
Felhasználási szerződés 
 

E szerződést kötötte egyfelől  

Név: ………………………………………………………………………………………. 

Cím: …………………………………………………………………………………………… 

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………. 

Szem.ig. sz.: …………………………………………………………………………………… 

Telefonszám: …………………………………………………………………………………… 

e-mail cím: ……………………………………………………………………………………... 

mint szerző 

másrészről: 

a Szombathelyi Erdészeti Zrt.  

(székhely: 9700 Szombathely, Saághy I. u. 15., cégjegyzékszám: 18-10-100557, adószám: 

11305433-2-18, bankszámlaszám: MKB Bank Zrt. 10300002-10136776-49020011, képviseli: 

Bugán József vezérigazgató), mint Felhasználó, a továbbiakban Szombathelyi Erdészeti Zrt.  

között alulírott napon és helyen. 

 

I. Szerző a jelen felhasználási szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy pályaművet adott 

be a Szombathelyi Erdészeti Zrt. által kiírt „Erdőképek 2018.” című fotópályázatra (a 

továbbiakban: pályázat). 

 

II. Szerző nyilatkozik, hogy a pályázatra beadott műve új, eddig nyilvánosságra nem hozott mű.  

 

III. Szerző nyilatkozik továbbá, hogy valamennyi beküldött pályaműve és abból készült 

feldolgozások tekintetében (a továbbiakban: mű) a személyhez fűződő jogok (a mű 

nyilvánosságra hozatala, a név feltüntetése, a mű egységének védelme) figyelembe vétele 

mellett az alább részletezett kizárólagos felhasználási jogokat biztosítja a Szombathelyi 

Erdészeti Zrt. részére, ingyenesen, területi korlátozás nélkül, harmadik személynek átengedhető 

módon, határozatlan időre: 

1. a mű nyilvános kiállításának jogát, 

2. a mű rögzítésének jogát, 

3. a mű archiválás és adatbázisban tárolás jogát, illetve e jog más szervezet részére történő 

átengedését, 

4. a mű analóg vagy digitális hordozón, tetszőleges alkalommal történő többszörözésének 

jogát (többszörözés joga magában foglalja a rögzített felvétel számítógéppel, elektronikus 

adathordozóra való másolásának jogát), 

5. a mű korlátlan számú sugárzásának jogát, 

6. a mű bármely ismert módon történő nyilvánossághoz közvetítésének jogát, ideértve a 

földfelszíni/műholdas/kódolt sugárzást, a mű tovább-sugárzását és számítógépes hálózat 

útján való további nyilvánossághoz közvetítését, 

7. továbbá a mű olyan módon történő hozzáférhetővé tételét is, hogy a távollévő közönség 

tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg, 

8. a mű külföldre történő sugárzásának jogát (földi és műholdas sugárzást is beleértve), 

9. a mű átdolgozásának jogát, 



10. a mű egészének, illetőleg bármely részletének a Szombathelyi Erdészeti Zrt. 

műsoraiban történő felhasználásának jogát, beleértve az internetes nyilvánossághoz 

közvetítést és egyedi lehívásos felhasználást is, 

11. a mű bármilyen hordozón vagy írott kiadvány formájában történő terjesztésének, 

illetőleg kereskedelmi értékesítésének jogát. 

 

IV. Fentieken túlmenően, Szerző hozzájárul ahhoz, hogy a műve a pályázati elbíráláson 

nyilvános kiállítás keretében bemutatásra kerüljön, illetve, hogy a kiállításról készült hang- és 

képfelvételt a Szombathelyi Erdészeti Zrt. felhasználja. A pályamű bemutatását szolgáló 

előadásért, annak sugárzásáért, ismétléséért és interneten történő nyilvánosságra hozataláért 

szerzői jogdíjra nem tart igényt, a felhasználáshoz térítésmentesen hozzájárul. 

 

V. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény és a Ptk. (2013. évi V. törvény) szabályai az irányadóak. 

 

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Szombathely, 2019………………….. 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Szombathelyi Erdészeti Zrt. 

Bugán József vezérigazgató 

 

…………………………………… 

Szerző 

 Tanú:…………………………………… 

Név: 

lakcím: 

szig.szám: 

 Tanú:…………………………………… 

Név: 

lakcím: 

szig.szám: 

 


