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Ikt. szám: 34000/………/202…. 
. számú példány 

 
 

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS 
megalkotott műre 

(természetes személlyel) 

 

amely létrejött egyrészről a  

Név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 
Intézményi azonosító: FI 99859 
Adószám: 15795719-2-42 
Bankszámlaszám: MÁK 10023002-00318259-00000000 
Képviselő neve, beosztása: ……………. 

mint felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó), 

másrészről  

Név: …………. 
Születési név: ……………. 
Születési hely, év, hó, nap: ……………. 
Anyja leánykori neve: ……………. 
TAJ-szám: ……………. 
Adóazonosító jel: ……………. 
Bankszámlaszáma: ……………. 
Számlavezető pénzintézet neve: ……………. 
Lakcíme és/vagy tartózkodási, 
levelezési címe: 

……………. 

Munkahely neve, címe1: ……………. 
Nyugdíj törzsszám: ……………. 
Elérhetősége (telefon, e-mail): ……………. 
NKE-vel közalkalmazotti 
jogviszonyban áll: 

igen/nem2 

Állampolgárság: ……………. 

 

mint szerző (a továbbiakban: Szerző)  

                                                            
1 Vezényeltek, kirendeltek esetén a vezénylő, illetve kirendelő szerv nevét kell feltüntetni. Nyugdíjasok esetén 
is ki kell tölteni, ha nyugdíj mellett/helyett máshol foglalkoztatási jogviszonyban állnak. 
2 A megfelelő aláhúzandó. 
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(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 
mellett: 

I. A szerződés tárgya 

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerző a Felhasználó rendelkezésére bocsátotta 
az alábbi 2. pontban megjelölt szerzői jogi védelem alá eső szerzői művet3 (a 
továbbiakban: Mű) és felhasználási jogot enged a Felhasználó részére a megalkotott Műre 
vonatkozóan a III. pontban foglaltak szerint. 

2. A Felek az 1. pont szerinti Művet a következőkben határozzák meg: 

A Mű címe:       

A Mű műfaja: induló. 

A Mű szerzői:       

A Felek rögzítik, hogy a fejezet az Szjt. 5. §-a foglaltak szerinti közös műnek 
minősül (amennyiben egy szerzője van a műnek, törölni szükséges). 

II. A szerződés teljesítése 

3. A Mű a Felhasználó által kiírt Államtudományi osztatlan mesterképzés (ÁTMA) hallgatói 
indulójának megalkotására vonatkozó pályázat keretében jött létre.  

4. A Mű a szerződés aláírásának napján a Felhasználó rendelkezésére áll. 

5. Felek a jelen szerződés teljesítése során az alábbi kapcsolattartó személyek útján 
érintkeznek: 

 
Felhasználó részéről:   (név) 

szervezeti egység:       
tel.:       
e-mail:       
cím:       

 
Szerző részéről:    (név) 

tel.:       
e-mail:       
cím:       

A Felhasználó kapcsolattartója a jelen szerződés módosítására, megszűntetésére, a 
teljesítés igazolására nem jogosult. 

III. A felhasználási jogok terjedelme 

8. A Szerző a Műre nézve a jelen szerződés aláírásával  

− területi korlátozás nélkül, 
− határozatlan időtartamra szóló, 
− kizárólagos, 
− valamennyi felhasználási módra kiterjedő 

 

                                                            
3 Filmalkotás, audiovizuális alkotás, továbbá közös művek esetén a minta nem alkalmazható, arra vonatkozóan 
egyedi szerződés megkötése szükséges. 
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felhasználási jogot enged a Felhasználó részére. 

9. A Felhasználó a felhasználási jogok keretében jogosult: 

− a Művet vagy annak részét valamennyi ismert módon, alkalom- és példányszámbeli 
korlátozás nélkül, bármely eljárással és adathordozón többszörözni, ideértve a 
számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolást, többszörözést és 
digitalizálást is; 

− a többszörözött példányokat bármilyen módon és adathordozón, alkalombeli 
korlátozás nélkül, bárki részére akár ingyenesen, akár ellenszolgáltatásért terjeszteni; 

− a Művet bármilyen módon és alkalombeli korlátozás nélkül bárki részére a 
nyilvánossághoz közvetíteni, amely magában foglalja különösen a Mű 
interneten/számítógépes hálózat útján történő nyilvánossághoz közvetítésének 
(streaming), továbbá a Mű olyan módon történő hozzáférhetővé tételének jogát is, 
hogy a távollevő közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák 
meg; 

− a Művet (papír alapon vagy digitális formában) adatbázisba, gyűjteménybe felvenni 
vagy más művekkel, azok részeivel, egyéb anyagokkal összekapcsolni, és az 
adatbázis, gyűjtemény vagy az összekapcsolás folytán létrejött anyag részeként a 
jelen pontban rögzített bármely módon felhasználni; 

− a Művet hatályosítani, aktualizálni, bármely nyelvre lefordítani és a hatályosított, 
aktualizált, lefordított művet a jelen pontban rögzített bármely módon felhasználni; 

− a Művet bármely módon és alkalombeli korlátozás nélkül nyilvánosan előadni; 
− a Művet átdolgozni, ide értve a harmadik személy általi megzenésítését is. 

 
10. A Felhasználó jogosult a szerződés tartama alatt a Szerző névfeltüntetési és a mű 
egységének védelméhez fűződő jogának védelmében fellépni. A Szerző engedélyezi a 
Felhasználó számára az első nyilvánosságra hozását a Műnek a Szerző(k) nevének a 
feltüntetésével. 

11. A Felek megállapodnak abban, hogy a Mű felhasználását a Felhasználó a szerződés 
aláírásától számított 5 éven belül megkezdi. 

12. Szerző jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan engedélyét adja 
ahhoz, hogy a Felhasználó a Művéhez fűződő valamennyi felhasználási módra kiterjedő 
jogát akár ingyenesen, akár ellenérték fejében – minden további feltétel vagy hozzájárulás 
nélkül – harmadik személy részére továbbengedélyezze. Az ebből származó bevételek a 
Felhasználó illetik meg. 

13. A Szerző a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel fennálló felmondási jogát (a 
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 51. § (1) bekezdés) 
a szerződés aláírásától számított 5 évig nem gyakorolhatja.  

14. Ha a jelen szerződésben meghatározott felhasználási módok a szerződés hatálya alatt 
úgy változnak, illetve bővülnek, hogy a szerződés megkötésekor ismert és a szerződésben 
engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb 
feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen szerződéssel megszerzett 
felhasználási jog e megváltozott, illetve kibővült felhasználási módokra is kiterjed. 

IV. Díjazás 

16. A Szerző a Mű felhasználási jogait ingyenesen engedi át a Felhasználó részére.  

Költséghely:       
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Ügyletkód:       

17. A Szerző a Mű megalkotásáért díjazásban nem részesül. 

18. A Mű átadását és a pályázati nyertesi minőségének igazolására …… jogosult, azzal, 
hogy az utasítási jog gyakorlóját a Megbízó képviselője (kötelezettségvállalója) egyoldalú 
nyilatkozattal, az új személy nevének vagy beosztásának közlésével megváltoztathatja. 

V. Vegyes és záró rendelkezések 

19. Szerző kijelenti, hogy a Mű szerzői vagyoni jogaival önállóan rendelkezik, és 
szavatosságot vállal a Mű eredetiségéért. A Szerző szavatol azért, hogy a Művön nem áll 
fenn harmadik személynek olyan joga, amely a Felhasználó jelen szerződés szerinti 
jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná, vagy amely alapján a 
Felhasználónak a harmadik személlyel szemben fizetési vagy egyéb helytállási 
kötelezettsége keletkezne.  Amennyiben a Művön harmadik személynek szerzői joga áll 
fenn, úgy a jelen szerződést a Felhasználó felmondhatja. 

20. A Felhasználó tájékoztatja a Szerzőt, hogy a szerződés teljesítésével, előkészítésével 
kapcsolatban tudomására jutott személyes adatok kezelésével összefüggő adatvédelmi 
tájékoztatást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Adatvédelmi tájékoztató a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemmel szerződést kötő személyek részére” című dokumentum 
tartalmazza, amely elérhető az alábbi linken keresztül: https://www.uni-
nke.hu/document/uni-nke-hu/adatkezelesi-tajekoztato_szerzodest-koto-szemelyek-
reszere_2020.pdf 

21. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben 
az Szjt., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a magyar jog egyéb 
rendelkezései, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem belső szabályozóinak – így különösen az 
oktatási és kutatási tevékenységek díjazását tartalmazó rektori utasítások, valamint a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemitulajdon-kezelési szabályzatáról szóló rektori 
utasítás – rendelkezései az irányadók. A Felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy a szerződésből eredő valamennyi vitát megkísérlik békésen, peren kívüli egyezséggel 
rendezni. 

22. A Felhasználó szervezetében bekövetkezett változás esetén a jelen szerződésben 
foglalt jogok és kötelezettségek jogutódjaira szállnak át. Jogutódlásnak tekintendő a 
feladatok ellátásának más szervezetre történő átszállása is. A jogutódlás tényéről a 
Felhasználó a Szerzőt köteles írásban tájékoztatni. 

23. Amennyiben jelen szerződés valamelyik rendelkezése, vagy rendelkezésének egy része 
érvénytelen, vagy végrehajthatatlan lenne, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének 
érvényességét, kivéve, ha azt a Felek az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 
A Felek kötelezik magukat arra, hogy az érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná vált 
rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető legjobban megfelel a 
szerződés céljának és a Felek szerződéskötéskor meglévő akaratának.  

24. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba és határozatlan időtartamra időre 
jön létre. 

25. Jelen szerződést a Felek kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják. 

26. Bármelyik fél jogosult jelen szerződést írásban, indokolással ellátott felmondással 
azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen szerződés rendelkezéseit 
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súlyosan megszegi és a szerződésszegés megszüntetésére, illetve következményeinek 
orvoslására történő írásbeli felszólítás ellenére – az abban foglalt észszerű határidőn belül 
– nem szünteti meg a szerződésszegést, illetve nem orvosolja annak következményeit. 

27. A teljesítés során a Szerző tudomására jutott – a Felhasználóval, illetve a Felhasználó 
tevékenységével kapcsolatos – adatok, információk, vagyoni értékű szervezési ismeretek 
üzleti titkot képeznek. A Szerző az üzleti és egyéb titkot, más hasonló adatot, információt 
köteles bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez használhatja 
fel, illetve Felhasználó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján hozhatja nyilvánosságra, 
illetve harmadik személy tudomására. A Szerző a titoktartási kötelezettségének a jelen 
megállapodás megszűnését követően is köteles eleget tenni. 

A jelen hat (6) számozott oldalból álló szerződést a Felek – az alulírt helyen és 
időpontban – elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írják alá. A jelen szerződés négy (4), egymással megegyező eredeti 
példányban készült.  

Kelt:      ,       év       hó       nap. 

 

P.H. 

 

_________________________________ 
Szerző 

 

_________________________________ 
Felhasználó 

 

_________________________________ 
                       Szerző 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Budapest, 202...        hó        nap 

 

 

Jogilag megvizsgálva/ellenjegyzem: 

Budapest, 202...        hó        nap 

 

 

________________________________ 
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Készült: 4 eredeti példányban 
Ügyintéző: (név, beosztás, tel. szám): …………… 
Kapják: 1. számú példány: Szerző 

2. számú példány: ……………………….(Felhasználó 
szervezeti egységének neve megfelelően 
kitöltendő) 
3. számú példány (+ költségnyilatkozat): 
RH Személyi Juttatási Osztály 
4. számú példány: GH Költségvetési Iroda 


