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F E L H A S Z N Á L Á S I  S Z E R Z Ő D É S  

A jelen felhasználási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és napon jött létre 

i. [...] (lakcím: [...]) mint pályázó és szerzői jogi jogosult (a továbbiakban: Jogosult) és 

ii. a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottsága (székhely: 1053 Budapest, 

Papnövelde utca 7.; nyilvántartásba vétel száma: 01-0012-06; adószám: 18105038-1-41; képviseli: 

dr. Udvardy György püspök-elnök) mint pályázati kiíró és felhasználó (a továbbiakban: 

Felhasználó) 

(a Jogosult és a Felhasználó a továbbiakban együtt: Felek) között, az alábbi tartalommal. 

1. Előzmények 

1.1. A Felhasználó a pályázati kiírója és szervezője Az Egyház nevében - ADD TOVÁBB! Pályázat-

nak, amelynek keretében a pályázóknak 12 db, saját szerzeményű kateketikai segédanyagot, mint 

saját szerzői művet (a továbbiakban: Segédanyagok) kellett benyújtaniuk. A pályázat során a 

Jogosult, pályázóként „publikálásra kiemelten javasolt” pályázati anyagot nyújtott be, amelyre 

tekintettel a Jogosult pályázata a Felhasználó által díjazásra alkalmasként kiválasztásra került.  

1.2. A Felhasználó Magyar Katolikus Egyház egyházmegyéi kateketikai tevékenységének segítése, 

összehangolása, koordinálása érdekében lát el feladatokat.  A Felhasználó erre a célra üzemelteti a 

www.e-hittan.katolikus.hu honlapot (továbbiakban: Honlap), amelyen a Felhasználó kateketikai 

tevékenységével kapcsolatos anyagokat tesz nyilvánossá. 

2. A jelen Szerződés tárgya 

2.1. A Felek megállapodnak, hogy a Jogosult a jelen Szerződés aláírásával – területi korlátozás nélküli 

és harmadik személyeknek átengedhető – felhasználási jogot (a továbbiakban: Felhasználási Jog) 

enged a Felhasználónak határozatlan időre a Segédanyagokra, mint szerzői művekre vonatkozóan.  

A Felhasználási Jog részletes tartalmát a jelen Szerződés 3.1. szakasza határozza meg. 

2.2. A Jogosult a jelen Szerződés aláírásával szavatol azért, hogy: 

2.2.1. a jelen Szerződés megkötésére és teljesítésére jogosult; 

2.2.2. rendelkezik mindazokkal a felhasználási és egyéb jogokkal, amelyek alapján a Felhasználási 

Jogot átengedheti a Felhasználó részére; továbbá 

2.2.3. a Segédanyagokon nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási 

joga vagy egyéb joga, amely a Felhasználónak a jelen Szerződés szerinti jogszerzését és 

felhasználását korlátozná vagy akadályozná. 

A Jogosult teljes kártérítési kötelezettséget vállal arra az esetre, ha harmadik személy a 

Felhasználóval szemben bármiféle igényt érvényesít abból kifolyólag, hogy a Jogosult a jelen 2.2 

szakasza szerinti szavatossági kötelezettségét megsérti. 

3. A felhasználási jog tartalma 

3.1. A Felhasználó a jelen Szerződés alapján jogot szerez arra, hogy a Segédanyagokat változatlan vagy 

átdolgozott formában, akár a Honlapon, akár más felületen közzé tegye és a nyilvánossághoz 

közvetítse, illetve hogy a Segédanyagok használatát harmadik felek rendelkezésére bocsássa, és 

ennek érdekében jogosult Segédanyagokat valamennyi felhasználási módon – így különösen a 

szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) szerint nevesített 

felhasználási módokon – korlátozás nélkül felhasználni. A Felhasználó jogosult különösen: 

3.1.1. a Segédanyagokat tetszőleges példányban, analóg vagy digitális hordozón, tetszőleges 

alkalommal többszörözni, amely többszörözés joga magában foglalja a Segédanyagok 

felvételen, továbbá számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra való másolásának jogát 
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is; 

3.1.2. a Segédanyagokat a Honlapon való közzététellel, illetve egyéb módon és alkalombeli 

korlátozás nélkül a nyilvánossághoz közvetíteni és az ehhez szükséges többszörözést 

elvégezni, ide értve különösen a földfelszíni (műholdas) kódolt sugárzást, a Segédanyagok 

továbbsugárzását és számítógépes hálózat útján történő további nyilvánossághoz közvetítését, 

továbbá a Segédanyagok olyan módon történő hozzáférhetővé tételét is, hogy a távol lévő 

közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg; 

3.1.3. a Segédanyagokat bármilyen módon és alkalombeli korlátozás nélkül nyilvánosan 

előadni/bemutatni; 

3.1.4. a Segédanyagok alkalombeli korlátozás nélküli digitalizálására, és a digitalizált mű jelen 

szakaszban rögzített bármely módon történő felhasználására;  

3.1.5. a Segédanyagok átdolgozására, valamint annak bármely módon, alkalombeli korlátozás 

nélküli felhasználására; továbbá 

3.1.6. a Segédanyagok bármilyen – tartalmi, stilisztikai, esztétikai és/vagy technikai – 

átdolgozására; továbbá 

3.1.7. arra, hogy a Segédanyagokat adatbázisba, gyűjteménybe felvegye, és hogy azt az adatbázis, 

gyűjtemény folytán létrejött anyag részeként a jelen 3.1 szakaszban meghatározott bármely 

módon felhasználja. 

3.2. A Jogosult engedélyezi, hogy a Felhasználó a Felhasználási Jogot harmadik személynek átengedje, 

és a Jogosult tudomásul veszi, hogy ennek fejében – a jelen Szerződés 4. szakaszában 

meghatározott díjon felül – további díjazásra nem tarthat igényt. 

3.3. A jelen Szerződéssel a Felhasználónak biztosított Felhasználási Jog kizárólagos és határozatlan 

idejű, azzal, hogy a Jogosult nem veszíti el jogát arra vonatkozóan, hogy a Segédanyagokat saját 

céljára bármikor és bármilyen módon felhasználja. 

3.4. Ha a jelen Szerződésben meghatározott felhasználási módok a jelen Szerződés hatálya alatt úgy 

változnak/bővülnek, hogy a jelen Szerződés megkötésekor ismert és a jelen Szerződésben 

engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy 

jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen Szerződéssel megszerzett Felhasználási Jog e 

megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed. 

3.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésben meghatározott felhasználás 

megkezdésére az adott helyzetben általában elvárható idő a jelen Szerződés hatályba lépésétől 

számított egy (1) év. 

3.6. A Jogosult az Szjt. 53. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket is figyelembe véve lemond a 

Segédanyagok nyilvánosságra hozatalának – alapos okból, írásban történő – megtiltásához 

kapcsolódó felmondási jogáról. 

4. Szerzői jogdíj 

4.1. A Felek kifejezett megállapodása alapján a Felhasználót a Felhasználási Jog ellenértékeként a 

pályázat során a Felhasználó által a Jogosult részére megállapított, és a Jogosult által elnyert, 

mindösszesen […],- Ft (azaz […] forint) összegű díjazást határozzák meg. Azaz, a Felhasználási Jog 

ellenértékének a pályázati díjazás összege tekintendő. A jelen szakaszban meghatározott díjon felül 

a Felhasználási Jogra tekintettel a Jogosultnak további követelése és/vagy igénye a Felhasználóval 

szemben nem áll fenn. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szakasz szerinti díjjal kapcsolatos SZJA 

fizetési kötelezettség a Felhasználót terheli.  

4.2. A Jogosult kijelenti, hogy a jelen Szerződés aláírásával a 4.1 szakasz szerinti összeg – mint 

pályázati díj és szerzői jogdíj – átvételét kifejezetten elismeri.  

4.3. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Segédanyagok nyitott és zárt állományai, 
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amelyeket a jelen Szerződés hatályba lépésekor a Jogosult a Felhasználó számára, a pályázata 

benyújtásakor elektronikus úton már átadott. 

5. Személyhez fűződő jogok 

5.1. A Felek megállapodnak, hogy a Felhasználó a Segédanyagok felhasználása során a Segédanyagok 

(társ)szerzőinek és alkotóinak nevét a Segédanyagokon csak a Jogosult kifejezett kérése esetén 
köteles feltüntetni.  A Jogosult továbbá a jelen Szerződés alapján akként adja meg a Felhasználási 

Jogot a Felhasználó részére, hogy a Felhasználó ne legyen köteles a Segédanyagokon azok 

szerzőinek nevét feltüntetni. 

5.2. A Felhasználó is jogosult – de semmi esetre sem köteles – a jelen Szerződés tartama alatt a 

Jogosultnak a Segédanyagok egységének védelméhez fűződő jogának védelmében fellépni. 

5.3. A Felhasználó figyelmet fordít a Segédanyagok egységének megőrzésére. 

6. Egyéb kikötések 

6.1. A jelen Szerződésben nem rendezett kérdésekben az Szjt., az Szjt.-ben nem szabályozott 

kérdésekben pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályait kell alkalmazni. 

6.2. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Felhasználó személyében jogutódlás folytán változás 

következne be, úgy a jelen Szerződés rendelkezései a jogutódra szállnak át, illetve a Jogosult 

kötelezettséget vállal arra, hogy díjazási igény nélkül a jogutóddal a jelen Szerződéssel azonos 

tartalmú felhasználási szerződést megköti. 

6.3. A Felek a jelen Szerződés teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének 

megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, és ennek körében a Felek a jelen 

Szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi jognyilatkozatot a lehető legrövidebb határidőn belül 

kötelesek egymásnak megadni. 

6.4. A Felek a jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitákat elsősorban békés úton kötelesek rendezni. 

6.5. A jelen Szerződés kettő (2) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyből 

aláírás után egy (1) példány a Jogosultat és egy (1) példány Felhasználót illet meg. 

A Felek a jelen Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás, értelmezés és közös 

megvitatás után saját kezűleg jóváhagyólag az alábbiak szerint aláírták. 

Kelt: Budapest, 2021. ________. 

 

 

_________________________ 

[...] 

Jogosult 

_________________________ 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

Hitoktatási Bizottság 

képviseli: dr. Udvardy György püspök-elnök 

Felhasználó 

 


