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Felek között jött létre.

1.) A megrendelés tárgya
A Megrendelő által meghatározott feladatok szerinti – vállalkozói - fotózási és
videózási tevékenység és az ennek eredményeként általa elkészített kép- és
videóanyag bemutatása, valamint a feladat teljesítéseként átadása, a Vállalkozó
részéről a Megrendelő számára.
A megrendelés a következő részleteket foglalja magába:
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. Esküvői fotózás, 202__. ___________. ___napja ___órától
A vállalkozó vállalja az események folyamatos, fotó- és/vagy
videotechnikával történő rögzítését és az arról készült képek és/vagy
videóanyagok átadását.
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2. Vállalkozó feladatai
Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatot érti, s ahhoz a megfelelő szakmai
ismeretekkel, szakképzettséggel rendelkezik és vállalkozik, beleértve a feladat
ellátásába azt is, hogy az ahhoz technikai feltételeket igénylő eszközöket Maga
biztosítja; továbbá a képek és videók elkészítéséhez és előállításához szükséges
technikát, azok nyersanyagait és tartalék-eszközöket is a Vállalkozó biztosítja a
vállalkozási díj ellenében.
3. A Vállakozói díj
A Felek között a feladat teljes vállalkozói díja ___________ Ft, azaz
__________________ fix díj, amely az 1. és 2. pontban meghatározott feladat
teljes munkadíját és anyagköltségét, benne a technikai és labor eszközök,
másolók stb. használati díját, a vállalkozó helyszínre utazási és egyéb járulékos
költségeit is magában foglalja. A Vállalkozó a díjazás ellenében köteles a
Megrendelőnek átadni:
- az általa elkészített, szakmailag megfelelőnek ítélt fényképeket
- egy _____ perces összefoglaló, megvágott és zenés „highlight”videót,
- az eseményről készült _______ perc hosszúságú színes filmfelvételt,
- Keretbe foglalt, készre vágott videóanyagot a szertartás(ok)ról,
beszédekről, illetve a nap egyéb eseményeiről.
lejátszásra alkalmasan, online- felhőben, és DVD lemezen, a szakmai szabályok
szerinti - I. osztályú minőségben a jelen szerződésben foglalt eljárása
eredményeként. A TELJESÍTÉS megtörténtének, azaz a képekés videóanyagok,
online tartalomként való elérhetőségének megadása, a DVD lemeznek az
átvétele a vállalkozói számla benyújtásának és a kifizetésnek az alapfeltétele.
A vállalkozói díj és teljesítés, a kép és videó nyersanyag Megrendelőnek való
átadását nem foglalja magában. A vállalkozó nyersanyagot nem ad át.
4. Előbbiek alapján a Felek együttesen rögzítik, hogy a vállalkozói munkadíj
alapján a Megrendelő semmilyen további anyag-, eszköz- vagy élőmunka stb.
segítség biztosítására nem köteles, mert a Vállalkozó a tevékenysége feltételeit
az 1. pontban meghatározott időpontok között, majd a képek 2. pont szerinti
elkészítése, továbbá a 3. pont szerinti előállítása során - a vállalkozási díj
ellenében - Maga biztosítja.
5. A Felek a szerződés jogi alapjait a Ptk. XXXVII. fejezetében a 6:238 - 6 .249.§§ok szerinti rendelkezések alapján határozták meg és az ott szabályozottak szerint
járnak el a jelen Vállalkozási szerződésben foglaltak kölcsönös teljesítése során.
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6. Az előzőek szerint a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja az 1.
pontban meghatározott esemény megjelölt helyszín(ek)en, időpontokban és
időtartamban történő rögzítését, képek és/vagy videofelvétel átadását. Ehhez a
Vállalkozó a feladat ellátására alkalmas állapotban és az ahhoz saját Maga által
megtervezett és biztosított felszereléssel, technikával és nyersanyaggal majd
készenlétben áll. A Vállalkozói feladat ellátása során a Vállalkozó – az események
megzavarása nélkül - rögzíti az eseményeket. A továbbiakban vállalkozik a
nyersanyag esztétikus, lényegre törő, a főbb mozzanatokat bemutató
megszerkesztésére, és átadására, a melléklet szerint. Ezek a Megrendelő
előzetes instrukciói, elképzelései, de nagymértékben a helyszíni körülmények,
alapvető film és hangrögzítési, illetve fotótechnikai szakmai követelmények,
valamint – amennyiben az lehetséges - az alkotói szabadság figyelembevételével
történnek. Utóbbira hivatkozással a Megrendelő által igényelt események
rögzítésért a Vállalkozó nem tagadhatja meg.
7. A Felek rögzítik, hogy a helyszíneken az eseményre Meghívottak általi fényképés filmfelvételek készítését a szerződő Felek nem akadályozzák és nem tilthatják
meg, adott esetben csak együttműködésüket kérhetik.
8.) Az átadás ütemterve - Közös feladatok:
A vállalkozó az összes összeállított anyagot legkésőbb
napján
átadja Megrendelőnek. Ezt követően egy alkalommal lehetőség van a film és
hanganyag, illetve fotóanyag egyes részeinek Megrendelő kérései alapján
történő módosítására, ha erre van igény, figyelembe véve a nyersanyag és a
technika adta korlátokat. Vállalkozó felhívja a Megrendelőt, hogy a további
határidők betartása érdekében a jóváhagyását vagy a módosítási igények
jelzését legkésőbb a megtekintésre átadást követő 6 munkanapon belül tegye
meg. A végleges átadás további 10 vállalkozói munkanapon belül történik meg,
a kért módosítások függvényében. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az
előzetesen egyeztetetteknek megfelelően elkészített audiovizuális elemekre
vonatkozóan a Vállalkozó csupán korlátozott utólagos módosítási igényeket
fogadhat el. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy késedelmes teljesítése esetén
a vállalkozói díj teljes összege 1%ának - késedelmes naponkénti - levonására
jogosulttá válik a Megrendelő.
9.) Foglaló átadása és az ellenérték kiegyenlítése, - Megrendelő
kötelezettségei: Megrendeléskor a végösszeg 20% -a, __________ azaz
______________ forint összeget foglaló jogcímen készpénzben, vagy
szerződéskötéstől számított 72 órán belül teljesített átutalással – vállalkozói
számla ellenében - kerül a Megrendelő részéről megfizetésre. A foglaló
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összegével csökkentett végösszeg kiegyenlítése a végleges anyag átadásakor
esedékes, készpénzben, vagy átutalással, számla ellenében.
10.) A foglalóhoz kapcsolódó rendelkezések:
A megrendeléskor átadott foglaló a Ptk. 6:185. § -ában foglaltak szerint kerül a
Felek között elszámolásra. A foglalót a Megrendelő elveszti, amennyiben az
esemény a szerződéskötés után lemondásra kerül, illetve az esemény helyszínén
és időpontjában a Vállalkozó rendelkezésére állása ellenére az esemény
bármilyen okból elmarad. Ebben az esetben a Vállalkozó a foglaló összegét a
megrendeléstől számított legfeljebb egy naptári éven belül, az eredetivel
legalább azonos értékű megrendelésbe beszámítja. Ezzel együtt Megrendelő
köteles a Vállalkozó addig felmerült költségeinek azonnali megtérítésére,
amennyiben azok igazoltan meghaladják a már megfizetett foglaló összegét.
Amennyiben pedig a Vállalkozó nem tud eleget tenni a Megbízó számára a jelen
szerződésben vállalt kötelezettségének, akkor köteles a foglalót visszafizetni és
egyidejűleg – saját költségére - biztosítani azt, hogy a Megrendelő ne maradjon
ezen szolgáltatás nélkül. A foglaló vis major esetén a Megrendelő számára a
Vállalkozó részéről visszafizetésre kerül.
11.) Felelősségi kizárások, mentesülések:
a.) előzetes megrendelői instrukciók hiánya, valamint
b.) felvételi szempontból kedvezőtlen körülmények (kizárólag az eseményre
hatással lévő rossz időjárás, elégtelen fényviszonyok, helyi áramszünet,
elháríthatatlan és zavaró fények vagy zajok, hangok)
esetén a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó mentesül a jelen
szerződésben elvárt hibátlan, az I. osztályú teljesítési felelősség alól.
c.) Amennyiben a vállalkozói teljesítés technikai okokra (vállalkozói eszköz
meghibásodása, cseregép hiánya stb.), a Vállalkozó által használt és általa
választott nyersanyagra, az általa elkészített fénykép összeállításban
jelentkező, nem rögzített, vagy nem a Megrendelő által a jelen
szerződésben elvárt hibátlan, azaz I. osztályú minőségű vállalkozói
teljesítmény készült vagy vállalkozó teljesítmény nem is készült azokért a
Ptk.-nak a hibás teljesítésre vagy a teljesítésnek vállalkozónak felróható
okból bekövetkezett meghiúsulására vonatkozó előírásai alapján a
Vállalkozó a felelős.
d.) Megrendelő által történő – esetleges - késedelemért (foglaló késedelmes
fizetése, vagy a szerepeltetni kívánt anyagok, pl. zenék, fényképek,
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szövegek késedelmes átadásából fakadó, akár jelentős határidőátütemezés miatt) Vállalkozó felelősségre nem vonható.
12.) Szerzői és személyiségi jogok, szerzői jogi felhasználási megállapodás, mely
minden tekintetben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. mindenkori
hatályos rendelkezésein alapul :
a.) A Vállalkozó által a jelen szerződésben foglaltak alapján készített kép- és
bármilyen technikával rögzített kép-termék valamennyi eleme (film és
hangfelvétel, tartalom, egyedi fotótechnikai és grafikai megoldások, szövegek,
stb.) a Megrendelő közreműködése, instrukciói és forgatókönyve alapján a Felek
közös szerzői jogi védelme alatt áll. Valamennyi képösszeállításról mindkét Fél
számára a Vállalkozó részéről biztonsági másolat készül. Ha a Megrendelő külön,
írásban és esetenként hozzájárul, hogy a termékeket a Vállalkozó a jövőben a
személyiségi jogokra vonatkozó előírások (pl. azonosításra alkalmas adatok
elrejtése) figyelembevételével felhasználhassa reklám és referencia célokra.
b.) A filmösszeállításon szereplő (illetve az eseményre meghívásban részesülő)
személyek figyelmét fel kell hívni arra, hogy a Megbízó által rendezett
eseményről kép és/vagy mozgókép- és hangfelvétel készül, amely az a) pont
szerint a Megrendelő utólagos és eseti hozzájárulásával részleteiben, vagy
egészében nyilvánosságra kerülhet. Ezen előzetes tájékoztatás megtétele, vagy
a helyszínen történő hirdetmény elhelyezése elsősorban a Megrendelő
kötelessége. A Vállalkozó semmiféle másolásvédelemmel nem látja el a
Megrendelő számára átadásra kerülő, kész anyagot. A 10/a pontban
meghatározottak szerint semmilyen, a jelen szerződés elkészítéséhez
felhasznált, kép-videó-hang nyersanyag senki számára a Vállalkozó részéről ki
nem adható és más célra fel nem használható.
13.) Károkozás
a) A vállalkozói munkavégzés során elsősorban a Vállalkozónak kell mindent
megtennie az általa használt eszközök és anyagok védelme, s
működőképességük megőrzése érdekében. Mivel a Megrendelő nem veszi át
sem értékében, sem működőképességében azokat, egyik technikai eszköz
hibátlanságáról sem kíván valamiféle átadás-átvételi eljárás keretében
meggyőződni, így azokért semmilyen felelősséget nem vállal, mert nem is
vállalhat. Egyidejűleg azonban mindenben a Vállalkozó segítségére lesz, ha
azokban valamilyen, nem a vállalkozói gondatlanságra visszavezethető, kárt okoz
a rendezvény valamelyik – hangsúlyozottan harmadik személy – résztvevője.
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b) Hasonlóképpen a Vállalkozó is tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a
rendezvény helyszínét bérleti és szolgáltatási szerződés keretei között veszi
igénybe. Ennek megfelelően a Vállalkozó köteles megtéríteni a Bérbeadó azon
anyagi kártérítési igényeit, amelyek – bizonyítottan – a Vállalkozó vagy más, az
érdekkörébe tartozó, felróható magatartására visszavezethető károkozás miatt
keletkeznek.
14. A jelen, 14 pontból, s benne alpontokból álló Vállalkozási szerződést, mint
akaratunkkal mindenben megegyezőt, a Felek – teljes felhatalmazottsággal és
anyagi felelősségük vállalásával - jóváhagyólag írtuk alá.
Budapest, 202

Megrendelő

Bezerédi Tamás ev.
Vállalkozó
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