
1 

Magyar Modellfotós Klub Rendezvény 

Résztvételi Feltételek Elfogadó Nyilatkozat 
 

 
 

A rendezvény körülményei: 

 

Fotózás dátuma: 2017.09.15-2017.09.17 

 

Fotózás helyszíne:  Sellye termál fürdő 

 

Fotózás témája:          portré, fashion, glamour, fehérneműs, félakt, (zártlábas) akt,  

 

 

Aláírásommal elismerem, hogy a Magyar Modellfotós Klub Egyesület ( 9400. Sopron, Harkai u. 20. 

nyilvántartási szám: 08-02-0062723 ) fent nevezett rendezvényének  ebben a nyilatkozatban foglalt feltételeit 

elfogadom. 

 

Résztvevő,  
 
 

Mint:     ▢ modell, ▢ fotós,  

▢ egyéb___________________________________ 

 

 

Neve: ____________________________________  

Születési hely, _____________________________  

Születési dátum:____________________________  

Szem. ig. sz.:._____________________________  

Lakcím:.__________________________________  

_________________________________________ 
 
E-mail cím:_______________________________ 

 

  

 

1./ Modell ezúton visszavonhatatlanul engedélyezi a rendezvényen résztvevő Fotósok számára azt, hogy a 
Modellről a Fotósok  által a rendezvényen készített fényképekkel kapcsolatos szerzői jogokat – külön 
ellenszolgáltatás nélkül – gyakorolja, azokat publikálhassa felhasználhatja a fényképeket előmenetele 
céljából, beleértve de nem korlátozva a portfolió, bemutatkozó kártya, kiállítás, verseny és internetes portfolió 
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területeket, részben vagy egészben, módosítva vagy eredeti formájában. Amennyiben a Modell utólagosan a 
képekkel kapcsolatos jogok korlátozását kezdeményezi és az ebben érintett Fotós(ok) ebbe beleegyezik, 
Modell a számára ebben a nyilatkozatban meghatározott díjazás visszafizetésére és a számára a Magyar 
Modellfotós Klub Egyesület által térített költségek visszafizetésére kötelezett, valamint az érintett Fotós(ok) 
számára a velük egyedileg megállapodott munkadíj kifizetésére is kötelezett. 

 
2./ Modell ezennel engedélyezi a rendezvényen résztvevő Fotósok számára a fényképek utólagos 
szerkesztését, módosítását, beleértve de nem korlátozva a kompozíciókészítés, optikai módosítás, torzítás 
tevékenységeket, mindaddig, amíg ezek a tevékenységek, illetőleg azok eredménye az eredeti felvételekhez 
képest a Modell számára nyilvánvaló anyagi, vagy erkölcsi sérelmet nem okoznak, továbbá nem sértik a 
Modell emberi méltóságát. 
 
 
3./ Modell ezennel lemond minden jogáról, hogy megvizsgálja, elfogadja az elkészült fényképeket (ez alól 
kivételt képez: a fotózást követően a Modell jogosult áttekinteni az elkészült fényképeket, abból a 
szempontból, hogy a fényképek csak a megegyezés szerinti módon ábrázolják a Modellt), valamint lemond 
minden egyéb, a fényképekhez fűződő jogáról.  
 

4./ Fotós a nyilatkozat aláírásával elfogadja, hogy az elkészült felvételeket semmilyen pornográfiára, 
becsület sértő, tisztességtelen, személyiségi és tulajdonjogot sértő, illetve törvénytelen célokra nem 
használhatja fel. Előzetes írásos engedély alapján használhatja csak a képet az alábbi  „érzékeny” 
témákban, pl .: fizikai és mentális visszaélés ábrázolására, vagy komoly betegségre utaló ábrázolásra, 
személyek és tárgyak lejáratására, lealacsonyítására. 
 

5./ A Modell jelen nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy az annak alapján történt fotózást modellként önként, 

minden pszichikai és fizikai kényszertől, fenyegetéstől, továbbá minden egyéb befolyástól mentesen, szabad 

akaratából vállalta, beleértve valamennyi felvétel készítési pózt, szituációt, és egyéb fotózási helyzetet is. A 

Modell jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten lemond arról, hogy a jövőben bármely okból és jogcímen 

kifogást támasszon az elkészült felvételek, és fotózási körülmények, valamint annak előzményei kapcsán. 

 

6./ A Modell köteles a fotózáson az előre megbeszélt módon, (smink, frizura, ruházat) és időben megjelenni, 

valamint az előzetes megállapodás alapján minden egyéb feltételnek megfelelni. 

7./ Modell a fényképek publikálásakor: 

          ▢ a teljes valós nevével kíván szerepelni. 

          ▢ a következő néven kíván szerepelni:  

 

          ________________________________ 

        

 

8./ Modell kompenzációja a rendezvény tárgyával kapcsolatban: 

A Modell kijelenti, hogy e rendezvény alapján a részére kifizetett díjazás után a mindenkori jogszabályok 

alapján fennálló személyi jövedelemadó (SZJA) fizetési kötelezettségének saját maga tesz eleget, vagy ha 
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nem, annak a felelősségét maga viseli. 

(a) Modell díjazása: a rendezvény időtartamára …………….,- Ft. 

(b) Modell egyéb kompenzációja (részletezve):szállás és utazási költség térítés 

 

9./ Amennyiben bármelyik Fotós a fotózáson készült fényképeket átadja a Modell részére (a nyilatkozat 

értelmében nem köteles átadni) úgy a Modell elfogadja, hogy felhasználhatja a fényképeket előmenetele 

céljából, beleértve de nem korlátozva a portfolió, bemutatkozó kártya, kiállítás, verseny és internetes portfolió 

területeket, de kereskedelmi jogokat nem gyakorolhat rajtuk a Fotós előzetes írásos engedélye nélkül. A 

Fotós által rászerkesztett vízjelet (logót) nem távolíthatja el a fényképekről. Modell a nyilatkozat aláírásával 

elfogadja, hogy a részére átadott felvételeket semmilyen pornográfiára, becsület sértő, tisztességtelen, 

személyiségi és tulajdonjogot sértő, illetve törvénytelen célokra nem használhatja fel. Előzetes írásos 

engedély alapján használhatja csak a képet az alábbi  „érzékeny” témákban, pl .: fizikai és mentális 

visszaélés ábrázolására, vagy komoly betegségre utaló ábrázolásra, személyek és tárgyak lejáratására, 

lealacsonyítására. 

 

10./ Modell kijelenti, hogy képes ennek a nyilatkozatnak az aláírására anélkül, hogy egy korábbi szerződést 

vagy hatályos törvényt ezzel sértene. Modell továbbá kijelenti, hogy nagykorú, cselekvőképes személy, aki 

saját nevében tehet érvényes jognyilatkozatot, jelen szerződést ily módon egy személyben írja alá. 

 

 

A nyilatkozatot elolvastam, és mint akaratommal egyezőt elfogadom, ezt aláírásommal hitelesítem.     

 

 

Dátum:   __________, 201__.___.___ 

 

 

Aláírás:___________________________________  

       

 


