eredetivel legalább azonos értékű megrendelésbe beszámítsa. Ezzel együtt Megbízó köteles Gyártó

1.oldal - MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS – Bezerédi Tamás e.v.
1.) A megrendelés tárgya - Gyártó kötelezettségei:
Megbízó a Ptk 474 § (1) bek. Rendelkezései szerint – a megbízási szerződés alapján a megbízott
köteles a rábízott ügyet ellátni-, megbízza a megbízottat hogy a Megbízó felkérése alapján Gyártó

addig felmerült költségeinek azonnali megtérítésére (a foglalón felül). Ilyen lehet pl. az útiköltség.
Amennyiben a Gyártó nem tud eleget tenni a Megbízó számára, úgy köteles a foglalót visszafizetni, ill.
mindent megtenni annak érdekében, hogy a megrendelő ne maradjon szolgáltatás nélkül. A foglaló
vismajor esetén is elvész.

vállalja a mellékletben megnevezett esemény megjelölt helyszín(ek)en, időpontban és időtartamban
történő rögzítését a. Gyártó a megjelölt időpontban, időtartamban, a megadott helyszín(ek)en és

5.) Felelősségi kizárások, mentesülések:

felszereléssel rendelkezésre áll, rögzíti a főbb eseményeket. A továbbiakban vállalkozik a nyersanyag

Megbízó tudomásul veszi, hogy:

esztétikus, lényegre törő, a főbb mozzanatokat bemutató megszerkesztésére, és átadására, a

a.) előzetes instrukciók hiánya és/vagy felvételi szempontból kedvezőtlen körülmények (rossz

melléklet szerint. Ezek a Megbízó előzetes instrukciói, elképzelései, de nagymértékben a helyszíni

időjárás, elégtelen fényviszonyok, áramszünet, zavaró fények és zajok-hangok stb…), vagy technikai

körülmények, alapvető film és hangrögzítési, illetve fotótechnikai elvek, valamint az alkotói

okok (eszköz meghibásodása, stb.) esetén, mind a nyersanyagban, mind a fénykép összeállításban

szabadság figyelembevételével történnek.

jelentkező, nem rögzített, vagy nem a Megbízó által elvárt minőségű jelenetekért, valamint
b.) Megbízó által történő késedelemért (foglaló késedelmes fizetése, vagy a szerepeltetni kívánt

2.) Az átadás ütemterve - Közös feladatok:
Gyártó az összeállított anyagot a 4-8 hetes határidőre átadja Megbízónak. Ekkor egy alkalommal

anyagok, pl. zenék, fényképek, szövegek késedelmes átadásából fakadó, akár jelentős határidőátütemezés miatt) Gyártó felelősségre nem vonható.

lehetőség van a film és hanganyag, illetve fotóanyag egyes részeinek Megbízó kérései alapján történő
módosítására, ha erre van igény, figyelembe véve a nyersanyag és a technika adta korlátokat. Gyártó

6.) Szerzői és személyiségi jogok:

felkéri Megbízót, hogy a határidők betartása érdekében a jóváhagyását vagy a módosítási igények

a.) Gyártó által készített termék valamennyi eleme (film és hangfelvétel, tartalom, egyedi

jelzését legkésőbb 3 munkanapon belül tegye meg. A végleges átadás további 7-14 munkanapot vesz

fotótechnikai és grafikai megoldások, szövegek, stb.) szerzői jogi védelem alatt áll. Valamennyi

igénybe, a kért módosítások függvényében. Megbízó tudomásul veszi, hogy az előzetesen

képösszeállításról biztonsági másolat készül. Ha a Megbízó hozzájárul, hogy a termékeket Gyártó a

egyeztetetteknek megfelelően elkészített audiovizuális elemekre vonatkozóan a Gyártó csupán

jövőben a személyiségi jogokra vonatkozó előírások (pl. azonosításra alkalmas adatok elrejtése)

korlátozott utólagos módosítási igényeket fogad el. A fenti határidőkbe nem számítanak bele az

figyelembevételével felhasználhassa reklám és referencia célokra. Későbbiekben nem visszavonható!

esetleges technikai, illetve a Gyártó közbenjárása ellenére sem elhárítható késedelmek, ideértve a

b.) A filmösszeállításon szereplő (illetve az eseményre meghívásban részesülő) személyek figyelmét fel

munkatorlódások miatti hosszabb átfutási időt.

kell hívni arra, hogy a Megbízó által rendezett eseményről kép és/vagy mozgókép- és hangfelvétel
készül, amely a 6.) pontban leírtak figyelembevételével részleteiben, vagy egészében nyilvánosságra

3.) Foglalás és ellenérték kiegyenlítése - Megbízó kötelezettségei:
Megrendeléskor a végösszeg 20% -a, azaz ……………………forint foglaló jogcímen készpénzben, vagy
szerződéskötéstől számított 72 órán belül teljesített átutalással kerül megfizetésre. A foglaló
összegével csökkentett végösszeg kiegyenlítése a végleges anyag átadásakor esedékes, készpénzben,

kerülhet. Ezen előzetes tájékoztatás megtétele, vagy a helyszínen történő hirdetmény elhelyezése
elsősorban a Megbízó kötelessége. A gyártó semmiféle másolásvédelemmel nem látja el a kész
anyagot. Kép-video-hang nyersanyag, sem a Megbízónak sem harmadik fél számára való átadásra nem
kérhető!

vagy átutalással számla ellenében.
7.) Károkozás esetén:
4.) A foglalóhoz kapcsolódó rendelkezések:

A munka során a Gyártó által felvonultatott technika jelentős értéket képvisel, így ennek védelme

A megrendeléskor átadott foglaló, jogi természetéből fakadóan elvész, amennyiben az esemény

érdekében a felszerelésben harmadik személy által történő bárminemű károkozás esetén Megbízó

szerződéskötés után lemondásra kerül, illetve az esemény helyszínén és időpontjában Gyártó

minden tőle telhetőt köteles megtenni a mielőbbi és valós értékű kárenyhítés céljából.

rendelkezésére állása ellenére az esemény bármilyen okból elmarad. Ebben az esetben lehetőség van
arra, hogy Gyártó a foglaló összegét a megrendeléstől számított legfeljebb egy naptári éven belül, az

Ez a megbízási szerződés csak és kizárólagosan a „melléklet – adatlappal” (2.oldal) együtt érvényes!

A fenti szerződést, mint akaratunkkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írtuk alá a mellékelt
adatlapon.

2. oldal - Melléklet – adatlap
Ez a „melléklet- adatlap” csak és kizárólagosan a „megbízási szerződéssel” (1.oldal) együtt érvényes!

Szolgáltató ( Gyártó adatai )
Név:
Telefonszám:
E-mail:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:

Bezerédi Tamás (e.v.)
+36 70 292 8796
bezeredi@alenyegittvan.hu

50568129
67662483-1-36 (KATA)
CIB Bank
10700309-33184706-51100005

Eseménnyel kapcsolatos információk
Esemény leírása:
Esemény időpontja:
Esemény helyszíne:

Megbízó (számlázási-postai) adatai

Költségek:

Név:
Anyja leánykori neve:
Születési hely és idő:
Sz.i.g. szám:
Lakcíme:
Telefonszám:
E-mail:

Előre egyeztetett végösszeg:
Fizetett foglaló (végösszegből levonandó):
Idő közben felmerült járulékos költségek:
Kedvezmények:
Kész anyag átadásakor fizetendő:

A fent leírtakat és a(z) mellékelt „Adatkezelési nyilatkozatot” elfogadom, tudomásul veszem, és ezt aláírásommal igazolom!

Megrendelő (Megbízó)
Kelt:

Bezerédi Tamás - Szolgáltató (Gyártó)

