FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről, az Autisták Országos Szövetsége (székhely: 1053 Budapest, Fejér György u.
10., képviseletében: Kővári Edit elnök), mint szervező – a továbbiakban Szervező
másrészről a ……………………………………………………………………………, mint a 2011. évi CXC.
tv. hatálya alá tartozó köznevelési intézmény, OM azonosító:………………………………………..
képviseltében:……………………………………………. ), mint szerző – a továbbiakban a Szerző
együttes említésük esetén a Szerződő Felek
között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint
I.
A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Szerző, mint játékos részt vesz a Szervező által szervezett
AUTIskola 2015” elnevezésű játékban. Erre való tekintettel a Szerző jelen szerződéssel átruházza a
Szervezőre a játék keretében a Szervező rendelkezésére bocsátott – a jelen szerződés mellékletét
képező - fotók, és szöveges tartalmak (együtt: mű) felhasználási jogát a jelen szerződésben
szabályozottak szerint.
1.1. A Szerző a műveket legkésőbb 2015. március 1. napjáig köteles a Szervező rendelkezésére
bocsátani.
II.
DÍJAZÁS
2. A Szerzőt az 1. pontban meghatározott mű elkészítéséért, és az erre vonatkozó szerzői
felhasználási jogok átruházásáért díjazás nem illeti meg.
III.
JOGOK ÁTRUHÁZÁSA
3. A Szerző tudomásul veszi, hogy a jelen szerződéssel átruházott műhöz fűződő felhasználási jogok
a Szervezőt illetik meg.
3.1. A Szerző a jelen szerződéssel átruházza a Szervezőre az 1. pontban megjelölt műre
vonatkozó felhasználási jogát.
3.2. Az átruházott felhasználási jog a Szervezőt
a. nem kizárólagosan
b. harmadik személynek átengedhetően
c. területi korlátozás nélkül
d. a teljes védelmi időre illeti meg.
3.3. A Szervező a jelen szerződés alapján jogot szerez a mű
a) tetszőleges példányban, analóg, vagy digitális, vagy papír hordozón tetszőleges
alkalommal való többszörözésére, és a többszörözött példányok terjesztésére, (A
többszörözés joga magában foglalja a mű kép-vagy hangfelvételen, továbbá
számítógéppel, ill. elektronikus adathordozóra való másolásának jogát, a terjesztési jog
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pedig magában foglalja a többszörözött példányok forgalomba hozatal céljából az
országba történő behozatalának jogát is.)
b) az átdolgozására,
c) tetszőleges számú nyilvános előadására
d) bármilyen ismert módon történő nyilvánossághoz való közvetítésre, ideértve a
földfelszíni/műholdas,/kódolt sugárzásra, a mű továbbsugárzására, és számítógépes
hálózat útján történő további nyilvánossághoz közvetítésére, továbbá a mű olyan
módon történő hozzáférhetővé tételére is, hogy a távollévő közönség tagjai a
hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg.
3.4. A Szerző kijelenti, és szavatosságot vállal azért, hogy a műhöz kapcsolódó szerzői
vagyoni(felhasználási) jogokkal teljes mértékben rendelkezik.
3.5. A Szerző szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos
szerzői vagyoni/felhasználási joga, mely a Szervező jelen szerződés szerinti jogszerzését és
felhasználását kizárná, korlátozná, vagy akadályozná.
A 2013.Vt. tv. 6:114.§-át figyelembe véve, ha a jelen szerződés bármely kikötése vagy rendelkezése
érvénytelenné, törvénybe ütközővé vagy érvényesíthetetlenné válik a magyar jog szerint, akkor a jelen
szerződés összes többi kikötése és rendelkezése teljes érvényben és hatályban marad, és a jelen
szerződés érvénytelen, törvénybe ütköző vagy érvényesíthetetlen feltétele vagy rendelkezése
elválasztandó a jelen szerződéstől, és úgy tekintendő, hogy azt a szerződés nem tartalmazza
Jelen szerződés bármelyik rendelkezéséről - ráutaló magatartással vagy másként - történő lemondás
nem minősül bármelyik másik rendelkezésről történt lemondásnak (akár hasonló jellegű az, akár nem),
sem pedig végérvényes jogfeladásnak, hacsak ezt a felek által cégszerűen aláírt, rájuk nézve kötelező
erejű okirat kifejezetten így nem írja elő.
A fenti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyve, a 2013. évi V. tv. a rendelkezései egyebekben az irányadóak.
A Szerződő Felek a jelen szerződést annak elolvasása és kölcsönös értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá.
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