
Helyszín – forgatási engedély 
 
 

  a helyszín adatai     
 

Ingatlan neve      (továbbiakban: „Ingatlan”) 
 

Ingatlan címe         

Vonatkozó helyszín része:  Belső  Külső 

Az ingatlan ügyintézője   (továbbiakban: „Ingatlanmenedzser”) 
 

produkciós adatok 
 

Producer neve   (továbbiakban: „Producer”) 
 

Produkciós cég     
 

Produkció címe   (továbbiakban:  „Produkció”) 
 

további feltételek 
 

Forgatási dátum(ok)          

Forgatási óra(ák)    

Helyszín bére    

 
Az ingatlan menedzsere feljogosítja a producert és annak alkalmazottait, képviselőit, független bedolgozóit és ellátóit, hogy belépjenek 

az ingatlan területére a fent jelzett napokon és időpontokban. A producer az ingatlant fényképezésre, filmezésre és/vagy hangfelvételre 

(filmforgatás) fogja használni. Problémák, késés esetén (filmezésre alkalmatlan időjárás stb.), a producernek joga van újraütemezni a forgatást 

a megegyezett bérek és feltételek mellett. 

A producer  fényképezhet, filmezhet és hangfelvételt készíthet az ingatlanon(ban) és saját belátása szerint  használhatja a rögzített 

anyagot. Az ingatlanmenedzser megadja az exkluzív jogot a producernek, hogy a felvett anyagot szerzői jogi értelemben a sajátjának 

minősítse. 

A producer stábot, színészeket és felszerelést hozhat az ingatlanba. A producer ideiglenes díszleteket, díszletelemeket építhet vagy 

állíthat fel, és a filmfelvétel befejezése után köteles visszaállítani az ingatlant annak eredeti állapotába – hacsak nem állapodtak meg a felek 

másként írásban. Nem kérhetőek számon a forgatás alatti normális használat nyomai („kopás”). 

Az ingatlanmenedzser nem vonható felelősségre semmiféle kötelezettség vagy kár miatt, amit a producer alkalmazottai vagy 

felszerelése okoznak. A producer elismeri, hogy mindez a lakásbiztosítás hatáskörébe tartozik. 

Az ingatlanmenedzser beleegyezik ezen szerződés feltételeibe és díjszabásába. Az ingatlanmenedzser átadja a jogot a producernek, 

hogy az átruházhassa jelen szerződés feltételeit és kötelezettségeit, és eltekint további követelésektől. 

Az ingatlanmenedzser kijelenti, hogy betöltötte 18. évét, és felhatalmazása van aláírni ezt a szerződést, ami által a fent megfogalmazott 

jogokat átadja a producernek. 

 
 
 

További feltételek:    
 

 
 
 
 
 
 
 

Producer aláírása Dátum Ingatlanmenedzser aláírása  Dátum 
 
 
 
 

 

 
A többi produkciós űrlapért kattints a filmtett.ro/urlapok címre  

 
A Filmtett nem vállal felelősséget a produkciós űrlapok helytelen használatáért.
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