Iktatószám:
Ingyenes felhasználási szerződés
Amely létrejött ……………………. (születési helye és ideje: ……………………………, anyja neve:
……………………………, személyi igazolvány száma: ……………………………, adóazonosító jele:
……………………………,), mint szerző (a továbbiakban: Szerző)
másrészről a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1016 Budapest,
Naphegy tér 8., cégjegyzékszáma: 01-09-986454, adószáma: 23733251-2-41, képviseli: Jobbágy
László ügyvezető), mint felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó),
(a továbbiakban együttesen: Felek vagy Szerződő Felek) között, az alulírott napon és helyen, az
alábbi feltételekkel:
I. Előzmények
Felhasználó 2021. … napján tervpályázatot hirdetett, a 2023. évi Nemzetközi Informatikai
Diákolimpia (35th International Olympiad in Informatics − IOI2023) rendezvény logó tervének
elkészítésére a pályázati felhívásban foglaltak szerint. A Pályázaton a Szerző által tervezett logó
díjazott lett, így a fenti előzmények ismeretében Felek az alábbi szerződést kötik.
II. A felhasználás feltételei
1. A Szerző kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a 2023. évi Nemzetközi Informatikai
Diákolimpia (35th International Olympiad in Informatics − IOI2023) pályázat keretében
díjazottnak minősített, logó terv műfajtájú szerzői műnek, amelyet a jelen Szerződés
aláírásával egyidőben, elektronikusan, szerkeszthető formátumban átad Felhasználó
részére.
2. A logó tervre, mint szerzői jogi oltalom alá eső műre ingyenesen, területi korlátozás
nélkül, jelen szerződés valamennyi fél által történő aláírásától számított határozatlan
időtartamra, kizárólagos felhasználási jogot ad a Felhasználó részére, azt Szerző a
továbbiakban semmilyen módon nem használhatja fel, felhasználási jogot másnak nem
adhat.
3. Szerző kijelenti és szavatolja, hogy az 1. pontban meghatározott műre a Felhasználó
részére ingyenesen továbbhasználási jogot enged, azaz a Felhasználó jogosult 3.
személy(ek)nek a mű felhasználására ingyenesen engedélyt adni, illetve Szerző a mű
korlátozás nélküli átdolgozására ezúton kifejezetten engedélyt ad.
4. A felhasználási jog keretében a Felhasználó jogosult a preambulumban rögzített
tevékenységének
ellátása
körében
különösen
másol(tat)ni,
terjeszteni,
többszöröz(tet)ni, engedélyeztetni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra
másolni, a művet publikálni, harmadik személy részére felhasználási és átdolgozási jogot
adni és átruházni.
III. Vegyes és záró rendelkezések
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1. Felek rögzítik, hogyha bármilyen hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság szerint a jelen
szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan lenne,
úgy ez csak arra a rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész szerződés
érvénytelenségét, semmisségét vagy végrehajthatatlanságát, és minden egyéb
rendelkezés érvényben és hatályban marad. Bármely rendelkezés érvénytelensége
esetén az érvénytelen rendelkezést a Felek közös megállapodás útján próbálják meg
érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, melynek során oly módon kötelesek eljárni,
hogy az új rendelkezés leginkább megfeleljen a Felek eredeti szerződéses akaratának.
2. Felek megállapodnak, hogy a joghatás kiváltására irányuló jognyilatkozatok kivételével
az értesítést tértivevényes levél, vagy visszaigazolt elektronikus levél útján kell elküldeni
a fentiekben feltüntetett címekre és/vagy az alábbi e-mail címekre. Visszaigazolt
elektronikus levél alatt a jelen szerződés értelmezésében a Felek olyan e-mailt értenek,
amelyet a másik fél egyértelműen megválaszolt.
Szerző email címe: ………………………………
Felhasználó email címe: ……………………………..
3. Felhasználó tájékoztatja Szerzőt, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos
adatvédelmi tájékoztatót a Felhasználó honlapja (https://djnkft.hu/adatkezelesiszabalyzat/) tartalmazza.
4. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton
kötelesek rendezni.
5. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre nézve a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak. A jelen szerződéssel kapcsolatban
felmerülő olyan vitát, nézeteltérést vagy igényt, amely nem rendezhető békés úton, azt
az illetékes Járásbíróság vagy Törvényszék hatáskörébe utalják.
Jelen szerződés 3 (három) oldalból áll, és 2 (kettő) eredeti példányban kerül aláírásra, melyből
minden Felet 1 (egy) eredeti példány illeti meg.
Kelt: Budapest, 2021. ………

Kelt: Budapest, 2021. ……

__________________________
Jobbágy László
ügyvezető
Digitális Jólét Nonprofit Kft.
Felhasználó

__________________________
……………………………
Szerző
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