
 1 

                                                                                                        Ikt.sz.: ..................................  

MEGÁLLAPODÁS FOTÓKÉSZÍTÉSRŐL 

 

amely létrejött egyrészről a Jósa András Múzeum (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.sz., 

adószáma.: 15403337-2-15, Bankszámlaszám: OTP Bank 11744003-15403337-00000000,  

képviseli: Dr. Rémiás Tibor megyei hatókörű városi múzeum igazgatója), továbbiakban 

Múzeum, és  

 

 

név:…………………………………………………………… Menyasszony/Vőlegény/Fotós 

(megfelelő aláhúzandó),  

lakóhelye:……………………………………………………………………………………….. 

adószám(azonosító)/személyigazolvány száma: ………………………………………………. 

telefon: …………………….., e-mail: ……………….........…………………………………… 

továbbiakban szerződő Menyasszony/Vőlegény/Fotós - együttesen Felek- között,  alulírott 

napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1. Megállapodás tárgya 

1.1. Felek megállapodnak abban, hogy a  Kállay Ház épületében, ill. annak udvarán  (4400 

Nyíregyháza, Bessenyei tér 15.) ……..…..(év)  ………. (hónap) …… (nap)  ………. órától 

………. óráig a Múzeum biztosítja a szerződő Fél számára esküvői fotó(k) készítésének 

lehetőségét (pl. lépcsőfordulóban a tükör előtt, lépcsőházban, udvaron stb.).    

1.2. A Menyasszony/Vőlegény/Fotós tudomásul veszi, hogy fotó, jelen megállapodás alapján 

teljes képzőművészeti alkotásról nem, csak az alkotás részletéről készíthető. 

1.3. A Menyasszony/Vőlegény/Fotós tudomásul veszi, hogy a fotók készítésénél a Múzeum 

munkatársa/teremőre/ügyeletese……………………………….…………………………. (név) 

jelen van, végig kíséri a Menyasszonyt/Vőlegényt/Fotóst és a fotózásra vele érkező 

személyeket az Múzeum épületében.  

 

2. Ellenszolgáltatás 

2.1. Az 1.1. pontban rögzített fotó(k)  készítésének ellenszolgáltatásaként Felek 

megállapodnak abban, hogy minden esetben: 

-  1 db fotójegy ( minden megkezdett óra 5.000-,  Ft) megfizetése mellett (amely nem váltja ki 

egyetlen személy belépőjegy váltását sem),  

- a fotózásra érkező valamennyi személy belépőjegyet is vesz, ami a mindenkori belépőjegy 

árakat (teljes árú és kedvezményes jegyek) figyelembe véve 

 

mindösszesen: …………………………-, Ft, azaz ………………………………….. forint.  

2.2. A fotójegy és a belépőjegyek megfizetése a Múzeum pénztárában történik. 

3. Menyasszony/Vőlegény/Fotós kötelezettsége 
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3.1. A Menyasszony/Vőlegény/Fotós tudomásul veszi, hogy a fotózás előtt legalább 3 

héttel egyeztet a Múzeum munkatársával a fotózás igénybevételéről a +3620/438-8189-es 

telefonszámon Bak Zsuzsannával. 

2.3. A Menyasszony/Vőlegény/Fotós tudomásul veszi, hogy csak olyan fotó(k) készíthető(k), 

amelyek  a Kállay Ház image-ét nem csorbítják.  

2.4.  A Menyasszony/Vőlegény/Fotós tudomásul veszi, hogy saját maga és a vele együtt 

fotózásra érkezők a fotózás ideje alatt kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, 

amellyel a rendet, fegyelmet megzavarnák a Múzeumban, ill. kötelesek a fotózás során a 

tárgyakat, az épület állagát, rendjét megóvni. 

 

2.5. A Menyasszonyt/Vőlegényt/Fotóst teljes mértékű felelősség terheli a velük érkező 

kísérő/személy által a fotózás ideje alatt okozott károkért, és kötelezettséget vállal az általa, 

illetve az ilyen személy által okozott kár 48 órán belül történő rendezésére, megtérítésére.  

 

Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után helyben 

hagyólag aláírják. 

 

Jelen megállapodás két oldal terjedelemben, kettő egymással mindenben megegyező eredeti 

példányban készül, mely megállapodást a szerződő Felek elolvasás, értelmezés és megértés 

után magukra nézve kötelezőnek tekintenek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírjak.  

 

 

Nyíregyháza, 20……... (év)   ……… (hó) ………. (nap) 

 

 

 

 

 

……………………………………                                  …………………………. 

        dr. Rémiás Tibor                                                Menyasszony/Vőlegény/Fotós 

megyei hatókörű városi múzeum igazgatója 

 Jósa András Múzeum 

 

 


