenyrendszerben megrendezett mérkőzés
Amely létrejött egyrészről a Magyar Jégkorong Szövetség (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., adószám:
19011448-2-42); Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 01-07-0000014; bankszámláját vezető
hitelintézet és bankszámlaszáma: Erste Bank Hungary Zrt. 11600006-00000000-79713397; képviseli: Sipos
Levente, főtitkár, mint megbízó (a továbbiakban: megbízó),
másrészről
Név: …………………………………………………………………………………
Anyja neve: ………………………………………………………………………………….
Születési helye: ………..………………………., ideje:…………………………………………..
Lakcíme: ………….…. irányítószám, …………………….………...………város …………..………………...
út/utca/tér …………… házszám ………… emelet …………. ajtó
Adóazonosító jele: ………………………………………
TAJ száma: …………………………………………….
Bankszámlaszáma:…………………………………………………………………..………….
mint megbízott (a továbbiakban: megbízott) között, az alábbi feltételekkel:
1.

A megbízó megbízza a megbízottat a Magyar Jégkorong Szövetség versenyrendszerében szereplő
mérkőzéseken videó felvétel készítésére és dokumentálására. A megbízott a megbízást elfogadja, és
kijelenti, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges ismeretekkel rendelkezik és gondoskodik a
feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök rendelkezésre állásáról.

2.

Megbízott feladata a mérkőzések videó felvételen való rögzítése, amely magában foglalja a Magyar
Jégkorong Szövetség versenyszabályában megfogalmazott feladatok ellátását, részletesen az 1. sz.
mellékletben feltüntetett szabályozás szerint. A megbízott a tevékenységét a MJSZ
Versenynaptárában megjelölt időpontokban látja el. A folyamat dokumentálása szintén a megbízott
feladata.

3.

A felek megállapodnak abban, hogy az együttműködés során a megbízó részéről a Magyar Jégkorong
Szövetség Versenyirodájának munkatársai jogosultak eljárni, és a megbízott felé jognyilatkozatot
tenni.

4.

A megbízó és a megbízott megállapodnak abban, hogy a megbízás teljesítése érdekében
folyamatosan együttműködnek egymással, minden lényeges tényről és körülményről tájékoztatják
egymást, ami a szerződés teljesítését befolyásolja vagy azzal összefüggésben áll. A megbízó
kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízás teljesítéséhez szükséges információkat,
dokumentumokat a megfelelő időben a megbízott számára átadja.

5.

A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 2. pontjában foglalt feladatok teljesítéséért a
Magyar Jégkorong Szövetség Versenyszabályában megjelölt díjazás illeti meg a megbízottat.
Megbízás teljesítését az elektronikus jegyzőkönyv szabályos és hiánymentes kitöltése, lezárása
illetve eredeti példányának határidőre történő leadása igazolja.

6.

Megbízott tudomásul veszi, hogy a 2. és 5. pontokban megjelölt feladatok hibás teljesítése esetén a
Magyar Jégkorong Szövetség Versenyirodája által figyelmeztetésben, vagy legfeljebb az adott
mérkőzés díjazásának megfelelő összegű pénzbüntetésben, fegyelmi vétség esetén pedig a Magyar
Jégkorong Szövetség Ellenőrzési Bizottsága által a Fegyelmi Szabályzatban rögzített
szankcionálásban részesülhet.

7.

A Megbízott a 5. pontban meghatározott megbízási díj összegén felül egyéb költségtérítésre nem
jogosult.

8.

Megbízott kijelenti, hogy a szerződés aláírásával egyidejűleg adónyilatkozatot tesz.

9.

Megbízó (kifizető) kijelenti, hogy a magánszemély a nyilatkozatával tett választása alapján – az
említett tevékenység ellenértékeként fizetett bevétel után teljesít.

10. Megbízó a levonásokkal csökkentett megbízási díjat – a teljesítést követően – a havonta kimutatott
teljesítések szerint, minden hó második hetének csütörtöki napján átutalással teljesíti a Megbízott
fent megjelölt bankszámlájára.
11. A megbízó és megbízott megállapodnak abban, hogy a megbízott köteles megőrizni a megbízó, illetve
a megbízó partnereire vonatkozó, a megbízás teljesítése során tudomására jutott adatokat, illetve
információkat, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy a titoktartási kötelezettségének a megbízott
részéről eljáró személyek is eleget tegyenek.
12. Jelen szerződés határozott időtartamra jön létre aláírás napjától kezdődő hatállyal 2019. június 30-ig.

13. A megbízó és a megbízott megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a felek jogosultak írásban
azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél súlyos szerződésszegést követ el.
14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
irányadóak.
15. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket tárgyalásos úton,
peren kívül rendezik.
16. Megbízott kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy a szerződésben közölt
személyes adatait a megbízó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezelje.
17. Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, tartalmát együttesen értelmezték, s azt, mint akaratukkal
mindenben egyező jognyilatkozatot, helybenhagyólag írták alá.
Melléklet: 1sz. melléklet – MJSZ mérkőzés videórögzítő feladat 2018-2019
Kelt

………………………………
Sipos Levente
főtitkár
Magyar Jégkorong Szövetség

……………………………….
Megbízott

