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a továbbiakban Szolgáltató,
és a fotóriporteri szolgáltatás igénybevevője, a továbbiakban Megbízó.

ÁSZF Hatálya:
A Megbízási szerződés aláírásával Megbízó elismeri, hogy az Általános Szerződési Feltételek
(továbbiakban ÁSZF) minden pontjával egyetért és elfogadja azt.

Szerződés létrejötte
A Megbízó riportfotózási tevékenységgel, valamint opcionálisan azzal összefüggő további
szolgáltatásokkal bízza meg a Szolgáltatót. Ha az Ajánlatkérő elfogadja a Szolgáltató
árajánlatát, írásos formában a „Megbízási szerződés“ űrlap kitöltésével megrendeli a
szolgáltatást.

Árak
-

-

-

Az árak számítása a Szolgáltató weboldalán megadott és a szerződéskötés napján
érvényes árjegyzék szerint történik (árak menüpont), azonban a Szolgáltatónak joga
van az árat a felmerülő egyedi igények szerint módosítani.
A szolgáltatás pontos árát minden esetben a Megbízási szerződés tartalmazza.
A Szolgáltató weboldalán megadott árak nem tartalmazzák a plusz költségeket, mint
parkolási, helyszínhasználati díj, kiszállási költség, stb. A plusz költségeket és annak
fizetési feltételeit előzetes egyeztetés alapján a Megbízási szerződés tartalmazza.
A megrendelést módosítani az aláírást követően kizárólag írásban új árajánlat
kérésével lehet.
A Megbízó a vételárat a megrendeléskor megadott módon köteles rendezni.
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Szerzői és személyiségi jogok
A képek szerzői joga a fotóst illeti, a megrendelés szerinti ár hiánytalan megfizetését
követően a Megbízó a képekre felhasználási jogot szerez.
A Megbízónak joga van saját webes (magánjellegű) profilján (pl. facebook) felhasználni
a képeket, valamint az eredeti méretű képekből korlátlan számú papírképet, ajándéktárgyat
készíteni kizárólag magáncélra, ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját
közvetve sem szolgálja.
Jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás céljára nem lehet felhasználni a képeket. Ilyen célú
felhasználás esetén előzetes írásbeli megállapodás, és engedély szükséges a fotóstól a
felhasználási feltételekről, a fotós díjazásáról.
Ilyen engedély hiányában a fotós jogosult megrendelő ellen jogi lépéseket tenni, és
megrendelő köteles a szerző kárát megtéríteni.
A Szolgáltatónak nincs joga a megrendelésre készített képeket a saját honlapján, nyomtatott
kiadványaiban referenciaként felhasználni, kivéve, ha ezt a Megbízó írásban kifejezetten
engedélyezi a „Referencia engedély” nevű nyomtatványon.
A képeken szereplő – illetve az eseményre meghívásban részesülő – személyek figyelmét fel
kell hívni arra, hogy a Megbízó által rendezett eseményről felvétel készül.
Ezen előzetes tájékoztatás megtétele a Megbízó kötelessége. A Megbízó által nyilvánosságra
hozott felvételeken szereplők személyiségi jogait a Megbízó köteles figyelembe venni, a
Megbízó által nyilvánosságra hozott felvételekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Rendelkezések stúdió fotózás esetében:
Stúdiófotózás esetében a Szolgáltató vállalja, hogy Megbízó számára szükség esetén a
stúdióval időpontot egyeztet:
-

-

Megbízó vállalja továbbá, hogy a fotózás alatt esetlegesen felmerülő, használatból
eredő, további költséget (ilyen a fotózási háttérnek szolgáló papír koszolódása,
szakadása, lyukadása, vagy bármilyen egyéb módon történő megsérülése), valamint
nem feltételezett – de szándékos rongálás esetén a kár mértékét fotózás végén, vagy
egyénileg egyeztetve – szükség esetén megtéríti.
A fotózás során, a helyszínen található – limitált mennyiségű – eszközt és elemet,
melyet a helyszín rendelkezésre bocsát – használható, illetve a Megbízó által hozott
díszítő, vagy segéd elemek használhatóságára terjed ki. A fotókon és származékain
kizárólag a helyszín által helyben rendelkezésre bocsátott, és a Megbízó által hozott rendelkezésre álló tárgyak, ruhák, elemek, díszítések és kisegítők kerülnek
felhasználásra, ezek utólag a képekről nem távolíthatóak el, illetve további elemek,
díszítések hozzáadása nem kérhető – kivéve, ha az ajánlatban ilyen jellegű módosítás
is szerepel.
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Rendelkezések egyéb költséget felszámoló helyszín (múzeum, stb.)
esetében:
-

Egyéb költséget felszámoló helyszín esetében Megbízó nyilatkozik róla, hogy ennek
igénylését ő kérte, a helyszínnel Megbízó időpontot egyeztet, továbbá vállalja, hogy a
helyszín költségét leelőlegezi (szükség esetén), illetve használatának költségeit a
fotózás előtt, vagy során kifizeti.

-

A Szolgáltató köteles a helyszín szabályai szerint végezni munkáját, a szabályok
megszegésére nem kötelezhető. Amennyiben a helyszín szabályozása illetve a
helyszín adta körülmények akadályozzák, vagy nem teszi lehetővé a megfelelő
minőség megalkotását, azért a Szolgáltató nem tehető felelőssé. A Szolgáltató köteles
a megfelelő munkát akadályozó esetleges problémákat előzetesen jelezni a Megbízó
felé.

Rendelkezés az utómunkára vonatkozóan:
A képek utómunkája a vágást, a szín/ fény és kontraszt korrekciót foglalja magában.
A retusálás a bőrhibák (pattanások, anyajegyek) eltüntetését és a bőrtónus korrekcióját
tartalmazza, azonban nem tartalmaz jelentős képmódosítást (képen lévő tárgy, személy
eltüntetését, vagy személy külsejének jelentős módosítását, a képi elemek jelentős
megváltoztatását!). Egyedi retusálás plusz díjazás esetén lehetséges!
A Szolgáltató nem utómunkázott (nyers) fotókat csak előzetes egyeztetés alapján a Megbízási
szerződésben foglalt feltételek mellett plusz díjazás ellenében ad át.

Átadás
A Szolgáltató köteles a Megbízási szerződésben foglalt mennyiségű képanyagot válogatás
után nagyításra alkalmas minőségben feldolgozva átadni. A kész képanyag átadása a
Megbízási szerződésben rögzített feltételek szerint történik.
A képek átadásának határideje a fotózási naptól számított 30 naptári nap, ettől csak
előzetes egyeztetés esetében van módunkban eltérni!

Számlázás, fizetés
Külön megállapodás hiányában a teljesítés és a fizetés helye a Szolgáltató székhelye.
Bármely, a Szolgáltató által készített fotó felhasználási joga csak a szerződésben foglalt ár
teljes kiegyenlítése után száll át a Megbízóra.
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Elállási Jog
A felek kötelesek egymást értesíteni minden olyan körülményről, amely a fotózást
befolyásolja.
-

Amennyiben a fotózás időpontját nem lehet változtatni, és a fotós részéről merül fel
akadály, akkor a fotós köteles a foglaló díját visszatéríteni.

-

Amennyiben a fotózás időpontját nem lehet változtatni, és a Megbízó részéről merül
fel akadály, a foglaló összege a megbízottnál marad.

-

Fenti kötelezettségek alól kivételt képez, ha előre nem látható, elháríthatatlan akadály
miatt hiúsul meg a fotózás, amely akadály egyik fél részére sem róható fel (vis major).

-

Ha a fotózást meg lehet tartani más időpontban is, akkor a felek egyeztetnek egy új,
mindkét fél számára alkalmas időpontot a fotózásra.

Felelősség kizárása
-

-

A Szolgáltató nem kötelezhető a fotózás helyszínén érvényes szabályok megszegésére.
A Szolgáltató nem tehető felelőssé a nem rögzített pillanatokért, amennyiben a
vendégek vagy más szolgáltatók fényképezéssel, videózással vagy egyéb módon
akadályozzák munkáját.
Megbízó tudomásul veszi, hogy az előzetes instrukciók hiánya és -vagy felvételi
szempontból kedvezőtlen körülmények – rossz időjárás, kedvezőtlen fényviszonyokvagy technikai okok – eszköz meghibásodása, memória kártya sérülése – esetén a
fénykép összeállításában jelentkező nem rögzített vagy nem a Megbízó által elvárt
minőségű jelenetekért a Szolgáltató felelősségre nem vonható.

Záró rendelkezések
Megbízó elfogadja, hogy a megegyezés szerinti kész anyag átadása után a Szolgáltató felé
további követeléssel nem élhet.
Felek, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásait tartják
irányadónak. Jelen Általános Szállítási Feltételektől történő eltérés csak írásos megállapodás
esetén érvényes.
Az esetleges kártérítési igény a számla összegét nem haladhatja meg, e felett a megrendelő
semmilyen jogcímen nem kérhet ellentételezést.
Szolgáltató mindazon esetekben fenntartja a megbízás visszautasításának jogát,
amennyiben Szolgáltató a Megbízási Szerződés tárgykörét jogi, erkölcsi, társadalmi
vagy elvi szempontból megkérdőjelezhetőnek, illetve ha annak Megbízási Szerződésben
foglalt tevékenység jogi, erkölcsi, társadalmi, egészségügyi, illetve anyagi szempontból
harmadik fél számára káros hatásúnak ítéli meg.
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