
DIVAT- ÉS REKLÁMFOTÓZÁSRA, REKLÁMFILM FORGATÁSRA VONATKOZÓ 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Általános Szerződési Feltételek az Elite Events Budapest rendezvényekhez. 

Hatályos: 2020. január 01. napjától 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) célja meghatározni és mindenki számára 
hozzáférhető módon rögzíteni az Event Line Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban 
Szervező) által szervezett és megrendezésre kerülő valamennyi divat- és reklámfotózás, reklámfilm 
forgatás (továbbiakban Tartalom-előállítás) tekintetében az együttműködésre vonatkozó általános 
feltételrendszert. 

2. Tárgyát tekintve a jelen ÁSZF részletesen szabályozza a Szervező és az együttműködő vállalkozás 
(továbbiakban Partner, együttesen Felek) között létrejött jogviszony részletes szabályait, a Felek jogait 
és kötelezettségeit, valamint egyéb az együttműködéssel összefüggő lényeges körülményt, különös 
tekintettel a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerzői joggal kapcsolatos rendelkezéseire. 

3. Az együttműködés mértékét és ellentételezését, a további egyedi rendelkezéseket, valamint a jelen 
ÁSZF rendelkezéseitől való esetleges eltéréseket a Felek között aláírásra kerülő együttműködési 
megállapodás (továbbiakban Felhasználási szerződés) rögzíti. 

4. A Felek közötti jogviszony a Felhasználási szerződés Felek általi aláírásával jön létre, a jelen ÁSZF-
ben írt feltételekkel. A Szervező az Felhasználási szerződés megkötését megelőzően az ÁSZF-et a 
Partner rendelkezésére bocsátja elolvasás és elfogadás céljából. Rendelkezésre bocsátásnak kell 
tekinteni a Szervező internetes oldalain (továbbiakban Weboldal) közzétett ÁSZF elérést is. A 
Partner köteles az ÁSZF rendelkezéseit maradéktalanul megismerni és elfogadni, az elfogadás 
tényéről a Felhasználási szerződésben nyilatkozni. 

5. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen ÁSZF és az egyedi Felhasználási szerződés bármely 
rendelkezése ütközne, úgy a Ptk. 6:80. § értelmében a Felhasználási szerződés rendelkezései az 
irányadóak és alkalmazandóak. 

1

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900076.TV
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300005.tv


6. A Szervező tájékoztatja a Partnert, hogy az Felhasználási szerződés elválaszthatatlan részét 
képező, mindenkor hatályos ÁSZF, továbbá az ÁSZF-hez kötődő, de az ÁSZF részét nem képező 
Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató félfogadási időben elérhető a Szervező székhelyén, illetve 
nyomtatható formában megtalálható a Szervező Weboldalán és annak aloldalain. 

7. Az ÁSZF egységes szerkezetbe foglalt szövege 2020. január 01-én lép hatályba, és rendelkezéseit 
ettől a naptól az Felhasználási szerződésekre alkalmazni kell. 

II. SZERVEZŐ ADATAI 

Cégnév: Event Line Hungary Kft. 
Székhelye és postai címe: 1055 Budapest, Szent István krt. 27. 2. em 2. 
Cégjegyzékszám: 01-09-307045 
Telefonszám: +36-70-882-6760 
E-mail cím: info@eliteeventsbudapest.com 
Weboldal: https://eliteeventsbudapest.com | https://thecovergirl.wtmhungary.com 

III. ALAPFOGALMAK 

A jelen ÁSZF-ben szereplő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: 

Szervező: A II. pontban meghatározott (szolgáltatást nyújtó, számlakibocsátó) gazdasági társaság. 

Szerzői jog (copyright): Valamilyen szellemi alkotás (zenei mű, fotó, filmfelvétel, stb.) szerzőjét, 
megalkotóját megillető jog, mely az alkotás megírásának, elkészítésének a pillanatában jön létre, és a 
megalkotott alkotáshoz kötődik. 

Szerzői jogdíj: Az alkotás felhasználására adott engedély ellenértéke, azaz a szerzőt vagy alkotót 
megillető díjazás. 

Licencszerződés: A licencszerződés két fél között létrejövő olyan szerződés, melyben a licencadó 
bizonyos feltételek mellett felhasználási jogot biztosít az engedélyes (vevő vagy egyéb felhasználó), 
azaz a licencbe vevő számára az adott mű vagy alkotás felhasználására. 

Licencdíj: Egy adott mű vagy alkotás felhasználásának, illetve másolásának jogáért a jogtulajdonos 
részére fizetendő díj. 

Royalty-Free (RF) vagy Standard Licence: Ez egy olyan licencszerződés, melyben a licencadó - egy 
egyszeri jogdíj megfizetését követően - nem kizárólagos, korlátlan és többszörös felhasználási jogot 
biztosít az engedélyes számára az adott alkotás felhasználására. 

Extended licence (EL): Gyakorlatilag ez is egy RF licenc, azonban már bővített jogokkal. 
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Rights-Managed (RM) Licence: Ez egy adott alkotáshoz kizárólagosságokat biztosító, jogdíj alapú 
licencszerződés. 

Vizuális tartalom: Együttesen a művészeti, divat- és reklámfotóra, és/vagy a filmfelvételre utal. 

Jogdíjmentes kép: Ez egy RF licenc keretében megvásárolható kép. Azért jogdíjmentes mert az 
engedélyes az adott képet egy egyszeri jogdíj megfizetését követően, további jogdíjak megfizetése 
nélkül korlátlanul és többszörösen, szabadon felhasználhatja. 

Harmadik személy: A jogviszonyban érintett Felek magatartásának hatásaiban érintett, az adott 
jogviszonyon kívüli személy. 

Nem átruházható tartalom: Ez olyan tartalom melyet a felhasználó nem adhat el, nem adhat bérbe, 
nem adhat át, licencelhet tovább, vagy adhatja át annak használati jogát más módon. 

Üzleti titok: Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az 
érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan 
tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által 
történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult 
jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok 
megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli. Az 
üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni 
értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása, 
ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy 
hozzák nyilvánosságra. 

IV. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

1. Vizuális tartalom licencek 

A Szervező a Partner részére nem kizárólagos, nem átruházható jogot biztosít - a 2. pontban rögzített 
korlátozásokkal - a Tartalom-előállítás keretében készült Vizuális tartalmak korlátlan és többszörös, 
földrajzi korlátozás nélkül felhasználására az alábbi licencek alatt. 

1.1. Standard Képhasználati (RF) Licenc  

A Standard Képlicenc biztosítja a képek használati jogát: 

(i) weboldalak, közösségi média felületek, online hirdetések és online reklámok, mobil hirdetések 
és alkalmazások, szoftverek, elektronikus kártyák és elektronikus kiadványok (e-könyv, blogok 
stb.) és online média (pl. YouTube, Vimeo stb.) esetében digitális reprodukcióként, feltéve, hogy 
az elektronikus példányszám nem haladja meg a 10.000 db másolatot. 
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(ii) portfolió építésére, egyéb személyes, nem kereskedelmi célú felhasználására (publikáció, stb.) 
digitális és analóg reprodukcióként. 

A Standard Képlicenc esetében nem engedélyezett a sokszorosítással és továbbértékesítéssel járó 
felhasználás. 

1.2. Fokozott Képhasználati (EL) Licenc 

A Fokozott Képlicenc biztosítja a képek használati jogát: 

(i) a standard képlicenc keretében rögzítettek szerint, továbbá 
(ii) marketinganyagokhoz (katalógus, brosúra, prospektus) és egyéb értékesítést segítő anyagokhoz 
(iii) eladáshelyi reklámeszközökhöz (POS eszközök, reklám- és hirdetőtáblák, stb.) 
(iv) promóciós reklámtermékekhez (textiltermékek, játékok, irodaszereket, stb.), feltéve, hogy az 

reklámtermék tartalmaz más kreatív vagy funkcionális elemet is a képe(ke)n kívül, 
(v) termékcsomagolásokhoz, címkékhez, CD és DVD borítókhoz, 
(vi) közterületi reklámkampány részeként, feltéve, hogy a célközönség nem éri el az 500.000 főt, 
(vii) nyomtatott média reklámokhoz feltéve, hogy az összpéldányszám nem éri el az 50.000 db-ot, 
(viii) elektronikus média reklámokhoz vagy más multimédia produkciókba feltéve, hogy a produkció 

költségvetése nem haladja meg a nettó 3.000.000 forintot. 

1.3. Filmfelvétel Licenc 

A Filmfelvétel Licenc biztosítja a filmfelvételek használati jogát: 

(i) weboldalak, közösségi média felületek, online hirdetések és online reklámok, mobil hirdetések 
és alkalmazások, szoftverek, elektronikus kiadványok (magazinok, blogok stb.) és online média 
(pl. YouTube, Vimeo stb.) esetében digitális reprodukcióként, 

(ii) portfolió építésére, egyéb személyes, nem kereskedelmi célú felhasználására digitális 
reprodukcióként. 

Ezen Licenc esetében nem engedélyezett a sokszorosítással és továbbértékesítéssel járó felhasználás. 

Amennyiben a Standard vagy a Fokozott képlicencek nem biztosítják a kívánt jogokat, illetve valamelyik 
alkotáshoz kizárólagosságokat szeretne, úgy kérjük forduljon munkatársunkhoz bizalommal. 

2. Tartalomfelhasználás hatálya 

2.1. A tartalomfelhasználás személyi hatálya kiterjed 

(i) a Szervezőre és a Fotósra/Filmkészítőre, 
(ii) a fotózott természetes személyre, azaz a Modellre, továbbá 
(iii) a Partnerre, a Partner munkavállalóira, megbízottjaira és szerződéses partnereire. 
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2.2. A tartalomfelhasználás tárgyi hatálya kiterjed 

(i) a tartalom-előállítás keretében készült szellemi alkotásra, azaz a Vizuális tartalomra, és 
(ii) a tartalom-előállításhoz kötődően készült munkákra (werkfotó, werkfilm, stb.) 

függetlenül attól, hogy milyen formátumban (digitális vagy analóg) készült, milyen adathordozón 
(elektronikus vagy papír) és milyen példányszámban jelenik meg. 

2.3. A tartalomfelhasználás időbeli hatálya kiterjed 

(i) a tartalom-előállítás időpontjára 
(ii) a tartalom-felhasználás időtartamára, és  
(iii) az azt követő időszakra, különös tekintettel a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 

szerinti [Szjt. 31. §] védelmi időre. 

3. Felhasználói korlátozások 

3.1. A Partner tudomásul veszi, hogy a Standard- és a Fokozott Képhasználati, valamint a Filmfelvétel 
Licencek egyfelhasználós licencek. Az egyfelhasználós licenc csak 1 (egy) természetes vagy jogi 
személyt, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot (továbbiakban 
Felhasználó) jogosít fel a Vizuális tartalom használatára. Mindamellett, megengedett a Vizuális 
tartalom – akár magán-, akár üzleti célból történő – átadása harmadik személy részére módosítás 
(szerkesztés, átdolgozás) céljából, azzal a kikötéssel, hogy a módosítást végző harmadik személy a 
módosítással semmilyen szerzői vagy licenc jogot nem szerezhet a Vizuális tartalom felett. 

3.2. A Partner tudomásul veszi, hogy ugyanazon Vizuális tartalom több Felhasználó általi, párhuzamos, 
csoportos használata nem megengedett. Amennyiben a Partner csoportos (max. 10 felhasználó) 
vagy speciális vállalati (franchise) képhasználati és/vagy filmfelvétel licencet szeretne, úgy kérjük 
forduljon munkatársunkhoz bizalommal. 

4. Tartalomfelhasználásra vonatkozó szabályok 

4.1. A Partner tudomásul veszi, hogy az együttműködés keretében készült Vizuális tartalom az 1. pontban 
rögzített képhasználati és filmfelvétel licencek szerint használható fel. 

4.2. A Partner tudomásul veszi, hogy a Vizuális tartalom a fotós, valamint filmkészítő (továbbiakban 
Kreatív közreműködő) szellemi tulajdonát képzi, azok Felhasználási szerződésben rögzített licenctől 
eltérő felhasználása jogellenes felhasználásnak, egyben jogsértésnek minősül, mely esetben a 
Szervező, mint a szerzői jog jogosultja kötbért jogosult érvényesíteni.  

4.3. A Partner tudomásul veszi, hogy TILOS a Vizuális tartalmat olyan módon felhasználni, amely sérti a 
Szervező, a Kreatív közreműködő vagy harmadik személy érdekeit, szellemi tulajdonhoz való jogát, 
illetve megtévesztő reklámokról és tisztességtelen versenyről szóló panaszhoz vagy követeléshez 
vezet. Így különösen TILOS a Vizuális tartalmat SPAM levélküldésre használni, terjesztés céljából 

5

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900076.TV


elérhetővé tenni (ingyenes vagy fizetős letöltés, stb.), egyéb törvénytelen vagy erkölcstelen célokra 
felhasználni. 

4.4. A Partner tudomásul veszi, hogy TILOS a Vizuális tartalmat - részben vagy egészben - escort 
szolgáltatások, társkeresők vagy ezekhez hasonló szexuális szolgáltatások reklámozásához, politikai 
pártok, képviselők, képviselő jelöltek kampányához, véleménynyilvánításához, cigaretta és más 
dohánytermékek, valamint a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye nélkül szervezett 
szerencsejáték népszerűsítéséhez felhasználni. 

4.5. A Partner tudomásul veszi, hogy TILOS a Vizuális tartalmat, illetve annak szerkesztett, módosított 
változatait megjelentetni olyan reklám-, hirdetési és egyéb kommunikációs anyagokban, 
kiadványokban, melyek pornográfiát, szélsőséges és/vagy indokolatlan erőszakot, illetve vallási 
vagy világnézeti meggyőződést sértő közleményt, mondanivalót tartalmaznak, valamint etikátlan 
és/vagy törvénytelen cselekedetekre buzdítanak. 

4.6. A Partner tudomásul veszi, hogy a Vizuális tartalmak használata során köteles az Szervezőt és a 
Kreatív közreműködőt, mint forrást jól láthatóan feltüntetni (hashtag) akkor, ha a felhasználás 
jellege eme kötelezettséget lehetővé teszi, és az nem jár aránytalan, indokolatlan erőfeszítéssel. 
Amennyiben a jelen bekezdésben foglalt kikötést a Partner megszegi, úgy kötbért köteles fizetni a 
Szervező részére. 

V. A SZERVEZŐ ALAPVETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1. Tartalom-előállítás 

1.1. A Szervező vállalja a Tartalom-előállítás szervezését és lebonyolítását. A Szervező fenntartja a jogot, 
hogy ellenőrizze a Partner - a Tartalom-előállítás keretében felhasználni kívánt - a termékkel és/vagy 
szolgáltatással kapcsolatos jogosultságát különösen, de nem kizárólagosan a szerzői joggal, 
védjegyoltalommal és más iparjog-védelmi joggal, tulajdon joggal vagy bármilyen más hasonló és 
alkalmazott tulajdonra vonatkozó joggal kapcsolatosan. 

1.2. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy indoklás nélkül elutasítson Tartalom-előállításra vonatkozó 
megkereséseket, amennyiben az a Szervező megítélése alapján az együttműködés a Szervező és/
vagy a Szervezővel üzleti kapcsolatban álló harmadik személy érdekeit sértené, vagy a Szervező 
üzletfilozófiájával, az eseményeinek szellemiségével, arculatával nem összeegyeztethető. 

1.3. A Partner kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szervező jogosult meghatározni az 
Tartalom-előállítás helyszínét, ütemezését és felügyelni annak menetét. A Szervező fenntartja a jogot 
arra, hogy felmondja a Tartalom-előállításra vonatkozó együttműködést, amennyiben a Partner erre 
kellő indokot szolgáltat, így különösen ha a Tartalom-előállítás módja, menete a jóerkölcsbe ütközik, 
sérti a Modell emberi méltóságához, és a jó hírnévhez való jogát. 
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1.4. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szervező jogosult a Vizuális tartalom bármilyen jellegű közlését  
(posztolás, stb.) megtiltani, ha az szerzői jogot, szabadalmi jogot, védjegyoltalmat, tulajdon jogot 
vagy egyéb más hasonló és alkalmazott tulajdonra vonatkozó jogot sért. 

1.5. A Partner tudomásul veszi, hogy nem jogosult semmilyen kártérítési igényt vagy követelést 
támasztani a Szervezővel szemben az együttműködés elutasítása vagy felmondása esetén, illetve 
ha a Vizuális tartalom közlése megtiltásra, azaz a Licenc felhasználás visszavonásra került. 

1.6. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Tartalom-előállítás keretében készült Vizuális tartalmakat 
saját vagy a Kreatív közreműködő vízjelével lássa el, illetve, hogy ún. előnézeti vagy mintaképeket 
(Comp image) bocsásson a Partner rendelkezésére. Az ilyen nézőképek megtekintési és tervezési 
célt szolgálnak, bármilyen publikus felhasználásuk kizárólag a Szervezővel történő megállapodás 
alapján lehetséges. 

2. Tartalom-felhasználás 

2.1. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az együttműködés keretében készült Vizuális tartalmat saját 
kommunikációs aktivitásának részeként felhasználhatja, reklám és/vagy marketing céllal. A Partner 
tudomásul veszi, hogy a felhasználást illetően a Szervező felé díjfizetési vagy egyéb követeléssel nem 
élhet. 

2.2. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szervező saját belátása és megítélése alapján döntheti el, milyen 
Vizuális tartalmat oszt meg, valamint mit tart alkalmasnak kommunikációs kampányaiban való 
közzétételre (citylight, óriásplakát, sajtóreklám, stb.). A Szervező döntése ellen a Partner kifogással 
és/vagy követeléssel nem élhet. 

3. Jogok felhasználása, átruházása 

3.1. A Partner tudomásul veszi, hogy - akár a Vizuális tartalom szerzőként történő megalkotójaként, akár 
az eredeti szerzőjével kötött megállapodás alapján - a Szervező a szerzői jogok jogosultja [Szjt. 106. 
§ (1) bek.]. Ezen jogosultság szerint a Szervező, mint Licencbe adó jogosult a Vizuális tartalom 
felhasználására jogot engedélyezni, illetve Licenc szerződéses keretében a Vizuális tartalmat harmadik 
személynek átengedő módon értékesíteni. 

3.2. Tekintettel arra, hogy a Vizuális alkotásokra vonatkozó vagyoni jogok átruházhatók [Szjt. 63. § (1) 
bek.], a Szervező jogosult a Kreatív közreműködő nevében harmadik személlyel megállapodást 
kötni, és a Kreatív közreműködő értékesítési megbízottjaként a megállapodás alapján a használati 
díjat és/vagy a Szerzői jogdíjat magyar forintban (HUF) vagy euróban (€) beszedni. 

4. Egyéb jogok és kötelezettségek 

4.1. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos esetekben 
felülvizsgálja, hogy a Partner Vizuális tartalom felhasználása megfelel-e a jelen ÁSZF-ben rögzített 
feltételeknek. Minden ilyen ellenőrzés a Szervező költségén történik, kivéve ha az ellenőrzés 
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jogsértést vagy licencdíj fizetési elmaradást fed fel. Ezen esetekben a Partner kötbért köteles fizetni 
a Szervező felé. 

4.2. A Szervező köteles a Partner számára minden egyes információszolgáltatásra legalább 3 (három) 
munkanapot biztosítani. Különleges esetekben, megfelelő indokolás mellett, a Szervező egyedileg 
ettől rövidebb határidőt is jogosult írásban kijelölni, mely esetben ez az irányadó és alkalmazandó. 
Határidő elmulasztásából eredő károk tekintetében a Szervező felelőssége teljes mértékben kizárt. 

VI. A PARTNER ALAPVETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1. Tartalom-előállítás 

1.1. A Partner köteles a Tartalom-előállításhoz szükséges termékeket, eszközöket, kreatív és információs 
anyagokat a Szervező és/vagy a Kreatív közreműködő részére, a Szervező által meghatározott 
határidőre, saját költségén a Tartalom-előállítás helyszínre kiszállítatni. A késedelmes szállításból 
eredő károk tekintetében a Partner teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik a Szervező felé. 

1.2. A Partner szavatosságot vállal azért, hogy a Szervező és/vagy a kreatív közreműködő részére átadott 
termékeket, kreatív és információs anyagok nem sértik harmadik személy jogait és jogos érdekeit 
különösen de nem kizárólagosan a szerzői, védjegyoltalmi és más iparjog-védelmi, személyiségi és 
tulajdoni jogokat, valamint adatvédelmi jogokat, illetve bármilyen más hasonló és alkalmazott 
tulajdonra vonatkozó jogokat. A jelen pontban foglalt szavatosságvállalás megszegése esetén a 
Partner teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik a Szervező felé. 

1.3. A Partner köteles első felszólításra, közvetlenül és teljes körűen mentesíteni (beleértve a kártérítés, 
bírság, eljárási díjak és jogi költségek megtérítését) a Szervezőt, amennyiben a Szervező és/vagy a 
Kreatív közreműködő részére átadott bármilyen termék, kreatív és információs anyaga miatt a 
Szervezőt bármely illetékes hatóság (akár magyar, akár külföldi) elmarasztalja, illetőleg harmadik 
személy kártérítési vagy egyéb, a szavatossági nyilatkozat megszegésével összefüggő igénnyel lép 
fel. 

1.4. A Partner tudomásul veszi, hogy jogosult, saját költségére egyedi Tartalom-előállítási helyszínt 
(ipari létesítmény, műterem, tengerpart, szálloda, stb.) igénybe venni. A Partner tudomásul veszi, 
hogy amennyiben egyedi Tartalom-előállítási helyszínt kíván használni, úgy ennek tényéről köteles 
a Szervezőt a Felhasználási szerződésben rögzített határidőig írásos formájában tájékoztatni. 

1.5. A Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szervező az egyedi Tartalom-előállítási helyszínnel 
nem ért egyet (például olyan esetben amikor a helyszínen nem garantálható a Modellek és a Kreatív 
közreműködők testi épsége, biztonsága, stb.) úgy a Partner köteles a helyszínnel kapcsolatosan a 
Szervező észrevételének megfelelően módosításokat végezni, vagy - teljes egyet nem értés esetén - 
elvetni azt. A Szervező ezen egyeztetési jogát a Modellek és a Kreatív közreműködők biztonsága, 
testi épsége, továbbá saját jó hírnevének megőrzése érdekében minden esetben fenntartja. 
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1.6. A Partner tudomásul veszi, hogy az egyedi Tartalom-előállítási helyszínnel kapcsolatos valamennyi 
költséget maga köteles viselni. Ide számítanak a bérleti díjak, az utazási és szállítási költségek, a 
szükséges technikai költségek, illetve kapcsolódó technikusi (óra)díjak, továbbá egyéb a Partner 
által igénybe vett külső szolgáltatók díjai (felelőségbiztosítás, stb.). 

1.7. A Partner tudomásul veszi, hogy az egyedi Tartalom-előállítás keretében más modell- vagy casting 
ügynökség modelljét, valamint egyéb szerződött vagy szabadúszó modellt nem használhat fel, 
kivéve ha erre a Szervező írásos formában engedélyt ad. Amennyiben a jelen bekezdésben foglalt 
kikötést a Partner megszegi, úgy kötbért köteles fizetni a Szervező részére. 

2. Tartalom-felhasználás 

2.1. A Partner jogosult a Vizuális tartalmak – akár magán-, akár üzleti célból történő – módosítására 
(szerkesztésére, átdolgozására) a Szervező és/vagy a Kreatív közreműködő tudta nélkül is. Partner 
tudomásul veszi, hogy amennyiben a módosított, közzétett Vizuális tartalma bármely jogtulajdonos 
megítélésének romlását eredményezi, úgy az okozott károkért a minden esetben a Partner tartozik 
felelősséggel függetlenül attól, hogy a Vizuális tartalom módosítását és közzétételét ki végezte. 

2.2. A Partner tudomásul veszi és teljes körű felelősséget vállal arra, hogy amennyiben a módosított 
Vizuális tartalma miatt a Szervezőt bármely illetékes hatóság (akár magyar, akár külföldi) 
elmarasztalja, illetve harmadik személy szerzői jogi kártérítési igénnyel lép fel, úgy köteles a 
beérkezett hátrányos jogkövetkezmények (különösen bírságok, eljárási díjak és jogi költségek) és 
kártérítési igény alól a Szervezőt első felszólításra, késedelem nélkül, teljes mértékben mentesíteni. 

3. Díjfizetés mértéke, esedékessége 

3.1. A Partner tudomásul veszi és egyben elfogadja, hogy a Vizuális tartalom felhasználása licencdíj 
megfizetéséhez kötött. A licencdíj mértéke kizárólag a licenckérő által használni kívánt Vizuális 
tartalom fájlméretétől és a felhasználásra jogosult Felhasználók (egyéni, csoportos vagy vállalati) 
számától függ nem pedig a konkrét felhasználástól. A licencdíj összegét és a licenc periódusát 
minden esetben a Felhasználói szerződés rögzíti. 

3.2. A Partner tudomásul veszi, hogy az RF és EL licencek nem kizárólagos felhasználást biztosítanak. 
Ezen licencek jogdíjmentesek, azaz a Vizuális tartalmak után felhasználási alapon nem kell további 
jogdíjat fizetni. A Vizuális tartalmak kizárólagos használatára RM licenc alatt van mód. Az RM licenc 
esetében a jogdíjat számos tényező alapján számoljuk ki, beleértve a Vizuális tartalom méretet, a 
megjelenés helyét, a felhasználás időtartamát és a földrajzi terjesztését. 

3.3. A Partner tudomásul veszi, hogy egyes esetekben lehetőség van a szerzői jogok kizárólagos 
(exclusive) megvásárlására is. Az ilyenkor a tartalom árát a Szervező és/vagy a Kreatív közreműködő 
saját hatáskörében dönti el, vagy egy szabadon választott ajánlott árat jelöl meg. 
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4. Fizetés  

4.1. A Partner köteles a Felhasználási szerződésben rögzített licencdíj és/vagy egyéb, előzetesen 
egyeztetett és a Szervező által kiszámlázott díjat (egyedi Tartalom-előállítás díja, stb.) a kiállított 
számla ellenében, a Felhasználási szerződésben rögzített határidőre teljesíteni. 

VII. GARANCIÁK ÉS NYILATKOZATOK 

1. A Szervező szavatol azért, hogy a Vizuális tartalom esetében rendelkezik minden olyan 
engedéllyel, tulajdonosi hozzájárulással, és/vagy beleegyező nyilatkozattal (Model Release, 
Property Release, stb.), amely a Partner által megszerzett licencjog gyakorlását megakadályozná 
vagy lehetetlenné tenné. 

2. A Szervező szavatol azért, hogy a Vizuális tartalom esetében harmadik személynek sem részben, 
sem egészben nem áll fenn olyan szerzői, illetve vagyoni joga, vagy kizárólagos felhasználói joga, 
amely a Partner által megszerzett felhasználási jog gyakorlását megakadályozná vagy lehetetlenné 
tenné.  

3. A Partner tudomásul veszi, hogy ha vele szemben harmadik személy a Vizuális tartalom egésze 
vagy annak egy része esetében szerzői, védjegyoltalmi és más iparjog-védelmi, személyiségi és 
tulajdoni jogokra, valamint adatvédelmi jogokra vonatkozóan igénnyel lépne fel, úgy a Szervező 
köteles a Partnert ésszerű időn belül mentesíteni a harmadik személy igénye alól.  

3.1. A Szervező szavatol azért, hogy amennyiben a Partnert harmadik személy panaszai alapján a Vizuális 
tartalom tekintetében bármely illetékes hatóság (akár magyar, akár külföldi) elmarasztalja, úgy a 
Partnert a Szervező teljes körűen kártalanítja. A kártérítés kizárólagosan a Partnert ért közvetlen 
károkra korlátozódik, az egyéb járulékos kiadásokkal együtt (beleértve a bírságot, eljárási díjakat és a 
jogi költségeket). Kártalanítási igény benyújtására írásban van lehetőség a követeléstől vagy a 
követelés eshetőségétől számított 5 (öt) munkanapon belül. Az értesítéseknek tartalmaznia kell a 
követelés minden ismert részletét (a Vizuális tartalom részletei, a követeléssel élő személy vagy jogi 
személy neve és elérhetőségi adatai, a kapott és/vagy a követeléssel kapcsolatban küldött levelezés 
másolata). A Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben a hatósági elmarasztalás a Partner hibájából 
ered, úgy a Szervezővel szemben a Partner követeléssel nem élhet. 

4. A Partner tudomásul veszi, hogy mentesítési kötelezettség kizárólag a Szervezőt, mint a Licencbe 
adót terheli, a Kreatív közreműködővel szemben a Partner ilyen igényt nem érvényesíthet. 

5. A Szervező szavatol azért, hogy minden üzletileg ésszerű lépést megtesz a Vizuális tartalmak 
illetéktelen harmadik fél általi felhasználásának megakadályozására. Ha a Partner tudomására jut, 
hogy bármely általa kizárólagosan használt tartalom jogosulatlan felhasználásra került, úgy erről 
kérjük a Szervezőt a support@eliteeventsbudapest.com e-mail címen értesíteni. 
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VIII. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

1. A Felek egyöntetűen megállapodnak abban, hogy a Partner a Felhasználási szerződésben rögzített 
összegű licencdíjat és/vagy kötbért a Szervező által kiállított számla alapján a számla kiállításától 
számított 15 (tizenöt) napon belül, banki átutalással köteles teljesíteni a szerződésben rögzített 
ütemezés szerint. A Partner tudomásul veszi, hogy az utalásból eredő banki teher tekintetében a 
Szervezővel szemben költségtérítési vagy egyéb követeléssel nem élhet. 

2. Amennyiben kiállított számla ellenértékét a fizetési határidő leteltéig a Partner nem utalja el, abban 
az esetben a Szervező írásbeli felszólítást küld a számla kiegyenlítésére. Ha a fizetési felszólítás 
kiállítását követő 7 (hét) napon belül sem egyenlíti ki a Partner az esedékes összeget, úgy a 
Szervező jogosult a Felhasználási szerződést semmisnek venni, a Tartalom-felhasználást megtiltani 
és/vagy a Partnerrel szemben külön tájékoztatás nélkül, a késedelemmel érintett naptári félév első 
napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékével megegyező mértékű 
késedelmi kamatot érvényesíteni, azzal a kitétellel, hogy a késedelemmel érintett naptári félév első 
napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. 

3. Amennyiben a Partner részére a számla befogadásához bármilyen projekt azonosító szám (PO szám, 
megrendelésszám, munkaszám, stb.) szükséges, úgy a Partner vállalja, hogy ezen azonosító számot 
a kellő időben, de legkésőbb a számla kiállításának napjáig a Szervező rendelkezésére bocsátja. A 
projekt azonosító szám hiányára történő hivatkozás alapján megtagadott számla fizetésből eredő 
anyagi hátrányt a Partner köteles haladéktalanul, első felszólításra megtéríteni. A projekt azonosító 
szám hiánya miatt visszaküldött számlák esetében 5.000 forint + Áfa kezelési költséget számítunk fel. 

IX. ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG 

1. Szervező általi elállás, felmondás 

1.1. A Felek rögzítik, hogy a Szervező jogosult a Felhasználási szerződés egyoldalú, azonnali hatályú 
felmondására, amennyiben a Partner 

(i) 15 (tizenöt) napot meghaladó fizetési késedelembe esik; 
(ii) a Vizuális tartalmat olyan módon használja fel, hogy az sérti harmadik személy érdekeit, 

szellemi tulajdonhoz való jogát, megtévesztő reklámokról és tisztességtelen versenyről szóló 
panaszhoz és/vagy követeléshez vezet; 

(iii) a Vizuális tartalmat bármilyen formában (részben vagy egészben) escort szolgáltatások, 
társkeresők vagy ezekhez hasonló szexuális szolgáltatások reklámozásához, politikai pártok, 
képviselők, képviselő jelöltek kampányához, véleménynyilvánításához, cigaretta és más 
dohánytermékek, valamint a szerencsejáték-felügyeleti hatóság engedélye nélkül szervezett 
szerencsejáték népszerűsítéséhez használja fel; 

(iv) a Vizuális tartalmat, illetve annak szerkesztett, módosított változatait olyan reklám-, hirdetési 
és egyéb kommunikációs anyagokban, kiadványokban jelenteti meg, melyek pornográfiát, 
szélsőséges és/vagy indokolatlan erőszakot, illetve vallási vagy világnézeti meggyőződést sértő 
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közleményt, mondanivalót tartalmaznak, valamint etikátlan vagy törvénytelen cselekedetekre 
buzdítanak; 

(v) a Vizuális tartalmat vagy annak használati jogát eladja, bérbe adja, tovább licenceli, vagy 
más módon adja tovább; 

(vi) szándékosan vagy sugalmazóan azt állítja, hogy a Vizuális tartalmat olyan személy készítette, 
aki nem az adott Vizuális tartalom szerzői jog tulajdonosa. Amennyiben a Szervező meg-
ítélése alapján a szerződésszegés ezen pontja ésszerű határidő mellett korrigálható, úgy a 
Szervező köteles a Partnert írásban felszólítani a jogsértés haladéktalan orvoslására. 

1.2. A Partner tudomásul veszi, hogy a Felhasználási Szerződés Szervező általi megszűntetése esetén 
köteles a Vizuális tartalom felhasználásával felhagyni, a Vizuális tartalmakat az online vagy egyéb 
elektronikus felületről az értesítést követő 1 (egy) napon belül eltávolítani, nyomdai termékek 
esetében a kiadványokat és/vagy reklámtermékeket visszavonni, továbbá tartózkodni az újabb 
jogsértéstől. Köteles továbbá az okozott anyagi kárt megtéríteni, erkölcsi sérelem esetén kártérítést 
fizetni, különösen az 1.1. pont (ii)-es, (iii)-as, (iv)-es és (vi)-os pontjainak megszegése esetén. 

1.3. A Partner tudomásul veszi, hogy a fentiekben meghatározott bármely elállási jog Szervező általi 
jogszerű gyakorlása esetén a már teljesített vállaláshoz, különösen az egyedi Tartalom-előállításhoz 
köthető összeg nem jár vissza. E tekintetében a Partner nem jogosult igényt vagy követelést 
támasztani a Szervezővel szemben, illetve a Szervező egyidejűleg jogosulttá válik kiszámlázni a 
még hátralévő időszakra esedékes teljes összeget. 

1.4. A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy jogutód nélküli megszűnése esetén, a Felhasználási 
Szerződésben átadott jogosultságok a megszűnésével egyidejűleg, azonnali hatállyal megszűnnek. 

2. Partner általi elállás, felmondás 

2.1. A Felek rögzítik, hogy a Partner jogosult a Felhasználási szerződés egyoldalú, azonnali hatályú 
felmondására, amennyiben (a) 

(i) Szervező nem biztosítja a szerződésben rögzített licencjogokat; 
(ii) harmadik személynek olyan szerzői joga, vagyoni, vagy kizárólagos felhasználói joga áll fenn 

amely a megszerzett felhasználási jog gyakorlását megakadályozza vagy lehetetlenné teszi; 
(iii) Szervező ésszerű időn belül nem mentesíti a harmadik személy szerzői, védjegyoltalmi és más 

iparjog-védelmi, személyiségi és tulajdoni jogokra, valamint adatvédelmi jogokra vonatkozóan 
igénye alól; 

(iv) Vizuális tartalom olyan mechanizmust vagy védelmi eszközt tartalmaz, amely megakadályozza 
annak használatát és/vagy módosítását (szerkesztését, átdolgozását). Amennyiben a Partner 
megítélése alapján a szerződésszegés ezen pontja ésszerű határidő mellett korrigálható, úgy 
a Partner köteles a Szervezőt írásban felszólítani a jogsértés haladéktalan orvoslására. 

2.2. A Felek egyöntetűen megállapodnak abban, hogy a fentiekben meghatározott bármely elállási jog 
Partner általi jogszerű gyakorlása esetén a Szervező kártérítéssel tartozik, melynek összege 
semmilyen esetben sem haladhatja meg a Felhasználási szerződésben rögzített licencdíj összegét. 
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2.3. A Partner tudomásul veszi, hogy az RF és az EL licencek nem biztosítanak kizárólagos felhasználási 
jogokat az egyes Vizuális tartalmakhoz, azaz az a Szervező annyiszor adja át a Vizuális tartalmak 
felhasználási jogát ahányszor azt fel szeretnék használni, így a különböző cégek és márkák akár 
egyszerre is használhatják az adott Vizuális tartalmat. Ebből következik, hogy az RF és az EL licencek 
birtoklása esetében a Partner a Vizuális tartalom harmadik személy általi használatára hivatkozva 
nem jogosult elállni a szerződéstől. 

2.4. A Partner tudomásul veszi, hogy egyedi Tartalom-előállításra irányuló szerződés esetében elállási 
vagy felmondási jog nem illeti meg a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szervező a 
szolgáltatás teljesítését a Partner kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Partner 
tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően a felmondási jogát elveszíti. 

3. A Felek tudomásul veszik, hogy mindazon esetekben, amikor valamely Félnek elállási joga nyílik 
meg, de ezen jog a már teljesített szolgáltatások miatt ténylegesen nem, vagy csak aránytalan 
nehézségekkel gyakorolható (kiváltképp amennyiben az elállásra az egyedi Tartalom-előállítás 
kezdetét követően kerülhetne sor), úgy az elállásra egyébként jogosult Fél a Szerződést egyoldalú 
írásbeli nyilatkozattal felmondhatja, azzal a korlátozással, hogy a felmondás a már teljesített 
vállalásokra vonatkozó elszámolási kötelezettséget nem érintheti, azaz a Felek a teljesítéseket 
kötelesek egymás között szerződésszerűen elszámolni. Továbbá tudomásul veszik, hogy a teljesített 
vállalások tekintetében a felmondás okán megtérítési és/vagy visszatartási igényt, illetve követelést 
nem jogosultak egymással szemben támasztani. 

4. A Felek tudomásul veszik, hogy a Felhasználási szerződést kizárólag a jelen ÁSZF-ben részletezett 
esetekben és módon szüntethetik meg egyoldalúan. 

X. FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK, KÖTBÉR 

1. A Felek tudomásul veszik, hogy kötelesek a másik Félnek okozott anyagi kárt megtéríteni, erkölcsi 
sérelem esetén pedig kártérítést fizetni. Mentesül a Fél a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy az 
okozott kárt vagy az erkölcsi sérelmet ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában 
előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy körülmény bekövetkezését 
elkerülje vagy elhárítsa. 

2. A Felek tudomásul veszik, hogy szerződésszegést követnek el, ha elmulasztják megtenni azokat az 
információszolgáltatásokat és/vagy intézkedéseket, amelyek ahhoz, szükségesek hogy a másik Fél a 
Szerződésből eredő kötelezettségvállalását megfelelően teljesíthesse. Az egyik Fél információ-
szolgáltatásának vagy intézkedésének mulasztása kizárja a másik Fél olyan vállalásának megszegését 
amelynek teljesítése az elmaradt információszolgáltatáson vagy az intézkedésen alapul. 

3. A Felek tudomásul veszik, hogy az érdekkörükben eljáró közreműködők eljárásaiért ugyanúgy 
felelnek, mintha maguk jártak volna el, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a Szervező bármely 
szerződéses kötelezettségét harmadik személy közreműködésével teljesíti, úgy a Partner által 
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biztosított termékekért és eszközökért anyagi felelősséget nem vállal, azt a Szervező teljes 
egészében a harmadik személyre hárítja. 

4. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szervező alkalmazottai, menedzserei, és ügynökei nem tehetők 
felelőssé semmilyen kárért, költségért, profitért vagy más pénzügyi veszteségért, amely a Vizuális 
tartalom, vagy a Vizuális tartalom használatának kontextusa és/vagy módosításának eredményeként 
következik be. 

5. A Felek egyöntetűen megállapodnak abban, hogy ha valamelyik Fél vis maior következményeképpen 
nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségvállalásnak eleget tenni, úgy az a Fél a másik Fél 
irányába nem tartozik felelősséggel az elmaradt haszon vagy kár vonatkozásában. 

6. A Partner tudomásul veszi, hogy kötbérfizetési kötelezettsége a jelen ÁSZF pontjainak megsértése 
alapján keletkezhet. A Felek rögzítik, hogy a kötbér mértéke a Szervező által előre meghatározott 
összeg. A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen bekezdésben foglalt kötbérek összege a 
jogsértés súlyával összegszerűségükben is arányban állnak: 

(i) a IV/4.2. - a IV/4.6. pontban írtak megsértése esetén 1.000.000 forint; 
(ii) a V/4.1. pontban írtak megsértése esetén a licencdíj összege + 500.000 forint; 
(iii) a VI/1.7. pontban írtak megsértése esetén 1.000.000 forint; 
(iv) a XII/3. pontban írtak megsértése esetén 5.000.000 forint; 

7. A Partner tudomásul veszi, hogy a kötbér megfizetésének elmulasztása polgári és egyes esetben 
büntetőjogi következményekkel járhat. Tudomásul veszi továbbá, hogy a Szervező a fizetési határidő 
letelte után fizetési meghagyást indíthat a jogsértő Partnerrel szemben. A jogérvényesítés jogának 
nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy a Szervező a jogérvényesítésről, vagy e jogának gyakorlásáról 
lemondott ( jogfenntartás). A Partner tudomásul veszi, hogy a kötbér szerződésszegésenként jár, 
és annak érvényesítése nem befolyásolja az elállási jog gyakorolhatóságát. 

8. A Partner tudomásul veszi, hogy a Szervező a kötbér mellett érvényesítheti a kötbéren felüli kárát 
(beleértve kártérítést, bírságot, eljárási díjakat és jogi költségeket). A kártérítési igény érvényesítés-
ének azonban nem feltétele, hogy a Szervező a kötbérigényét is érvényesítse. A Partner mentesül 
a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 

XI. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG 

1. A Felek egyöntetűen megállapodnak abban, hogy az együttműködés során a másik Félről 
tudomásukra jutott üzleti titkot szigorúan bizalmasan kezelik, azt harmadik személlyel nem közlik, 
harmadik személy tudomására, illetve nyilvánosságra nem hozzák, kivéve a másik Fél előzetes 
írásbeli hozzájárulása esetén. 

2. A Felek tudomásul veszik, hogy titoktartási kötelezettségük megsértése esetén teljes kártérítési 
felelősséggel tartoznak egymásnak. Teljes kártérítési felelősséggel tartoznak egymásnak továbbá 
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akkor is, ha a velük munkaviszonyban, tagsági viszonyban, illetve munkavégzésre vagy tevékenység 
kifejtésére irányuló egyéb jogviszonyban állók, alvállalkozóik, közreműködik vagy bármely egyéb 
jogcímen nevükben eljárók sértik meg a titoktartási kötelezettséget. 

3. A titoktartási kötelezettség időben korlátlan hatállyal terheli Feleket. 

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Felek egymás részére értesítést, közlést, jognyilatkozatot, tájékoztatást, felszólítást (továbbiakban 
Értesítés) – kifejezett eltérő rendelkezés hiányában – kizárólag írásbeli formában,  

(i) személyes kézbesítéssel, vagy 
(ii) ajánlott és tértivevényes levélben a  Felhasználási szerződésben megadott címre, vagy 
(iii) e-mailben küldhetnek a Felhasználási szerződésben megadott e-mail címre. Az e-mail az 

elküldést követő munkanapon tekintendő kézbesítettnek. 

2. A Felhasználási szerződés módosítása kizárólag írásban történhet. A szerződés módosításával 
vagy megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatokat a Felek kizárólag személyes kézbesítés vagy 
ajánlott és tértivevényes levél útján tehetik meg. A Felhasználási szerződés esetleges módosítása 
hatályosságához a másik Fél erre feljogosított képviselőinek kifejezett, írásbeli elfogadása 
szükséges. A szerződésnek a módosítással nem érintett része változatlan marad. 

3. A Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vizuális tartalom tekintetében közvetlenül a Kreatív 
közreműködővel semmilyen szerződést (különösen tartalom-előállítási, licenc, stb.) nem köthet. A 
Szervező esetleges megkerülése esetén a Partnernek kötbért fizetési kötelezettsége van. 

4. A Felek együttműködési kötelezettséget vállalnak a Szerződésből keletkező vitás kérdések 
tisztázására, azokat elsősorban békés úton próbálják rendezni. A Felek megállapodnak abban, hogy 
a vitás ügyeik rendezésére a Budapesti Békéltető Testületet (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) 
jelölik ki. Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy a Felek a 
jogvita elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékességét kötik ki. (az illetékes törvényszékek 
elérhetőségei a https://birosag.hu/torvenyszekek honlapon kereshetők). 

5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvény-
könyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

6. A Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik, annak megkötésére 
jogosultak. Kijelentik továbbá, hogy a jelen tárgyban harmadik személyekkel kötött szerződéseikkel a 
szerződés nincs ellentmondásban. 

7. A Felek nem jogosultak az együttműködésre vonatkozó – Felhasználási szerződésben foglalt – jogok 
és kötelezettségek engedményezésére vagy egyéb jogcímen történő átruházására harmadik személy 
részére a másik Fél írásban történő előzetes hozzájárulása nélkül. 
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8. A Felek kötelezik magukat arra, hogy az együttműködés során, illetve az ezzel kapcsolatban általuk 
megkötött szerződéses jogviszonyban minden tőlük elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy 
a másik Fél üzleti jó hírneve ne sérüljön, és cég és vagy márkaneve ne szerepeljen jó erkölcsbe 
ütköző, ízléstelen, sértő vagy bármely, a másik Félre vagy bármely közvetett vagy közvetlen 
tulajdonosára hátrányos módon vagy összefüggésben. 

Budapest, 2020. január 1. 
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Kapcsolat, további információ: 
Telefon: +36-70-882-6760, E-mail: info@eliteeventsbudapest.com 
https://eliteeventsbudapest.com, https://thecovergirl.wtmhungary.com
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1. MELLÉKLET - Felmondási nyilatkozat minta  

Címzett: Event Line Hungary Kft. 
Cím: 1055 Budapest, Szent István krt. 27. 2/2. 
Elérhetődégek: +36-70-882-6760, info@eliteeventsbudapest.com 
Tárgy: Felmondási nyilatkozat 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom felmondási jogomat az alábbi szerződés tekintetében. 
(Kérjük, hogy csak a szerződés felmondására vonatkozó szándék esetén töltse ki, írja alá és juttassa vissza.) 

Partnerkód (ha van): .……………………………………………………………….………..………………………………………………………………. 

Szerződéskötés időpontja:  .……………………………………………………………..………………………………………………………………. 
A Partner (cég)neve:  ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 
A Partner címe/székhelye:  ..……………………………………………………….…….………………………………………………………………. 

Keltezés:  …………………………………………………………………………………..………… 

Az érintett cégszerű aláírása:  …………………………………………………………………………… 
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