2. számú mellékelt

FELHASZNÁLÁSI SZERZÕDÉS
amely létrejött
egyrészrõl
Név: ...............................................................................................................................................................
Leánykori név: ................................................................................................................................................
Anyja neve: .....................................................................................................................................................
Születési helye,ideje: .......................................................................................................................................
Lakóhely: . ......................................................................................................................................................
mint szerzõi jogosult (a továbbiakban: Szerzõ)
másrészrõl
Porsche Inter Auto Hungaria Kft.
1139 Budapest, Fáy u. 27.
Cg: 01 09 907324
Képviseli:
mint felhasználó (továbbiakban: Felhasználó).
2. A Szerzõ kijelenti, hogy kizárólagos szerzõje a Porsche Classic Art pályázat keretében .... helyezettnek minõsített,
.............................................................................................................................................................. címû,
.............................................................................. mûfajtájú szerzõi mûnek, amelyrõl egy darab 70x100 cm-es
méretû, 1/1 sorszámú, egyedi, a Szerzõ által dedikált fotóreprodukciót valamint annak digitális fotó változatát
Felhasználónak átadja (a továbbiakban: Digitális Fotó).
3. A Szerzõ kijelenti, hogy az 2. pontban megjelölt Digitális Fotó tekintetében
– területi korlátozás nélküli,
– határozatlan idõtartamra szóló,
– kizárólagos,
– harmadik személynek átengedhetõ
felhasználási jogot enged a Felhasználó részére az 4. pontban meghatározott felhasználásra.
4. A jelen szerzõdés alapján Felhasználó jogosult:
– a 2. pontban megjelölt Digitális Fotót digitális vagy nyomtatott formában többszörözni,
– a Digitális Fotót a saját számítógépein (szerverén) tárolni, arról a felhasználáshoz szükséges mértékben idõleges
másolatokat készíteni,

– a Digitális Fotót …........................................................................………..webcímen és internet-szolgáltatásán
keresztül a nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tenni oly módon, hogy arról másolatot sem nyomtatott, sem
digitális formában nem készíthetnek.
A jelen szerzõdés alapján a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a tõle elvárható és a tudomány, valamint
a technika mindenkori állásának megfelelõ intézkedéseket megteszi, hogy harmadik személy a Digitális Fotót
jogosulatlanul ne használhassa fel.
Ha a jelen szerzõdésben meghatározott felhasználási módok a szerzõdés hatálya alatt úgy változnak/bõvülnek,
hogy a szerzõdés megkötésekor ismert és a szerzõdésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását
hatékonyabban, kedvezõbb feltételekkel vagy jobb minõségben teszik lehetõvé, a jelen szerzõdéssel megszerzett
felhasználási jog e megváltozott vagy kibõvült felhasználási módokra is kiterjed.
5. A Szerzõt a 3. pontban foglalt felhasználás engedélyezése fejében ………........................…….. díj illeti meg,
amely összeget Felhasználó jelen Szerzõdés aláírását követõ …... napon belül átutalás útján fizet meg Szerzõ
...........................................................................................................…………………………. bankszámlájára.
A vagyoni jog átruházása fejében a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendõ adókat és járulékokat
Szerzõ fizeti meg.
6. A Szerzõ szavatol azért, hogy a Digitális Fotó tekintetében nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos
szerzõi vagyoni/felhasználási joga, amely a Felhasználó jelen szerzõdés szerinti jogszerzését és felhasználását
korlátozná vagy akadályozná. E tekintetben más harmadik személyt a Felhasználóval szemben semmiféle jog nem
illeti meg, és ebbõl eredõen a Felhasználóval szemben semmiféle jogcímen díjigény nem érvényesíthetõ.
7. Jelen szerzõdésben nem rendezett kérdésekben a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és
végrehajtására kiadott jogszabályok, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.
A jelen szerzõdést a Felek elolvasás után, az alulírott helyen és idõben, mint akaratukkal mindenben megegyezõt,
jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Budapest, 2015.
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