TFCD/TFP modellszerződés fotózásokhoz
1. A szerződő felek:
Grafikus/fényképész:

file:///C|/Users/SomaPapa/OneDrive/Vera%20aktok/Werkfotók/TFCD_word.pdf

Név:
T.hely/lakcím:
Adószám:
a továbbiakban: Fotós.

Cégjegyzékszám:

Modell:
Név:

Cím:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Adóazonosító jel:

a továbbiakban: Modell.

1. Időpont(ok) és helyszín(ek). A képek átadásának módja a Modell számára.
A képek készítésének helyszíne(i):
A képek készítésének időpontja(i):
A képek készítésére fordított időintervallum:
A CD-re kiírt nyers képek átadásának időpontja:
Átvétel ideje:

Átvevő:

A CD-re kiírt retusált képek átadásának időpontja:
Átvétel ideje:

Átvevő:

2. A szerződő felek a TFCD/TFP (Time For CD/Time For Pictures) fotózást az alábbi feltételekkel
vállalják.
TFCD/TFP szerződés alapvető tulajdonsága, jelentése, lényege: A fotós és a modell közötti
munkakapcsolatért, együttműködésért egyik fél sem élhet pénzügyi követeléssel a másik felé. A modell az idejét
adja, a fotós pedig a szaktudását biztosítja, adja a közös projekthez. A fotós a szerződésben meghatározott
mennyiségű kész fotóval „fizet” a modell felé, melyeket mindkét fél jelen szerződésben meghatározott feltételek
mellett használhat fel.
A Fotós a szerződés aláírásával visszavonhatatlanul engedélyezi, a Modell részére, hogy a fenti napon készített
fotóknak és azok származékainak (a továbbiakban "Fotók") a használatát minden törvényes célra a 4. pontban
foglaltak szerint felhasználhatja, de kereskedelmi jogokat nem gyakorolhat rajtuk a Fotós előzetes írásos
engedélye nélkül. (Szerzői jog)
A Fotós vállalja, hogy a Modell által kiválogatott
darab képen, egy alapretusálást elvégez (anyajegyek, piros
szem eltávolítása, kisebb bőrhibák korrigálása) és a képeket úgy adja át a Modell számára.
A Modell a szerződés aláírásával visszavonhatatlanul engedélyezi, hogy Fotós a fenti napon készített fotóknak és
azok származékainak (a továbbiakban "Fotók") a használatát minden törvényes célra a 4. pontban foglaltak

szerint felhasználhatja, de kereskedelmi jogokat nem gyakorolhat rajtuk a Modell előzetes írásos engedélye
nélkül. (Személyiségi jog)
Modell aláírásával engedélyezi Fotós számára a Fotók utólagos szerkesztését, módosítását, beleértve, de nem
korlátozva a kompozíciókészítés, optikai módosítás, torzítás tevékenységeket, mindaddig, amíg ezek a
tevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindulatúak, és a Modell számára nyilvánvaló anyagi vagy erkölcsi
hátrányt nem okoznak az eredeti Fotókhoz képest.
Modell ezennel elismeri, hogy minden pózt, helyzetet és szituációt, amiben őt a Fotók ábrázolják önszántából
vállalt, és a teljes fotózás, annak minden részletével az ő szabad beleegyezésével történt, fenyegetettség és
erőszakos kényszerítés nélkül. Ebből adódóan Fotós az ilyen vádak alól mentesül.
3. Képek felhasználási módja.
A Fotókat a Fotós és a Modell egyaránt felhasználhatja nem kereskedelmi céllal, előmenetele érdekében,
beleértve, de nem korlátozva a papír, valamint internetes portfoliót, bemutatkozó kártyát, kiállításokat,
versenyeket, fotózással foglalkozó weblapok, és saját honlapon történő megjelenést. Nem kereskedelmi céllal, a
képek felhasználásának időbeli és területi hatályt, egyik szerződő fél sem szab.
4. A Szerződő Felek kötelesek a fotózáson pontosan, megfelelő állapotban megjelenni.
5. Szerződő Felek kijelentik, hogy ez a szerződés korábbi – de még hatályos - szerződést vagy hatályos
törvényt részükről nem sért.
6. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk. megbízási szerződésről szóló rendelkezéseit
tekintik a felek irányadónak.
7. Esetleges peres ügyben a felek kikötik a területileg illetékes bíróság kizárólagos hatáskörét.
8. A szerződést, a Szerződő Felek elolvasták, és mint akaratukkal egyezőt elfogadják, ezt aláírásukkal
hitelesítik.
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