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FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről az Igazságügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4., 

képviseli: ……. közigazgatási államtitkár, felelős szervezeti egység: Igazságügyi Módszertani 

Irányításért Felelős Helyettes Államtitkárság), mint felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó),  

 

másrészről …, mint szerzői jogi jogosult (a továbbiakban: Jogosult)  

 

születési helye, ideje:  

anyja neve:  

lakóhelye:  

adóazonosító jele: 

társadalombiztosítási azonosító jele:  

bankszámláját vezető pénzintézet:  

számlaszám:  

 

 (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. 

 

Előzmények 

 

Az Igazságügyi Minisztérium ötletpályázatot írt ki a fővárosi és megyei kormányhivatalok pártfogó 

felügyelői szakterületén feladatot ellátó kormánytisztviselők számára az Igazságügyi Minisztérium 

szakmai irányítása alá tartozó pártfogó felügyelői szakterület egységes logójára vonatkozó ötlettervek 

kidolgozása tárgyában (a továbbiakban: ötletpályázat). Az ötletpályázat célja a pártfogó felügyelői 

szakterület vonatkozásában javaslatot adni olyan országosan egységes logóra, amely a szakterület 

feladatainak, céljainak tartalmát megjeleníti, a szakmai kiadványok megjelenési arculatának részét 

képezheti, a szakterület szimbólumaként szolgálhat.  

 

I. A szerződés tárgya  

 

1. Jogosultnak az ötletpályázatra benyújtott pályázata részét képező logóterve felhasználási 

jogainak a Felhasználó részére történő átadása. 
 

II. Felhasználási díj 

 

2. Jogosultat az 1. pontban meghatározott logóterv Felhasználó részére történő rendelkezésre 

bocsátásáért, illetve a felhasználási jogainak jelen szerződés szerinti átruházásáért egy összegben 

bruttó …,- Ft (adómentes), azaz bruttó … forint (adómentes) felhasználási díj illeti meg. 
 

III. Felhasználási jogok 

 

3. Jogosult a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a jelen szerződés alapján készült szerzői 

jogi védelem alá eső művekre területi korlátozás nélküli, a mű teljes védelmi idejére szóló, 

kizárólagos, harmadik személynek átengedhető, korlátlan felhasználási módra szóló felhasználási 

jog illeti meg, és ezt a jogát engedi át a szerződéssel kizárólagosan és korlátozásmentesen a 

Felhasználó részére.  

 

IV. Egyéb rendelkezések 

 

4. Kapcsolattartók: 
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Felhasználó részéről: 

 

… 

 

tel.: … 

e-mail: …  

Jogosult: 

 

… 

 

tel.: … 

email: …  

 

5. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Felhasználó által 

meghatározott Általános Szerződési Feltételek az Igazságügyi Minisztérium felhasználási típusú 

szerződéseihez dokumentum (a továbbiakban: ÁSzF). Jelen szerződés aláírásával Felhasználó 

kifejezetten nyilatkozik, hogy az ÁSzF tartalmát a szerződés aláírását megelőzően megismerte és 

elfogadja, továbbá az ÁSzF egy példányát a szerződés aláírásakor átvette. 

 

A jelen szerződést a Felek az alulírt helyen és időpontban, elolvasás és az abban foglaltak megértése 

után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. A jelen szerződés négy eredeti példányban 

készült, melyből egy-egy aláírt példány a Feleket és az ellenjegyzők által irányított szervezeti 

egységeket illeti. 

 

Mellékletek:  

 

1. A pártfogó felügyelői szakterület egységes logójára vonatkozó ötletpályázat kiírása 

2. Jogosult által benyújtott pályázat 

 

Budapest, 2019. …………..…   Budapest, 2019. …………..…   

 

Igazságügyi Minisztérium  

képviseletében:        

 

 

 

...................................................... 

 

közigazgatási államtitkár  

Felhasználó részéről 

...................................................... 

… 

Jogosult 

 

Igazságügyi Minisztérium részéről 

 

jogilag ellenjegyzem: 

 

Budapest, 2019. …………..  

 

 

………………………… 

 

főosztályvezető 

Jogi Szolgáltatási Főosztály 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

 

Budapest, 2019. ………….. 

 

 

………………………… 

 

főosztályvezető 

Pénzügyi és Számviteli 

Főosztály 

szakmailag ellenjegyzem: 

 

Budapest, 2019. ………….. 

 

 

………………………… 

… 

… 

… 
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