
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 
1024 BUDAPEST, KELETI KÁROLY U. 5-7. 
 
Iktatószám:  
 
Programelem-kód:   
 

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS 
 

 
Amely létrejött egyrészről a Központi Statisztikai Hivatal (1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.), képviselő: 

Freid Mónika elnökhelyettes, mint Felhasználó, a továbbiakban: Felhasználó,  

 
másrészről 
 

Név: 

Születési név:                  

Születési hely: Idő:           

Anyja neve:                  

Lakcím:                   

Adóazonosító jel:            

TAJ szám:                

Bankszámla szám: 

Legmagasabb iskolai végzettség: 

Végzettség, képzettség, szakképesítés: 

A képzettséget igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve: 

A képzettséget igazoló okirat sorszáma: 

A képzettség megszerzésének dátuma: 

 

 

a továbbiakban: Szerző 

 
együttesen: a Felek 
 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. Jelen szerződés tárgya: 

A jelen szerződés mellékletében szereplő Keleti Károly és kora (19. század második fele) / Keleti Károly, a 
szenvedélyes statisztikus tárgyban készült novellapályázatra készített ………………………………….. című 
pályamű (a továbbiakban: szerzői mű) felhasználási jogának átadása Felhasználó részére. 

Szerző kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a szerzői műnek.  

Felhasználó kijelenti, hogy szerzői mű digitális példánya a szerződés megkötésekor birtokában van, annak 
külön átadására nem kerül sor. 
 

2. Szerző a jelen szerződés aláírásának napjával a szerzői mű teljes körű és kizárólagos felhasználási jogát 
Felhasználóra ruházza át. A felhasználás joga kiterjed a szerzői mű átdolgozására, digitális vagy 
nyomtatott formában történő többszörözésére, nyilvánosságra hozatalára, terjesztésére, harmadik 
személy részére felhasználási jog engedésére. A Felhasználó felhasználási joga – a felhasználás 
területére, időtartamára, módjára és mértékére egyaránt – korlátozásmentes. Ha a jelen szerződésben 
meghatározott felhasználási módok a szerződés hatálya alatt úgy változnak/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 vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed. 

3. Szerző kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasználási jog 2. pontban 
megjelöltek szerinti átruházását gátolná, akadályozná. Amennyiben harmadik személy mégis 



 felhasználási joggal kapcsolatos igényt támaszt Felhasználó részére, Szerző köteles a harmadik 
személlyel szemben az igénnyel kapcsolatban Felhasználó helyett helytállni. E tekintetben más 
harmadik személyt a Felhasználóval szemben semmiféle jog nem illeti meg, és ebből eredően a 
Felhasználóval szemben semmiféle jogcímen díjigény nem érvényesíthető. 

 

4.  A jelen szerződésben megállapított felhasználási díj összege bruttó ……… forint. A felhasználási 
díjból Felhasználó a Szerző által kitöltött nyilatkozatok alapján a hatályos jogszabályok szerinti 
levonásokat teljesíti. A Felhasználó a felhasználási díjat a teljesítés igazolását, valamint a fenti 
nyilatkozatok Szerző általi rendelkezésre bocsátást követő hónap végéig fizeti ki Szerző részére postai 
vagy Szerző fenti bankszámlájára történő átutalással. A teljesítést a Felhasználó részéről Freid Mónika, 
elnökhelyettes igazolja. 

 
5. Szerző a szerzői mű felhasználásával kapcsolatban a 4. pontban foglalt felhasználási díjon felül 

Felhasználóval szemben semmilyen jogcímen nem érvényesít követelést. 
 

6. Szerző tudomásul veszi, hogy a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a 
tudomására jutott adatokat sem jelen szerződés teljesítése során, sem annak megszűnése után nem 
lehet nyilvánosságra hozni, mással közölni, elrejteni vagy megsemmisíteni. 
 

7. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést a külön jogszabályban arra feljogosított szervek – 
ideértve az Állami Számvevőszéket és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt – jogosultak ellenőrizni. Ebben 
a körben üzleti titokra való hivatkozásnak nincs helye.  
 

8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak. Jelen szerződésből 
eredő jogvitáik rendezésére a Felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik 
ki.  

 
 
Budapest, ………………………………….. 
 
 
 
……………………………………….     …………………………………………. 
      Felhasználó képviseletében  Szerző                     
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző neve (Felhasználó részéről): Jogi ellenjegyző neve (Felhasználó részéről): 
  
                                            
      
 
Pénzügyi ellenjegyző aláírása:    Jogi ellenjegyző aláírása: 
  
  
 
 Ellenjegyzés dátuma:      Ellenjegyzés dátuma: 
  



   
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 
1024 BUDAPEST, KELETI KÁROLY U. 5-7. 
 
Iktatószám:  
 
Programelem-kód:   
 

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS 
(közös szerzői mű esetén) 

 
Amely létrejött egyrészről a Központi Statisztikai Hivatal (1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.), képviselő: 

Freid Mónika elnökhelyettes, mint Felhasználó, a továbbiakban: Felhasználó,  

 
másrészről 
 

Név: 

Születési név:                  

Születési hely: Idő:           

Anyja neve:                  

Lakcím:                   

Adóazonosító jel:            

TAJ szám:                

Bankszámla szám: 

Legmagasabb iskolai végzettség: 

Végzettség, képzettség, szakképesítés: 

A képzettséget igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve: 

A képzettséget igazoló okirat sorszáma: 

A képzettség megszerzésének dátuma: 

 

 

harmadrészől 

 

Név: 

Születési név:                  

Születési hely: Idő:           

Anyja neve:                  

Lakcím:                   

Adóazonosító jel:            

TAJ szám:                

Bankszámla szám: 

Legmagasabb iskolai végzettség: 

Végzettség, képzettség, szakképesítés: 

A képzettséget igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve: 

A képzettséget igazoló okirat sorszáma: 

A képzettség megszerzésének dátuma: 

 

 

a továbbiakban együtt: Szerzők 

 

 
együttesen: a Felek 
 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 



 4. Jelen szerződés tárgya: 

A jelen szerződés mellékletében szereplő Keleti Károly és kora (19. század második fele) / Keleti Károly, a 
szenvedélyes statisztikus tárgyban készült novellapályázatra készített ………………………………….. című 
pályamű (a továbbiakban: szerzői mű) felhasználási jogának átadása Felhasználó részére. 

Szerzők kijelentik, hogy kizárólagos közös szerzői a szerzői műnek. Szerzők között s szerzői jog aránya: …  

Felhasználó kijelenti, hogy szerzői mű digitális példánya a szerződés megkötésekor birtokában van, annak 
külön átadására nem kerül sor. 
 

5. Szerzők a jelen szerződés aláírásának napjával a szerzői mű teljes körű és kizárólagos felhasználási 
jogát Felhasználóra ruházza át. A felhasználás joga kiterjed a szerzői mű átdolgozására, digitális vagy 
nyomtatott formában történő többszörözésére, nyilvánosságra hozatalára, terjesztésére, harmadik 
személy részére felhasználási jog engedésére. A Felhasználó felhasználási joga – a felhasználás 
területére, időtartamára, módjára és mértékére egyaránt – korlátozásmentes. Ha a jelen szerződésben 
meghatározott felhasználási módok a szerződés hatálya alatt úgy változnak/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 vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed. 

6. Szerzők kijelentik, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasználási jog 2. pontban 
megjelöltek szerinti átruházását gátolná, akadályozná. Amennyiben harmadik személy mégis 
felhasználási joggal kapcsolatos igényt támaszt Felhasználó részére, Szerzők kötelesek a harmadik 
személlyel szemben az igénnyel kapcsolatban Felhasználó helyett helytállni. E tekintetben más harmadik 
személyt a Felhasználóval szemben semmiféle jog nem illeti meg, és ebből eredően a Felhasználóval 
szemben semmiféle jogcímen díjigény nem érvényesíthető. 

 

4.  A jelen szerződésben megállapított felhasználási díj összege bruttó ……… forint, amely a 4. pontban 
megjelölt arányban illeti meg Szerzőket. A felhasználási díjból Felhasználó a Szerzők által kitöltött 
nyilatkozatok alapján a hatályos jogszabályok szerinti levonásokat teljesíti. A Felhasználó a felhasználási 
díjat a teljesítés igazolását, valamint a fenti nyilatkozatok Szerzők általi rendelkezésre bocsátást követő 
hónap végéig fizeti ki Szerzők részére postai vagy Szerzők fenti bankszámlájára történő átutalással. A 
teljesítést a Felhasználó részéről Freid Mónika elnökhelyettes igazolja. 

 
9. Szerzők a szerzői mű felhasználásával kapcsolatban a 4. pontban foglalt felhasználási díjon felül 

Felhasználóval szemben semmilyen jogcímen nem érvényesítenek követelést. 
 

10. Szerzők tudomásul veszik, hogy a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a 
tudomására jutott adatokat sem jelen szerződés teljesítése során, sem annak megszűnése után nem 
lehet nyilvánosságra hozni, mással közölni, elrejteni vagy megsemmisíteni. 
 

11. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést a külön jogszabályban arra feljogosított szervek – 
ideértve az Állami Számvevőszéket és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt – jogosultak ellenőrizni. Ebben 
a körben üzleti titokra való hivatkozásnak nincs helye.  
 

12. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak. Jelen szerződésből 
eredő jogvitáik rendezésére a Felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik 
ki.  

 
Budapest ,………………………………….. 
 
……………………………………….                             ………………………………………….. 
      Felhasználó képviseletében   Szerző                     
  
 
Pénzügyi ellenjegyző neve (Felhasználó részéről):   Jogi ellenjegyző neve (Felhasználó részéről): 
                                           
      
Pénzügyi ellenjegyző aláírása:      Jogi ellenjegyző aláírása: 
 
 Ellenjegyzés dátuma:         Ellenjegyzés dátuma: 


