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FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (1054 Budapest, Garibaldi 

u.2.),  mint felhasználó (a továbbiakban: felhasználó),  

másrészről az alábbi szerző, (a továbbiakban: szerző) között a mai napon és helyen az 

alábbi feltételekkel: 

A szerző adatai 

1. Szerző neve:  

2. Anyja neve:  

3. Születési helye, ideje:  

4. Lakcíme:     

5. Törvényes képviselő neve: 

6. Születési helye, ideje, anyja neve: 

7. Lakcíme, elérhetősége: 

Amennyiben a szerző életkora miatt [a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.), IV. cím 2:12 §] törvényes képviselet szükséges a szerződés megkötéséhez, a szerző 
érvényes nyilatkozata alatt a törvényes képviselő jognyilatkozata értendő. 

I. Szerződés tárgya, felhasználási engedély 

Szerződő felek rögzítik, hogy szerző a felhasználó által kiírt Jól nézd meg, mit töltesz le! 
pályázatra készített és a YouTubre-ra a pályázati határidőben feltöltött, rövid, maximum 3 
perc időtartamú videó(k)/kisfilm(ek) (a továbbiakban: mű),  

 egyedüli szerzője és alkotója, vagy 
 több szerző, készítő, illetve szereplő esetén, az adott mű tekintetében az összes 

szerzői és kapcsolódó jogi jogosultsággal bíró személyek képviseletre teljes jogkörrel 
jogosult személy. 

A felek megállapodnak abban, hogy a szerződés tárgya a Jól nézd meg, mit töltesz le! 

pályázatra készített és a YouTubre-ra feltöltött olyan mű, amelynek elérési linkjét a szerző 

megküldte a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület pályázati kiírásban szereplő 

hent@hipo.gov.hu e-mail címére. 

Szerző jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a szerzői jogról 
szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezéseink értelmében szerzőnek vagy 
kapcsolódó jogi jogosultnak minősülnek azok a személyek, akik a mű (társ)szerzőjeként, 
(társ)rendezőjeként, szereplőjeként vagy egyéb módon a mű egészének kialakításához 
szintén alkotó módon járultak hozzá. 
 
Szerző kijelenti és jelen szerződés aláírásával megerősíti továbbá, hogy a műben olyan 
tárgy, jelkép, helyszín, zenemű nem szerepel és/vagy nem látható, amelynek tulajdonosa, 
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jogosultja, használója stb. bármilyen jogcímen felléphet a felhasználóval szemben, illetve a 
műben a felismerhető tárgyaknak, jelképeknek, helyszíneknek, zeneműnek stb. a műben 
történő felhasználására szerző - amennyiben szükséges – a tulajdonos(ok), jogosult(ak), 
használó(k) stb. engedéllyel rendelkezik.  
 
Szerző jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy felhasználó a művet a jelen 
szerződésben meghatározottak szerint felhasználja, amely felhasználási joggal felhasználó 
élni kíván. 
 
Felek megállapodásuknak megfelelően rögzítik, hogy a szerző jelen szerződéssel megadott 
felhasználási engedélye alapján a felhasználó által megszerzett felhasználási jog mentes 
minden időbeli és térbeli korlátozástól. 
  
Szerződő felek megállapodnak, hogy felhasználó a jelen szerződés alapján a szerző által 
megadott felhasználási engedélyt harmadik személyre átruházhatja, illetve harmadik 
személynek a mű felhasználására további engedélyt adhat.  

II. Felhasználás köre 

Felhasználó jogosult a műnek az Szjt.-ben foglalt valamennyi felhasználási mód szerinti 
felhasználására: így többek között többszörözésére, terjesztésére, átdolgozására és  a 
műnek nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételére (pl. különösen a 
www.hamisitasellen.hu oldalon történő felhasználására). 
 
Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti, a szerzői jogi törvényben rögzítettekkel 
összhangban álló, harmadik személy általi felhasználásért felhasználó felelőssé nem tehető.  

III. Felhasználás ellenértéke 

Szerződő felek egybehangzó akaratuknak megfelelően megállapodnak, hogy szerzőt a 
felhasználási jog ellenértékeként díjazás nem illeti meg; szerző a felhasználási jogot 
ingyenesen biztosítja felhasználó számára (Szjt. 16. §). 
 
IV. Szerzői nyilatkozatok 
 
Szerző jelen szerződés elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy felhasználó  

 a www.hamisitasellen.hu és bármely más, a felhasználó tulajdonát képező és / vagy 
általa működtetett internet portálon nyilvánosságra hozza; 

 a mű tartalmáról a felhasználás céljának megfelelő módon a nyilvánosság számára 
tájékoztatást adjon; 

 a mű szerzőjeként a szerző a jelen szerződésben szerző által megadott szerzői 
(felvett becenév, felhasználónév) nevet, míg ennek hiányában a szerző polgári nevét 
tüntesse fel; 

 fellépjen szükség esetén - pl. más általi jogosulatlan felhasználás - a szerző 
személyhez fűződő jogainak a védelme érdekében. 

Szerző jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi továbbá, hogy ha felhasználó a szerző 
által készített művet a szerző szerzői (felvett becenév, felhasználónév) nevén hozza 
nyilvánosságra, úgy ezen esetben a szerzői jogokat a szerző fellépéséig a felhasználó - aki a 
művet először hozta nyilvánosságra - gyakorolja.  
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V. Mű megváltoztatása felhasználó igénye alapján 

Felek megállapodnak, hogy szerző a felhasználó igénye alapján a felhasználáshoz 
elengedhetetlen vagy nyilvánvalóan szükséges, a mű lényegét nem érintő változtatásokat 
köteles végrehajtani. Ha szerző e kötelezettségének a felhasználó által megjelölt ésszerű 
határidőn belül nem tesz eleget, vagy nem tud eleget tenni, úgy ezen esetben a felhasználó 
a változtatásokat a szerző hozzájárulása nélkül is végrehajthatja. Jelen rendelkezés nem 
érinti a felhasználónak a mű átdolgozására adott szerzői engedélyét (jogosultságot).  

VI. Szerződés hatályba lépése, megszűnése 

Jelen megállapodás annak mindkét fél által történő jogszerű aláírása napján lép hatályba és 

a mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig tart. 

VII. Egyéb rendelkezések 
 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és az Szjt. rendelkezései 

az irányadóak. 

Jelen megállapodás 4, azaz négy eredeti példányban kerül aláírásra, melyből 2, azaz két 
példány felhasználót, 2, azaz két példány szerzőt illeti meg. 
 
 
Budapest, 2014.  
 
 
 
 
 
 
…………………………………….    ………………………………….. 
szerző        felhasználó 
 
 
 
 
………………………………….. 
szerző képviseletében: 
törvényes képviselő 
 


