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OS-RecordingStudio Zenei és Szolgáltató Kft 
8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 222. 

www.os-recordingstudio.com 
 

- Általános Szerződési Feltételek - 
 
 
1. Szolgáltató 
 
Cégnév: OS-Recording Studio Zenei és Szolgáltató Kft. 
Rövidített elnevezése: OS-Recording Studio Kft. 
Képviselő: Zilahi-Fu Gábor ügyvezető 
Székhely: 8600 Siófok, Mészáros L. u. 80. 
Telephelye: 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 222. 
Cégjegyzék szám: Cg. 14-09-315963 
Adószám: 26101486-2-14 
Telefonszám: +36 30 919 0896 
E-mail: recording@os-recordingstudio.com 
Weboldal: www.os-recordingstudio.com 
 
2. A szerződés tárgya 
 
2.1 Jelen szerződés az OS-Recording Studio Zenei és Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Bajcsy-
Zsilinszky utca 222.) (továbbiakban: Szolgáltató) általa 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 
222. szám alatt üzemeltetett zenei stúdió helyiség hangfelvétel rögzítés céljából történő 
bérbeadásaés hangfelvétel rögzítésére irányuló technikai-, és személyi szolgáltatás 
nyújtásának általános szerződési feltételeit tartalmazza. 
 
3. A Szolgáltatás helye 
 
3.1 A zenei stúdióhelyiség címe: 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 222. 
 
4. Szolgáltatás igénybevételének menete 

4.1 A Megrendelő és a Szolgáltató a „Zenei felvétel megrendelőlap” aláírásával 
állapodnak meg a Megrendelő által igénybe venni kívánt szolgáltatás részletei 
(időtartam, szolgáltatás tartalma-, díja) tekintetében. 

4.2 Megrendelőnek az alábbi adatokat szükséges a megrendelőlapon feltüntetnie: 
Neve/cégneve, anyja neve, születési helye és ideje/cégjegyzékszáma, 
lakcíme/székhelye, adószáma, e-mail címe, telefonszáma, szolgáltatás 
igénybevételének időtartama (kezdő és záró időpontja, órák-, napok száma), rögzíteni 
kívánt hanganyag tartalma (ének, hangszer, narráció, stb…). 

4.3 A „Zenei felvétel megrendelőlap” aláírásával a Megrendelő elfogadja és magára 
nézve kötelező érvényűnek tekinti jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. 

5. A Szolgáltatás díja 
 
5.1 A Szolgáltatót a jelen szerződésben megjelölt stúdió helyiség és technikai eszközök 
bérbeadásának és a hangfelvétel rögzítés hangmérnöki/technikai személy 
szolgáltatásának ellenértékeként a „Zenei felvétel megrendelőlap”-on feltűntetett 
összegű szolgáltatási díj illeti meg (a továbbiakban: Szolgáltatási díj). 
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5.2 Megrendelő a szolgáltatási díjat a Szolgáltató által, a felek által aláírt és a„Zenei 
felvétel megrendelőlap” 1. számú mellékletét képező „Zenei felvétel összesítő munkalap”, 
mint teljesítési igazolás alapján kiállított számla alapján köteles készpénzben vagy 
átutalás útján megfizetni a Szolgáltató részére. 
 
6. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás meghatározása 
 
6.1 Szolgáltató biztosítja a Megrendelő részére „Zenei felvétel megrendelőlap”-on 
feltűntetett időtartamra a 8600 Siófok, Bajcsy-Zsilinszky utca 222. szám alatti zenei stúdió 
helyiség, valamint a „Zenei felvétel megrendelőlap” 3. számú mellékletében megjelölt 
felszerelések, technikai eszközök rendelkezésre állását és használatát, továbbá 
hangmérnököt/technikai személyt biztosít a zenei felvételek rögzítése céljából, valamint 
minden tőle telhető szakmai és technikai segítséget megad a Megrendelőnek a sikeres 
hangfelvétel rögzítése érdekében. 
 
6.2 Szolgáltató köteles a stúdió helyiséget tiszta, rendes állapotban a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani. 
 
6.3 Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató kizárólag a hangfelvétel rögzítésére köteles, a 
felvétel utómunkálatai (keverés, mastering, stb…) alapjában véve nem képezik a 
szolgáltatás tárgyát, de külön megegyezés szerint kérhetők.  
 
6.4 A stúdió helyiséget, előzetes akusztikai méréseket követően az Arató Kft. tervezte, a 
stúdió magas színvonalú hangfelvételek készítésére való alkalmasságát a „Zenei felvétel 
megrendelőlap” 2. számú mellékletét képező, az Arató Akusztikai Kft. által kiadott 
szakértői minősítés igazolja. A „Zenei felvétel megrendelőlap” 3. számú mellékletét képezi 
továbbá a Szolgáltató által a Megrendelő rendelkezésre bocsátott felszerelések, 
technikai eszközök listája. 
 
6.5 Amennyiben a hangfelvétel a jelen szerződésben megjelölt időpontban a 
Szolgáltatónak felróható okból nem valósulhat meg, Szolgáltató a Megrendelő részére 
köteles másik időpontot biztosítani, ezen felül a Megrendelő a Szolgáltatóval szemben 
semmilyen további igénnyel nem léphet fel. 
 
7. Megrendelő felelőssége és kötelezettségei 
 
7.1 Megrendelő teljes anyagi felelősséggel tartozik a hangfelvétel rögzítése során a 
stúdió helyiség, technikai eszközök, berendezések épségéért, a nem rendeltetésszerű 
használatból eredő károkozás esetén kártérítést kell fizetnie. 
 
7.2 A hangfelvétel rögzítése alkalmával a felvétel résztvevői által okozott károkért a 
Megrendelő tartozik teljes anyagi felelősséggel. 
 
7.3 A lefoglalt időszakot pontosan be kell tartani, Megrendelőnek nincs lehetőség a 
bérelt időszak előtt elfoglalni a stúdió helyiséget. A bérelt időszak végén a stúdió 
helyiséget minden résztvevőnek el kell hagynia. Amennyiben az adott foglalás után nincs 
közvetlenül másik foglalás, a Szolgáltató külön megállapodás alapján biztosítja a 
lehetőség a foglalási időszak meghosszabbítására, a nyitva tartás keretein belül. 
 
7.4 Megrendelő köteles a stúdió helyiséget tiszta, rendes állapotban elhagyni. 
 
7.5 Az elkészült hangfelvételek tartalmáért kizárólag a Megrendelő felel. 
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7.6 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a felvételek rögzítésére kizárólag a Szolgáltató 
alkalmazásában vagy megbízásában álló hangmérnök/technikai személy jogosult, a 
Megrendelő saját hangmérnököt/technikai személyt kizárólag a Szolgáltató előzetes 
hozzájárulásával jogosult igénybe venni. 
 
8. Lemondási feltételek 
 
8.1 Megrendelőnek az alábbiak szerint van lehetősége a megrendelést lemondani. 
Lemondási szándékáról a Megrendelő köteles e-mailben tájékoztatni a Szolgáltatót. 
 
8.2 Amennyiben Megrendelő lemondási szándékát az általa foglalt időpontot megelőző 
7 napon belül jelzi, abban az esetben a „Zenei felvétel megrendelőlap”-on 
megállapodott teljes szolgáltatási díjjal egyező mértékű lemondási díjat köteles 
megfizetni a Szolgáltató részére. Amennyiben Megrendelő lemondási szándékát az 
általa foglalt időpontot megelőző 8-30 napon belül jelzi, abban az esetben a 
megállapodott teljes szolgáltatási díj 50%-nak megfelelő összegű lemondásai díjat köteles 
megfizetni a Szolgáltató részére. 30 napon túl történő lemondás esetén a Megrendelő 
nem köteles lemondási díjat fizetni a Szolgáltató részére. 
 
8.3 Abban az esetben, ha a Megrendelő nem jelzi lemondási szándékát, de nem jelenik 
meg az általa foglalt időpontban, a teljes szolgáltatási díjat köteles megfizetni a 
Szolgáltató részére. 
 
8.4 Amennyiben a Megrendelő később érkezik, vagy korábban távozik a lefoglalt 
időszakhoz képest, úgy a foglalásból fel nem használt időre eső szolgáltatási díjat a 
Megrendelő köteles megfizetni a Szolgáltató részére.  
 
8.5 A szolgáltatási díjat a Megrendelő köteles a Szolgáltató által kiállított számla 
ellenében készpénzben vagy banki átutalás útján megfizetni. 
 
9. Adatvédelem 
 
9.1 Szolgáltató a Megrendelő személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden 
olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát 
garantálja. Szolgáltató adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes 
beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás igénybevételének 
minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az 
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvényben 
foglaltakkal. A Megrendeléssel összefüggésben adatkezelést a Szolgáltató végez, 
harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki. A Megrendeléssel a személyes 
adatoknak a Szolgáltató együttműködő partnereinek, alkalmazottjainak, teljesítési 
segédjeinek, alvállalkozóinak (megbízottjainak) irányába történő továbbításához a 
Megrendelő kifejezetten hozzájárul. 
 
9.2 A Megrendelő lap aláírásával a Megrendelők elfogadják a jelen adatvédelmi 
tájékoztató feltételeit, mellyel hozzájárulnak személyes adatainak a jelen tájékoztatóban 
meghatározottak szerinti kezeléséhez. A jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan 
elérhető a Szolgáltató weboldalán. A Szolgáltató, mint a jelen weboldal üzemeltetője 
fenntartja magának a jogot jelen adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására. 
 
9.3 Megrendelőt teljes körű felelősség terheli az általa a megrendelés során feltüntetett 



4 
 

 
 
 

adatokkal kapcsolatban. Ennek keretében a Megrendelő kijelenti, hogy az általa 
megadott adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra.  
 
10. Vegyes rendelkezések 
 
10.1 A jelen szerződés alapján a Felek tudomására hozott vagy jutott minden 
információ és adat a Felek üzleti titkát képezi, ennek megőrzéséért a Felek egymással 
szemben teljes anyagi kártérítési felelősséggel tartoznak. 
 
10.2. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem 
vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés 
ellenállhatatlan erők (vis major) következménye. Vis majornak minősül egy esemény, 
amely nem vezethető vissza a Szolgáltató vagy Megrendelő saját hibájára vagy 
gondatlanságára és nem látható előre. A vis major által érintett fél köteles a másik felet a 
vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről 3 napon belül értesíteni.  
 
10.3 A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton 
rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita 
elbírálása céljából alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező magyar bíróság eljárásának.  
 
10.4 Megrendelő a jelen okirat aláírásával nyilatkozik, hogy a jelen ÁSZF mellékletét 
képező „Zenei felvétel megrendelőlap”, „Felszerelések, technikai eszközök”, „Arató 
Akusztikai Kft. szakértői minősítése” és a „Zenei felvétel összesítő munkalap” mellékleteket 
átvette, azok tartalmát megismerte és magára nézve kifejezetten elfogadta. 
 
10.5 Szolgáltató a jelen ÁSZF-et a honlapján www.os-recordingstudio.com is közzéteszi. 
 
A jelen ÁSZF-ben és annak mellékleteiben nem szabályozott kérdésekre a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései megfelelően irányadók. 
 
A felek kijelentik, hogy a „Zenei felvétel megrendelőlap” aláírásával a jelen ÁSZF-et– 
annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag fogadják el. 
 
Mellékletek: 
 

1. sz. melléklet: Zenei felvétel összesítő munkalap 
2. sz. melléklet: Arató Akusztikai Kft. szakértői minősítése 
3. sz. melléklet: Felszerelések, technikai eszközök 
4. sz. melléklet: Zenei felvétel megrendelőlap 

 
 


