
Általános Szerződési Feltételek 

 

A szolgáltatás igénybevétele esetén, a megrendelés véglegesítésével a Megrendelő elfogadja a jelen 

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmát, amely a közötte és a Szolgáltató 

között létrejövő szerződés (a továbbiakban: Szerződés) részét képezi. A Szerződés létrejöttével 

Megrendelő kijelenti, hogy jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte, azokat magára nézve 

kötelezőnek ismeri el, és a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben 

valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult. 

 

1. Szolgáltató adatai 

Név: Dr. Ujjné dr. Urbán Zsuzsanna e.v. 

Székhely: 3433 Nyékládháza, Petőfi S. u.10. 

Adószám:  

Telefonszám: +36 (30) 291 9631 

E-mail cím: zsuzsi681228@gmail.com 

Honlap: www.mosolymuhely.hu 

 

2. A Felek 

Szerződő felek: 

     Megrendelő – aki igénybe veszi a fényképészeti szolgáltatást, és megtéríti annak költségeit. 

     Szolgáltató – a fotós, aki a megrendelés alapján biztosítja a fényképészeti szolgáltatást (fotózás, 

utómunka, képek átadása Megrendelő részére) 

 

3. A szerződés tárgya, Felek jogai, kötelezettségei 

A Szolgáltató a megrendelésben foglaltak alapján, Megrendelővel előre egyeztetett időpontban és 

helyszínen vállal fotózást a honlapon feltüntetett témakörökben, az adott témakörhöz tartozó 

szolgáltatáscsomagoknál szereplő feltételekkel.  

Szolgáltató vállalja, hogy megfelelő szakértelemmel, a szükséges technikai eszközökkel, a tőle telhető 

legjobb tudással és minőségben végzi a fotózást. A fotók jellege, minősége megegyezik a honlapon 

található galériába feltöltött fotók minőségével, jellegével. A Megrendelő ennek ismeretében rendeli 

meg a fotózást, ezért nincs mód a szolgáltatás ellenértékének visszatérítésére arra hivatkozással, 

hogy a Megrendelőnek nem tetszenek az elkészült fotók. 

Megrendelő a szolgáltatás ellenértékét a fotózást követően, egyösszegben megfizeti Szolgáltató 

részére. 

Szolgáltató vállalja, hogy a fotózás időpontját követő 3 napon belül a Megrendelő által megadott e-

mail címre megküldi az elkészített digitális képeket, válogatás céljából. A válogatásra átadott nyers, 

digitális képek nem képezik Megrendelő tulajdonát, azokat megosztani, harmadik személynek átadni, 

internetre feltölteni TILOS.  
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Megrendelő a kiválasztott szolgáltatás-csomagnak megfelelő darabszámú digitális képet (vagy azok 

sorszámát) visszaküldi Szolgáltatónak (szintén elektronikus úton). 

Szolgáltató vállalja, hogy a kiválasztott digitális képeket az utómunkázást követően, nyomtatásra 

alkalmas minőségben, méretben, a fotózástól számított 21 napon belül elküldi digitális formátumban 

a Megrendelő által megadott e-mail címre (vagy Megrendelő kívánsága szerint átadja egyéb 

adathordozón (CD, pendrive). A Megrendelő által az adott szolgáltatás-csomag szerinti, előhívásra 

kiválasztott fotókat nyomtatott formában adja át Szolgáltató a Megrendelőnek, ugyancsak a 

fotózástól számított 21 napon belül.  Nyers képeket, felhasználásra, Szolgáltató nem ad át a 

Megrendelőnek.  

Az átadott, utómunkázott digitális képekből Megrendelő jogosult korlátlan számú papírképet, 

ajándéktárgyat készíteni, kizárólag magáncélra.  

Megrendelő jogosult a saját webes felületén (Facebook, Instagram, stb.) felhasználni az átadott 

fotókat, megjelölve a fotók készítőjét. 

A www.mosolymuhely.hu oldalon leadott rendelés szerződéskötésnek minősül. A Megrendelőre a 

jelen szerződés feltételei érvényesek. 

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden, az eredeti fényképeken végrehajtott 

digitális változtatás (a színek beállítása, a kompozíció, a szerkesztés és a teljes utómunka) a 

Szolgáltató munkafolyamatának része, amit a Szolgáltató a Megrendelő igényeinek 

figyelembevételével, de saját művészi ízlésének és elképzelésének megfelelően maga alakít ki. 

4. Szerzői jog 

A fényképek szerzői jogai a Szolgáltatót mint szerzőt illetik meg. A felhasználási jog és a nyers képek 

(RAW fájlok) tulajdonjoga is a Szolgáltatót illeti meg, ezek a Megrendelőnek nem kerülnek átadásra. 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás ellenértékének fejében a fotókra felhasználási jogot 

szerez, jelen ÁSZF 3. pontja szerinti feltételekkel. 

A fotókat a Szolgáltató jogosult a saját munkájának publikus formában történő bemutatása, 

szolgáltatásának népszerűsítése érdekében a felsorolt célokra felhasználni: portfólió, közösségi 

médiák (pl. Facebook, Instagram, Pinterest), saját honlap, referenciák, kiállítások, fotópályázatok, 

hirdetések, bemutatkozó szóróanyag, stb. Nem használhatja fel a fenti célokra Szolgáltató a fotókat, 

amennyiben a fotózás megkezdése előtt Megrendelő kifejezetten megtiltotta.  

A fényképek felhasználása nem sértheti meg az azokon szereplő személyek személyiségi jogait. 

A fotók kereskedelmi célú felhasználása csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával 

engedélyezett. 

A fotózás során elkészített fényképeket és egyéb szerkesztett képi anyagokat a Megrendelő harmadik 

félnek üzleti célú felhasználásra csak a Szolgáltató előzetes írásos engedélyével adhatja át. 

 

5. ÁFSZ hatálya, vegyes rendelkezések 

A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII.tv (Elker.tv.)  
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vonatkozó rendelkezései az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései külön 

kikötés nélkül is irányadóak Felekre és a közöttük fennálló jogviszonyra.  

Jelen ÁFSZ hatálya kiterjed Felekre és azok valamennyi képviselőjére, jogutódjára. Az ÁFSZ 

2019.12.01.napjától hatályos, és visszavonásig hatályban marad.  

Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁFSZ-t, az érintett Felek egyidejű értesítése mellett. 

Bármely személy, aki bármilyen módon – akár megrendelőként, akár egyéb módon - kapcsolatba lép 

a weboldallal, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁFSZ tartalmát. 

A www.mosolymuhely.hu weboldal és mosolymuhely.hu domain név szerzői jogi védelmet élvez, 

bármilyen felhasználásuk (az azokra történő hivatkozás kivételével) csak Szolgáltató hozzájárulásával 

megengedett. 
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