
SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 
 

SZERZŐDŐ FELEK: 
TECHNIK „A-Z” Kft. (a továbbiakban: a Társaság) (székhely: 6230 Soltvadkert, Bacsó Béla u. 22.), 
másrészről  
_____________________________ (szül. hely és idő: ___________________________________; an: 
_________________________________; sz.ig.sz: ______________________; lakcím: 
____________________________________________), mint Fotós (továbbiakban: Fotós), 
 
I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  
1. A szerződés alapján a Társaság az alábbiakat (a továbbiakban: Szolgáltatások) biztosítja a Fotós 

számára fényképezéshez: 
a. műtermet; 
b. technikai eszközöket (akár fényképezőgépet is); 
c. modellt,  
d. modell- és eszközbeállítási tanácsokat; 
e. egyéb szakmai és technikai tanácsadást a fényképezéshez; 

2. Jelen szerződés tárgyát nem képezik oktatási szolgáltatások. A tanácsadási jellegű szolgáltatásokat a 
Társaság a Fotós igénye szerinti mértékben teljesíti.  

3. A Fotós az 1. pont alatti lehetőségeket _______ alkalommal, összesen _________________ óra 
időtartamban veheti igénybe. 

 
II. DÍJAZÁS 
4. A Társaság által nyújtott szolgáltatások díja: _________________ Ft+ÁFA/óra, azaz összesen bruttó 

____________________ forint. 
5. A díjat a Fotós a Társaság teljesítését követően – számla ellenében – készpénzben köteles megfizetni. 
 
III. A FOTÓS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
6. A Fotós jogosult igénybe venni a „Szerződés tárgya” c. fejezetben meghatározott lehetőségeket az ott 

meghatározott terjedelemben, díjazás ellenében. 
7. A Fotós a jelen szerződés keretében készített felvételeit jogosult elvinni, de azokat csak saját céljaira 

használhatja, a kereskedelmi célú hasznosítás kizárt. 
8. Amennyiben a Fotós igényli, úgy a felvételeket CD/DVD-n tárolva kaphatja kézhez. 
9. A Fotós jogosult a saját eszközeit használni a szolgáltatások igénybevétele során. 
10. A Fotós a műteremben köteles kulturáltan, az ott meghatározott szabályok szerint viselkedni és 

dolgozni. 
11. A Fotós a Modell fényképezése során kizárólag szóban instruálhat, vele fizikai kontaktust nem 

létesíthet. 
 
IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
12. A jelen szerződés teljesítése során a Társaságot Zsidi-Farkas Attila és _______________ jogosult 

képviselni. 
13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben hatályos magyar jogszabályok, és különösen a 

Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének rendelkezései az irányadók. 
14. Jelen szerződés 2 (kettő) eredeti példányban készült, melyből az aláírást követően a felek 1-1 (egy-

egy) példányt vesznek kézhez. 
15. A Szerződő felek jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy a jelen szerződés ügyleti akaratukat 

mindenben helyesen tartalmazza, amelyet sajátkezűleg, illetve cégszerűen jóváhagyólag aláírnak. 
Budapest, 2010. ________________. 
 
 
 

________________________________ 
Technik „A-Z” Kft. 

Zsidi-Farkas Attila ügyvezető 

________________________________ 
__________________ fotós 

 


