
Vizslafotózás általános szerződéses feltételrendszere (ÁSZF) 
 

 
Jelen általános szerződéses feltételrendszer (ÁSZF) a Session Manager Kft. (székhely: 2167           
Vácduka, Hársa sor 39.), mint a Vizslafotózás csapatának vezetője által a Felhasználó részére             
fényképek elkészítésének, illetve fényképek felhasználási jogának átruházása tárgyában létrejött         
egyedi szerződések (a továbbiakban: Szerződés) részét, képezi.  
 
 
 
 
ALAPFOGALMAK 
 
 
A jelen ÁSZF során használt egyes kifejezéseket a Felek az alábbiak szerint értelmezik.  
 
Csomag: A Szerző által készített Fotó(k) darabszám, kidolgozottság, és egyéb         

minőségi-mennyiségi kritériumok szerint megkülönböztetett    
összeállításai. Az egyes csomagokhoz meghatározott csomagárak      
tartoznak, amely csomagárak alapján meghatározott darabszámú      
digitális és papír-alapú Fotót kap kézhez a Felhasználó. Az egyes          
csomagok részletezését, a fényképek kidolgozási idejét, az átadásra        
kerülő Fotó(k) darabszámát, formátumát, kidolgozottságát és a       
csomag árát a jelen ÁSZF nem tartalmazza.  

 
Felek: A Szerződésben együttesen a Szerző és a Felhasználó. 
 
Felhasználási jog: A Fotó felett a szerzői jogról szóló 1999. évi XXVLI. törvény (Szjt.)            

4.§ (1) bek. értelmében a Szerzőt megillető teljes körű felhasználási          
jogok, amelyeket részben vagy egészben felhasználási szerződéssel       
(ld. Szerződés) engedhet át a törvény 16.§ (1) bek. értelmében.  

 
Felhasználási jog ellenértéke: A Fotó korlátozott felhasználási jogáért a Felhasználó általa Szerző         

részére fizetett díj.  
 
Felhasználó: A Fotót megrendelő magánszemély vagy jogi személy, aki a         

felhasználási díj megfizetésével a megvásárolt Fotót digitális és/vagy        
papír formátumban megkapja, illetve az ezekhez tartozó korlátozott        
felhasználásra jogosulttá válik. 

 
Fotó: A Szerző által a jelen ÁSZF hatálya alatt készített fényképek (egy           

vagy több darab). 
 
Korlátozott felhasználási jog: A Szerző által a Felhasználó részéről megfizetett felhasználási díj         

ellenében átengedett jogosultságok, melyeket minden esetben a       
Szerződés tartalmaz. 

 
Személyes adat: Az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény         

1.§ 2. pontja értelmében a Fotó, amennyiben azon magánszemély         
látható. 

 
Szerző: A jelen ÁSZF alkalmazása során a Vizslafotózás csapata        

képviseletében Göblyös Péter Zoltán. 
 
Szerződés: A Felek között a Fotó elkészítésére és a felhasználási jogok          

korlátozott átadására vonatkozó, vagy utólagosan a felhasználási       
jogok korlátozott átadására vonatkozó írásbeli megállapodás.  



 
Tiltott felhasználás: A Fotó jogszabálysértő vagy a társadalmi értékítélet szerint sértő         

módon történő felhasználása.  
 
 
 
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
 
A Szerző a jelen ÁSZF alapján vállalja, hogy családtagként tartott kedvencek számára műtermi             
és/vagy kültéri fotózást szervez meg és bonyolít le a Felhasználó előzetes megrendelése és             
időpont-egyeztetés alapján. A Szerző a Fotó elkészítését ún. „csomag-konstrukcióban”, vagy egy-egy           
Fotó esetében egyedileg.  
 
A Szerző a fotózások alkalmával elkészített Fotó felett kizárólagos és korlátlan Felhasználási jogot             
szerez a Fotó elkészítésével egyidejűleg.  
 
A jelen ÁSZF alapján a Felhasználó vállalja, hogy a Szerző által a Felhasználó részére átruházott               
Korlátozott felhasználási jogok ellenértékét (Felhasználási jog ellenértéke) megfizeti.  
 
 
 
2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 
 
 
A Felek között a Szerződés a kiválasztott Csomag árának megfizetésével, illetve az ún. „Felhasználói              
nyilatkozat”-nak az aláírásával jön létre. E két feltétel együttesen szükséges a Szerződés            
létrejöttéhez, így abban az esetben ha a Felhasználó akár a „Felhasználói nyilatkozat” aláírását, akár              
a Csomag díjának megfizetését elmulasztja, a Felek között a Szerződés nem jön létre, így a Szerző                
nem köteles a Fotó elkészítésére.  
 
 

 
3. A SZERZŐ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI 
 
 
A Szerző a fotózás előkészítését és lebonyolítását vállalja az elvárható legmagasabb szakmai            
minőségben. Köteles a tőle elvárható legnagyobb mértékű gondosságot tanúsítani annak érdekében,           
hogy a fotózás lebonyolítható legyen, mind a helyszín, mind a feltételek biztosítása körében. Ennek              
érdekében a helyszínt fotózásra alkalmas, műterem esetén tiszta, rendezett állapotban bocsátja           
rendelkezésre. 
 
A Szerző a Fotó kidolgozása során a tőle telhető legmagasabb színvonalon teljesít, de joga van               
ahhoz, hogy megtagadja olyan Fotó elkészítését, amely jogszabálysértő vagy a társadalmi értékítélet            
szerint sértő megjelenést valósítana meg.  
 
A Szerző a Felhasználó által megvásárolt Csomag szerinti mennyiségi és minőségi kritériumoknak            
megfelelő teljesítést vállalja, a Csomag szerinti kidolgozási határidőben. 
 
A Szerző, mint a Fotó Felhasználási jogának jogosultja, jogosult a Fotó alábbiak szerinti             
felhasználására:  
 

- nem kereskedelmi célú felhasználás a Vizslafotózás facebook oldalán, honlapján,         
kiadványaiban, reklámjaiban, kiállításokon, versenyeken és nyomtatott kiadványaiban. 

 



A Szerző nem jogosult azonban a Fotó értékesítésére és köteles a Fotó, mint Személyes adat 
védelmére a vonatkozó jogszabályok szerint.  
 
Szerző teljes körű pénz-visszatérítési kötelezettsége (garanciát) vállal arra az esetre, ha bármely 
okból nem sikerülnek a Fotók.  
 
 
 
4. A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI 
 
 
A Felhasználó vállalja, hogy a Csomag ellenértékét a Szerző részére megfizeti és a „Felhasználói              
nyilatkozatot” aláírja, melyben nyilatkozik az alábbiakról: 
 

- a Szerző által a Felhasználó részére átadott fotózási tájékoztatót, így annak különösen a             
Fotók felhasználására vonatkozó rendelkezéseit elolvasta és tudomásul vette; 

- tisztában van azzal, hogy a kutyája testi épségéért a Felhasználó felel; 
- a Felhasználó a fotózás helyszínére vele együtt érkező vendégeit (családtag, barát), is            

tájékoztatni köteles a Szerző által a tájékoztatóban rögzített szabályokról.  
 
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa kiválasztott Csomag utóbb már nem módosítható,             
módosításhoz a Feleknek abban meg kell állapodniuk.  
  
A Felhasználó a fotózásra hozott kutyával kapcsolatban köteles:  

- a fotózás megkezdése előtt jelezni azt, ha valaha is mutatott a kutyája agressziót ember,              
vagy másik kutya felé bármilyen szituációban; 

- a fotózás megkezdése előtt jelezni azt, ha étel allergiája van a kutyádnak, és a kutya részére                
ennek megfelelő apró jutalomfalatról gondoskodni; 

- a fotózás megkezdése előtt jelezni azt, ha a kutyája ritkán van lakásban, zárt térben; 
- a fotózás megkezdése előtt jelezni azt, ha ivaros kan kutyával érkezik;  
- a fotózás megkezdése előtt jelezni azt, ha több kutyával érkezik; 
- a műterembe, vagy a fotózás külső helyszínére csak egészséges, ápolt, oltott, féregtelenített,            

parazitamentes, chippel ellátott kutyát hozni, és Felhasználó tudomásul veszi, hogy tüzelő           
kutya nem hozható a műterembe; 

- oltási könyvet magával hozni a fotózásra; 
- a kutyát szigorúan pórázon tartani a fotózás helyszínén, és az épületekben, mindaddig, amíg             

a Szerző nem jelzi azt, hogy a póráz levehető. 
 

A fenti, és egyéb okból a kutyája és saját maga, illetve a fotózás helyszínére a Felhasználóval együtt                 
érkező vendégek által okozott károkért a Felhasználó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik.  
 
 
 
5. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 
 
 
A Szerző a fotózást követően a Felhasználó által kiválasztott Fotók közül a helyszínen kiválasztott              
képeket a Csomagban vállalt darabszám szerint helyszínen kinyomtatja, és azokat a Felhasználó            
részére azonnal át is adja.  
 



Az egyéb, a Csomaghoz tartozó digitálisan és retusálva átadandó Fotókat a Szerző a Csomag              
szerinti kritériumoknak megfelelően, a Csomagban rögzített kidolgozási határidőn belül elkészíti, és           
azokat a Felhasználó részére – a Felhasználó által megadott e-mail címre - elektronikusan megküldi,              
amelyek tekintetében a Felhasználó Korlátozott felhasználási jogot kap.  
 
A Szerződés a Felek között a fentiek szerinti teljesítéssel megszűnik.  
 
 
 
6. JOGOSULATLAN FELHASZNÁLÁS, KÁRTÉRÍTÉS 
 
 
Akár a Felhasználó, akár Harmadik személy a Fotót olyan módon használja fel, amelyre Korlátozott              
felhasználási joga nem terjed ki, vagy ilyen jogosultsággal egyáltalán nem rendelkezik, jogosulatlan            
felhasználásnak minősül. Harmadik személynek minősül minden olyan természetes és jogi személy,           
amely nem vásárolta meg a jogosulatlanul felhasznált Fotó esetében annak Korlátozott felhasználási            
jogát sem.  
 
Jogosulatlan felhasználás esetén a Szerző a jogosulatlan felhasználás miatt felszólítást küld, ennek            
alapján a használat jogszerűvé tehető a Szerző hozzájárulásával, vagy a Szerződés utólagos            
megkötésével (Szjt. 16.§ (6) bek.).  
 
Amennyiben a jogosulatlan használó nem szerzi be a Szerző hozzájárulását, ha azt a Szerző              
megtagadja, továbbá ha a Felek között nem jön létre utólagosan Szerződés sem, és a jogosulatlan               
használat továbbra is fennáll, a jogosulatlan használó köteles a Szerző részére 2.000.000,- Ft             
egyösszegű kártérítést megfizetni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:519.-522.§            
értelmében, ellenkező esetben a Szerző bírósághoz fordul igényének érvényesítése iránt.  
 
 
 


