
Hozzájárulói megállapodás és nyilatkozat 

Amely létrejött  

egyrészről ________________________________________ mint Hozzájáruló (modell), 18 életévét be nem 

töltött személy esetén szülő, vagy gondviselő, 

másrészről ________________________________________ mint Alkotó (fotográfus/filmkészítő) között  

a mai napon az alábbi tartalommal: 

Szerződő felek megállapítják, hogy az Alkotó a Hozzájárulóról ____ db, Hozzájáruló képmását (is) ábrázoló 

fényképfelvétel(eke)t és/vagy mozgóképfelvétel(eke)t (továbbiakban: Alkotás) készített.  

Hozzájáruló kijelenti, hogy az elkészült és az Alkotóval közösen megtekintett Alkotás(ok) tartalma tekintetében 

kifogása, fenntartása nincs. 

Hozzájáruló engedélyezi az Alkotónak az Alkotás(ok) korlátlan mennyiségben történő, korlátlan ideig tartó 

felhasználását.  

A felhasználási jog kiterjed az Alkotás(ok) korlátlan számú és korlátlan ideig történő többszörözésére, terjeszté-

sére, bármely módon történő (nyomtatott, internetes) nyilvánossághoz közvetítésére és átdolgozására, különösen 

a Látszótér honlap (http://latszoter.hu) oldalain történő megjelenésére, azok oktatási célú értékelésére, elemzésé-

re, kiállításokon történő bemutatására. 

A nyilvánosságra hozáshoz a Hozzájáruló további hozzájárulása nem szükséges, feltéve, hogy az átalakítás, 

módosítás eredményeképpen létrejövő Alkotás a Hozzájáruló képmását nem ábrázolja olyan kontextusban, hogy 

az a Hozzájáruló személyhez fűződő jogait, így különösen jó hírnév, becsület, illetve az emberi méltóság vé-

delméhez fűződő jogát sértené.  

A Hozzájáruló a képmásai jelen szerződés szerinti jogszerű felhasználásáért díjazásra nem jogosult.  

Az Alkotót nem terheli semmilyen felelősség, így kárfelelősség sem a fénykép- illetve filmfelvétel(ek) olyan 

harmadik személy általi felhasználásáért, melyre vonatkozóan az Alkotó harmadik személy részére nem adott 

engedélyt.  

A Hozzájáruló kijelenti, hogy nevének nyilvános közléséhez szükség esetén az Alkotás(ok) közlése és alkalma-

zása során hozzájárul.  

A negatívok, másolatok és a sokszorosítással létrejött Alkotások az Alkotó tulajdonát képezik.  

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban Ptk.) rendelkezései 

irányadók. Hozzájáruló tudomásul vette az Alkotó tájékoztatását a Ptk. személyhez fűződő jogok védelmét 

biztosító rendelkezéseiről. Hozzájáruló kijelenti, hogy közszereplőnek minősül/nem minősül közszereplőnek
1
. 

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy jelen jogviszonyból eredő valamennyi vitájukat tárgyalásos úton 

rendezik, ennek eredménytelensége esetén felek jogvitájuk rendezésére kikötik a Fővárosi Bíróság kizárólagos 

illetékességét.  

Jelen megállapodást, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtuk. 

________________________, 201__. év ____________________ hónap ____. napján 

 Alkotó Hozzájáruló 

Készült 2 példányban. Ez a 2/     . példány. 

                                                           
1
 A megfelelő rész aláhúzandó. 


