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Á ltala nos Szerzo de si 
Felte telek  
 

Kérjük, amennyiben igénybe kívánja venni szolgáltatásaimat, figyelmesen 
olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (ÁSZF) és kizárólag abban az 
esetben vegye igénybe, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező 
érvényűnek tekinti magára nézve. Köszönöm. 

 

 

1. Szolgáltató adatai: 

 
Cégnév: Simonné Halász Rita e.v. 
Székhely, szolgáltatás helye: 3433 Nyékládháza, Petőfi u. 17. 
Panaszkezelés cím: 3433 Nyékládháza, Petőfi u. 17. 
Adószám: 66680235-1-25 
Egyéni vállalkozás nyilvántartási száma: 37551495 
Nyilvántartásba vevő szerv: B-A-Z Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal 
Elektronikus levelezési cím: simonnehalaszrita@gmail.com 
Telefonos elérhetőség: 06-20-343-2885 
Honlap: www.fotozasmiskolc.hu 

Tárhely szolgáltató: AB Plusz Bt. 
Tárhely szolgáltató e-mail címe: abplusz@abplusz.hu 
 

2. Partnerek  

Szerződő felek:  

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

http://www.fotozasmiskolc.hu/
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Szolgáltató, Fotós: aki megrendelés alapján a fotózást, 
képek utómunkálatait végzi 

 

3. A szerződés tárgya  

A honlapon nyújtott szolgáltatások: 

Fotózás 

 A Szolgáltató előre egyeztetett időpontban vállal fotózást az alábbi 
témakörökben: kismamafotózás, babafotózás, gyerekfotózás, anya-lánya 
fotózás és családi fotózás 

Fotós vállalja, hogy megfelelő szakértelemmel, a szükséges technikai 
eszközökkel a tőle telhető legjobb minőségben elvégzi a megrendelt fotózást. 

A fotók stílusa, minősége a honlapon feltüntetett képekkel azonos. Amennyiben 
nem az Ön ízlésének megfelelő, kérem ne vegye igénybe szolgáltatásaimat.  

Nem áll módomban az összeg visszafizetésére, amennyiben arra hivatkozik, hogy 
nem ilyen képekre számított, nem tetszik. 

Megrendelő vállalja, hogy a fotózás ellenértékét a fotók elkészülését követően, 
készpénzben megfizeti a fotósnak. 

A fotózást követően max.10-14 napon belül elkészülnek a retusált, szerkesztett 
képek. A nyers képeket a szolgáltatónak nem áll módjában átadni, az a 
szolgáltató szerzői alkotását képezi. 

A fotók a www.fotozasmiskolc.hu oldalon található jelszavas galériába kerülnek 
feltöltésre, ahonnan a Megrendelő egy hónapig szabadon letöltheti azokat. 

Ajándékkártya/Utalvány 

A szolgáltatás díjának előre utalását követően egy ajándékkártyát küld a 
Szolgáltató elektronikusan a Megrendelő részére, feltüntetve a kártyán a 
Felhasználó nevét, utalvány érvényességi idejét. 

Az utalvány az érvényességi idő lejártát követően nem használható fel, a vételár 
nem kerül visszautalásra.  

http://www.fotozasmiskolc.hu/
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Amennyiben bizonyíthatóan a Fotós hibájából következően 
hiúsult meg a felhasználás, akkor az utalvány értéke 
visszafizetésre kerül. 

 

4. Megrendelés módja 

Szolgáltatás megrendelhető telefonon, e-mailen, személyesen, időpont 
egyeztetést követően. 

Fotózás helyszíne: Fotóstúdió - 3433 Nyékládháza, Pefőfi u. 17. 

A Szolgáltató, mint jogtulajdonos fenntartja a jogot arra nézve, hogy megtagadja 
a megrendelés teljesítését olyan esetekben, amely esetekben korábban esetleg 
negatív fizetési tapasztalat állt fenn. Ebben az esetben a Szolgáltató értesíti a 
Megrendelőt erről.  

 

5. Szerzői jogok 

A fotózás természetéből adódóan a Megrendelő a megrendeléssel kifejezetten 
hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelőről fényképeket készítsen. 

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

Tilos a képek bárminemű módosítása, átszínezés, felirat, keret ráillesztés stb., 
ezzel a szerzői jogok sérülnek. És kérem tiszteljük egymást azzal, hogy ezt nem 
történik meg. 

A fotósnak joga van saját honlapján, nyomtatott kiadványaiban, reklámjaiban 
felhasználni az általa, megrendelő megrendelésére készített fotókat reklám 



 
 

 

 
4 

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

A Jogtulajdonos, mint szerző rendelkezik valamennyi, a honlapon elérhető 
tartalom (szöveg, fotó) szerzői, szellemi jogával. Ez kifejezetten kiterjed a 
szerzőség feltüntetésének jogára, valamint valamennyi, a Szerzői jogi törvény és 
Polgári törvénykönyv által biztosított szellemi, vagyoni és nem vagyoni szerzői 
jogokra is. 

 

 

6. Panaszügyintézés 

Panasz esetén elsősorban törekszem a személyes megoldásra, amennyiben a 
fennálló fogyasztói jogvita a felek közötti tárgyalások során nem rendeződik, az 
alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Megrendelő számára: 

 

 

-          Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál, Miskolci Járási Hivatal 

           Fogyasztóvédelmi Osztály, fogyasztovedelem.miskolc@borsod.gov.hu 
 
-          Békéltető testület eljárásának kezdeményezése; 
 
-          Bírósági eljárás kezdeményezése. 

 

 

 


