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Általános szerződési feltételek 

 

Szerződő felek: 

1. Megrendelő: aki a fényképészet szolgáltatást igénybe veszi, annak költségeit megtéríti 

2. Fotós: aki megrendelés alapján a fotózást végzi 

A Fotós vállalja, hogy megfelelő szakértelemmel, a szükséges technikai eszközökkel a tőle telhető 

legjobb minőségben elvégzi a megrendelt fotózást. 

A Megrendelő vállalja, hogy a fotózás szerződés szerinti ellenértékét legkésőbb a képek 

átadásakor megfizeti a fotósnak. 

A Megrendelő engedélyezi a Fotós számára a Fotók utólagos szerkesztését, módosítását, 

beleértve, de nem korlátozva a kompozíciókészítés, optikai módosítás, torzítás tevékenységeket, 

mindaddig, amíg ezek a tevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindulatúak, és a Megrendelő 

számára nyilvánvaló anyagi vagy erkölcsi hátrányt nem okoznak az eredeti Fotókhoz képest. 

A fotózáson készült képek válogatáson esnek át, mikor is a rosszul sikerült képek (életlen, 

előnytelen, bemozdult, stb.) törlésre kerülnek. A Megrendelő elfogadja a Fotós döntését, mely 

szerint a Fotós dönti el, mely képek kerülnek a digitális negatívról (RAW formátumról) kidolgozásra 

(retusálásra), majd Megrendelőnek átadásra. A Megrendelőnek felár ellenében van lehetősége 

további képeket kérni retusálásra a nem kidolgozott (nem retusált) képek közül. 

A képek átadása: 

A Fotós a  képeket válogatás után, nyomtatásra alkalmas minőségben, minden képet feldolgozva 

(fényerő, színkorrekció, kontraszt, stb.) ad át a Megrendelő részére DVD lemezen vagy letölthető 

formában, attól függően, hogy a megrendelés miről szólt (választott csomag). A képek formátuma 

JPG. 

A válogatásra átadott/megosztott vízjellel ellátott nyers és retusált fotók nem képezik a megrendelő 

tulajdonát. Azokat harmadik személynek kiadni, internetre feltölteni, azokat kinyomtatni TILOS!  

Az átadásra kerülő nagyfelbontású retusált képekre a Fotós nem tesz semmilyen jelzést, feliratot, 

így azokból korlátlan számú papírkép készíthető. 

A nyers fotók nem kerülnek átadásra, csak a prémium csomagokban. 

Amennyiben Megrendelő kiegészítő termékeket is kér, pl. nyomtatott képek, fotókönyv – azoknak 

az átadása is a digitális képekkel egy időben történik, amennyiben arról külön nem állapodnak meg 

a felek.  
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Szerzői jog, felhasználási jog: 

A képek szerzői joga a fotóst illeti. A fotósnak joga van saját honlapján, nyomtatott kiadványaiban, 

reklámjaiban felhasználni az általa, megrendelő megrendelésére készített fotókat reklám céllal, 

referenciaként, kivéve, ha ezt megrendelő a fotózás megkezdése előtt kifejezetten megtiltja. 

Megrendelő szerződés szerinti díjazás ellenében a képekre felhasználási jogot szerez. Joga van 

saját webes (magánjellegű) profilján (pl. facebook) felhasználni a képeket, valamint az eredeti 

méretű képekből korlátlan számú papírképet, ajándéktárgyat készíteni, kizárólag 

magáncélra.  Jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás céljára nem lehet felhasználni a képeket. 

Ilyen célú felhasználás esetén előzetes írásbeli megállapodás, és engedély szükséges a fotóstól a 

felhasználási feltételekről, fotós díjazásáról. Ilyen engedély hiányában a fotós jogosult a 

Megrendelő ellen jogi lépéseket tenni, és megrendelő köteles szerző kárát megtéríteni. 

A képek megőrzése 

A Fotós az eredeti nyers állományokat (RAW fájl) a kész fotók (JPG) átadásának napjától számítva 

fél évig őrzi meg. 

Ha a fotózást akadályozó tényező merül fel: 

A felek kötelesek egymást értesíteni minden olyan körülményről, amely a fotózást befolyásolja. 

Mindkét félnek törekednie kell a probléma megoldására és a megegyezésre. 

Szerződés megszűnése: 

Mindkét fél elállhat a szerződéstől, ha a másik fél megszegte a szerződés bármely pontját, és nem 

tudnak megállapodni mindkét fél számára megfelelő további feltételekben. 

Szerződésszerű teljesítés esetén a szerződés akkor szűnik meg, ha mindkét fél kölcsönösen 

teljesítette kötelezettségeit. 

Budapest, 2017.10.21 


