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Kitöltendő legalább 2 példányban!
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont  			 
1014 Budapest, Országház utca 30.				
       	
Iktatószám: MTA BTK- KP/

Kötelezettségvállalás száma:

Pénzügyi témaszám:

Terhelendő projekt:




FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS
szerzői jogi védelem alá tartozó, személyes alkotásnak minősülő fordításra,
 amely a Felhasználó és Jogtulajdonos között az alábbi feltételekkel jött létre:



I. Szerződő felek


1. Felhasználó: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (székhelye: 1014 Budapest, Országház utca 30.; képviseli: Fodor Pál főigazgató; törzskönyvi azonosító száma [PIR]: 300629; államháztartási egyedi azonosítója [ÁHTI]: 039738; adószáma: 15300629-2-41; kincstári számlaszáma: Magyar Államkincstár 10032000-01738904).


2. A fordítás mint szerzői alkotás felett rendelkező (a továbbiakban: Jogtulajdonos) 
Neve: 
Székhelye: 
Képviselője: 
Képviselő telefonszáma: 
Jogtulajdonos bankszámlaszáma: 
Adószáma: 
Jogtulajdonos nyilvántartási száma: 
valamint
A fordító telefonszáma: 
Fordító e-mail-címe: 


II. A szerződés tárgya


1. A Felhasználó a II. 2. pontban körülírt vagyoni értékű jog felhasználási jogának megszerzése és gyakorlása érdekében megszerzi a Jogtulajdonostól az alábbiakban megnevezett és részletezett fordításokat, mint műveket. A fordítást a Jogtulajdonos ...................................... fordítóval készíti el, és vállalja, hogy a fordító a jelen szerződésben foglaltaknak eleget tesz. Jogtulajdonos egyúttal nyilatkozik, hogy a fordítás felett kizárólagos és korlátlan rendelkezési joga van, és nincs akadályozva abban, hogy az előállítandó fordítások jelen szerződésben meghatározott felhasználási jogát átruházza a Felhasználóra.




2. A felek az 1. pontban jelzett szerzői jogi védelem alatt álló fordítás tárgyát, illetve tevékenységet a következőkben határozzák meg:
Az eredeti mű szerzője, címe: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
A fordító a fenti művet ....................... nyelvről …………….….. nyelvre fordítja le.


III. A szerződés teljesítése


1. A Felhasználó a fordítandó művet közvetlenül a fordító e-mail címére küldve adja át a Jogtulajdonosnak, a következők szerint: Megfelelő kitöltendő, illetve aláhúzandó

Első részletét (………………………………. mennyiség meghatározása) 20.........................-ig 
Második részletét (……………………………. mennyiség meghatározása) 20......................-ig, 
…………………………………………………………………………………………………….

vagy 

a fordítandó mű megírása során folyamatosan, de legkésőbb 20…………............................-ig.

2. A fordítás elkészítésének és Felhasználó részére történő átadásának időpontja: Megfelelő kitöltendő, illetve aláhúzandó

Első részletét (………………………………. mennyiség meghatározása) 20.........................-ig 
Második részletét (……………………………. mennyiség meghatározása) 20......................-ig, 
…………………………………………………………………………………………………….

vagy 

a fordítás során folyamatosan, de legkésőbb 20…………............................-ig. A Jogtulajdonos részteljesítésre ........................................ (mennyiség meghatározása) fordítását követően jogosult.

3. A fordítás terjedelme: maximum ………………............. karakter. Abban az esetben, ha a fordítás terjedelme előre nem látható okok miatt meghaladja a maximumot, a Felek 5%-os terjedelemnövekedés esetén a jelen szerződésben rögzített maximum terjedelem szerinti díjazással számolnak. Az 5%-os mértéket meghaladó terjedelemnövekedés esetén a Felek módosítják a jelen szerződést. 
A terjedelem nem tartalmazza a lábjegyzeteket és a bibliográfiát. Ezek maximálisan további …………..karaktert tehetnek ki.

4. A fordítás átadásának módja: a III.2. szerint elkészült fordítást  a szakmai felelős és/vagy teljesítés igazolására jogosult személy számára kell a megjelölt időpontig elektronikus levélben (csatolt, nem írásvédett word file) elküldeni.

5. Témavezető és/vagy a teljesítés igazolására jogosult személy: ......................................................, e-mail-címe: ................................................... @btk.mta.hu.






IV. Szerződő felek jogai és kötelezettségei


A Jogtulajdonos jogai és egyéb kötelezettségei 
A Jogtulajdonos ezennel visszavonhatatlanul átruházza a Felhasználóra a II. 2. pontban megnevezett fordítás kiadásának, terjesztésének, fel- és átdolgozásának mindennemű korlátozás nélküli jogát. 

2. 	A Felhasználó jogai és kötelezettségei
Felhasználó törekszik a mű minél szélesebb körben való közzétételére, de arra nem köteles. 


V. Díjazás 


1. Jogtulajdonos a II.2. pontban meghatározott fordítást karakterenként …… Ft + áfa díjazásért vállalja. A várható és a szerződésben maximálisan rögzített terjedelem alapján a Jogtulajdonost legfeljebb ...................... Ft + áfa, azaz …………………………………………………... Ft + áfa díjazás illeti meg. A jegyzetek és a bibliográfia fordítása karakterenként ……..Ft +áfa, legfeljebb …………………………….. Ft + áfa, azaz ……………………………………… Ft + áfa. 
Jelen szerződés kötelezettségvállalása ezen összegek együttes határáig, azaz ……………………………….. Ft + áfa (számmal) ……………………………… ………………………………………….……………………. Ft + áfa (betűvel) összegig terjed.

Részletfizetés a III.2. szerinti részteljesítés arányában és elfogadása esetén lehetséges.

A felhasználási díj esedékessége és kifizetésének módja
Felek megállapodnak, hogy az V. pontban meghatározott felhasználási díjat a Felhasználó a Jogtulajdonos teljesítését és a fordítás elfogadását követően, a kiállított számla kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül, átutalással egyenlíti ki.


VI. Vegyes és záró rendelkezések


1. Jogtulajdonos kijelenti, hogy más felhasználóval, illetve az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Irodával vagy más, hasonló jogvédő intézménnyel nem kötött olyan szerződést, amely a jelen felhasználási szerződés megkötésében akadályozná vagy korlátozná, illetve amelynek alapján a jelen szerződésben meghatározottaktól eltérő igényekkel léphetne fel a Felhasználóval szemben.

2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint az egyes felhasználási szerződésekről szóló jogszabályok, továbbá a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

3. A Felek esetleges jogvitájuk esetére a Felhasználó székhelye szerinti illetékességgel rendelkező bíróság eljárását kötik ki.




4. Felek jelen szerződést határozott időre kötik, amely a felek kölcsönös teljesítésével szűnik meg.

A Jogtulajdonos nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozata visszavonásig érvényes.

A Jogtulajdonos hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – a szervezet átláthatóságával összefüggő - adatokat a Felhasználó kezelje.

Abban az esetben, ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a Jogtulajdonost legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatja. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Jogtulajdonos jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal – illetve 

ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon – felmondani, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől elállni.


Budapest, 20………………………



	..................................................	..................................................
		Fordító							        Jogtulajdonos

	
...................................................                                              ..................................................
       Felhasználó  			                       Felhasználó pénzügyi ellenjegyzője
	Fodor Pál főigazgató


………………………………….
                    Témavezető





































TELJESÍTÉSIGAZOLÁS


Jogtulajdonos teljesítését elfogadom, a fordítást átvettem, a szakmai teljesítést igazolom. Az V.1. pontban leírtak alapján a felhasználási díj összege: .................................................................. Ft, azaz .........................................................................................................forint, amelynek elszámolását és kifizetését engedélyezem. 

Budapest, 20……………………….....

......…………..……………………………………            
                                                                    Teljesítésigazolásra jogosult


