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Vállalkozási szerződés
amely létrejött egyrészről a Magyar Helsinki Bizottság, kiemelkedően közhasznú egyesület
székhely:
adószám:
képviseli:

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.
19013983-1-41
dr. Kádár András Kristóf társelnök

a továbbiakban Megrendelő, másrészről
név/cégnév:
lakóhely/székhely:
adóazonosító jel/adószám:
képviseli:

.........................................
..........................................
..........................................
..........................................

a továbbiakban Vállalkozó, együttesen Felek között a mai napon, az alábbi feltételek mellett.

1. A megbízás tárgya
Megrendelő megbízza Vállalkozót egy legfeljebb 5 (öt) perces emberi jogi tárgyú kisfilm/animációs film
elkészítésével. Vállalkozó a megbízást elfogadja. A film szinopszisát jelen szerződés 1. sz. melléklete
tartalmazza.
2. A teljesítés határideje, technikai paraméterek
2.1 Vállalkozó 2012. április 1. napjáig egy nyersvágott/készülő változatot mutat be Megrendelőnek,
amely a mű tervezett végleges struktúráját hordozza, de kisebb technikai, formai részletek még
változtathatók a Megrendelő kérései, megjegyzései alapján. A nyersvágott változatról Megrendelő 8
munkanapon belül köteles nyilatkozni, a nyilatkozat alapján Vállalkozó a nyersvágott/készülő anyagot
köteles módosítani. Felek, szükség esetén tovább egyeztetnek a változtatásokról.
2.2 Vállalkozó az elkészült filmet legkésőbb 2012. április 30. napjáig köteles Megrendelőnek átadni.
Vállalkozó a filmet 3 db DVD lemezen juttatja el Megrendelőhöz. A Megrendelő a jelen pont szerinti
teljesítésről igazolást állít ki a Vállalkozó részére.
3. Az egyeztetés rendje
3.1 Megrendelő és Vállalkozó a formai és tartalmi elvárásokat a film gyártását megelőzően közösen
egyeztetik, a munka során folyamatosan konzultálnak. Amennyiben a film leforgatását és/vagy vágását
követően Megrendelő a filmekkel kapcsolatos tartalmi, szakmai-tematikai és arculati észrevételeket közöl
(pl. helytelenül feltüntetett arculati elemek, rosszul idézett forrás, a Megrendelő által képviselt üzenet
helytelen megfogalmazása) a Vállalkozó annak megfelelően minden esetben köteles javítani a filmet. Jelen
pontban meghatározott kijavítás kérésére Megrendelőnek szükség szerinti mennyiségben, de legalább két
alkalommal van lehetősége.
3.2 Ha Megrendelő a filmet kijavításra visszaadja, írásbeli nyilatkozatában példálózóan megnevezi a
javítandó (típus)hibákat, hiányosságokat, és a javításra – Vállalkozóval egyezetett – a javítások elvégzésére
ésszerű határidőt tűz Vállalkozó számára.
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3.3 Ha Vállalkozó a film kijavítását alapos indok nélkül megtagadja, vagy határidőre nem végzi el, úgy ez
részéről a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása (egyik) esetének minősül.
4. A díj
4.1 Jelen szerződés 1./ pontjában vállalt kötelezettségeiért Megrendelő Vállalkozónak összesen bruttó
..................Ft (azaz bruttó .............................. forint) díjat fizet a Nyílt Társadalom Intézettel kötött
40020663 sz. szerződésben biztosított támogatási keret terhére. Felek megállapodnak, hogy a díj
magában foglalja a jelen szerződés szerint Megrendelő részére biztosított felhasználási jogok
arányos ellenértékét és Vállalkozó filmhez kapcsolódó költségeit is. A felek egybehangzóan
kijelentik, hogy az e pontban meghatározott díjat a Felhasználó által a felhasználással kapcsolatban
elérhető bevétellel arányosnak tekintik.
4.2 Vállalkozó a Megrendelő által a fenti 2.2 pont szerint kiállított teljesítési igazolás birtokában jogosult
számla kiállítására.
4.3 A megbízási díjat Megrendelő egy összegben, Vállalkozó által kiállított számla befogadásától számított
15 (tizenöt) napon belül Vállalkozó ........................ vezetett ……………………………………… számú
bankszámlájára utalja át.
4.4 Amennyiben a filmek leforgatását és/vagy vágását követően a Megrendelő a szinopszistól és/vagy az
előzetesen egyeztetett szempontoktól jelentősen eltérő, nem a Vállalkozó érdekkörében felmerülő
módosítási igényeket fogalmaz meg, a Vállalkozó a felek közös megállapodása alapján további díjra
jogosult, a szükséges pótmunka arányában.
5. Felhasználói jog
5.1 Vállalkozó nyilatkozza, hogy jelen Szerződéssel összefüggő tevékenysége során keletkező szellemi
termék(ek) (a továbbiakban: mű) tekintetében felhasználási jogosultságot enged Megrendelő számára
azok átadásának időpontjától. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott díj
meghatározása során Megrendelő részére átengedésre kerülő felhasználási jogosultságokra figyelemmel
volt.
5.2 Megrendelő ezáltal a mű
- teljes védelmi idejére
- kizárólagos
- területi korlátozás nélküli,
- valamennyi ismert felhasználási módra kiterjedő jogosultságot szerez.
5.3 Megrendelő jogosult az egyes művet valamennyi ismert felhasználási módon, korlátozás nélkül
felhasználni, így különösen:
- a művet alkalom- és példányszámbeli korlátozás nélkül bármely eljárással és hordozón többszörözni,
ideértve a számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolást, a képfelvétel készítést is;
- a többszörözött példányokat bármilyen módon és hordozón, alkalombeli korlátozás nélkül, bárki részére
terjeszteni;
- a művet bármilyen módon és alkalombeli korlátozás nélkül bárki részére a nyilvánossághoz közvetíteni és
az ehhez szükséges többszörözést elvégezni;
- a művet alkalombeli korlátozás nélkül átdolgozni, digitalizálni, más nyelvre lefordítani, feldolgozni vagy
egyébként módosítani, és az átdolgozott, módosított, lefordított, feldolgozott művet a jelen pontban
rögzített bármely módon felhasználni;
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- 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 bármilyen módon és alkalombeli korlátozás nélkül előadni;
- a felhasználás módjához igazodó módon a műben illusztrációkat elhelyezni.
5.4 Megrendelő joga kiterjed mű átdolgozására, bármely egyéb módosítására. Az átdolgozott/módosított
példányt is az összes fentebb felsorolt módon jogosult használni.
5.5 Megrendelő a Vállalkozó külön díjazása és hozzájárulása nélkül jogosult a művekre vonatkozóan
felhasználási jogosultságot engedni 3. személyek részére.
5.6 Vállalkozó szavatossággal tartozik azért, hogy a műre vonatkozóan harmadik személynek nincsen olyan
joga, amely Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná.
5.7 Vállalkozó szavatolja továbbá, hogy a teljesítési segédei, alvállalkozói által a jelen szerződés teljesítése
során készített szerzői művekre és szellemi alkotásokra is kiterjedjenek a jelen pontban foglalt
Felhasználási jogok, és ebből a célból Vállalkozó szavatolja, hogy olyan tartalmú alvállalkozói szerződéseket
és teljesítési segédekkel kötött jogügyleteket fog kötni, amelyek kifejezetten rendelkeznek Megrendelőt
megillető, jelen pontban foglalt tartalommal megegyező Felhasználási jogokról. Megrendelő elismeri a
szerzőnek azon jogát, hogy a szerzői alkotásokon a szakmában szokásos módon – előre egyeztetett
formában – nevét feltüntesse.
6. Jogszavatosság
6.1 Vállalkozó szavatossággal tartozik azért, hogy a műre vonatkozóan harmadik személynek nincsen olyan
joga, amely Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná.
6.2 Abban a nemvárt esetben, ha harmadik személy(ek) Megrendelővel szemben perben vagy peren kívül
igényt érvényesítenek, Vállalkozó köteles Megrendelő részére minden segítséget és ésszerűen elvárható
támogatást megadni a jogvita elrendezése érdekében. Szellemi alkotáshoz fűződő jogsértésre alapítottan
bármely személy által Megrendelővel szemben indított bírósági peres eljárás során Vállalkozó köteles
Megrendelő pernyertessége érdekében a fent meghatározottak szerint eljárni, továbbá Vállalkozó részére a
pertárgyértéknek megfelelő biztosítékot nyújtani óvadék, bankgarancia formájában, a Megrendelő
felhívásától számított 30 banki napon belül. Ennek elmaradása a Vállalkozó részéről súlyos
kötelezettségszegésnek minősül, és Megrendelő részéről a díj visszatartását alapozza meg. Megrendelő
esetleges marasztalása esetén Vállalkozó a jogszavatossági kötelezettsége alapján köteles helytállni
Megrendelő irányában, és Megrendelőt teljes mértékben kártalanítani.
6.3 Vállalkozó szavatolja továbbá, hogy a teljesítési segédei, alvállalkozó által a jelen Szerződés teljesítése
során készített szerzői művekre és szellemi alkotásokra is kiterjedjenek a jelen pontban foglalt
Felhasználási jogok, és ebből a célból Vállalkozó szavatolja, hogy olyan tartalmú alvállalkozói szerződéseket
és teljesítési segédekkel kötött jogügyleteket fog kötni, amelyek kifejezetten rendelkeznek Megrendelőt
megillető, jelen pontban foglalt tartalommal megegyező Felhasználási jogokról. Megrendelő elismeri a
szerzőnek azon jogát, hogy a szerzői alkotásokon a szakmában szokásos módon – előre egyeztetett
formában – nevét feltüntesse.
7. Késedelem
A Vállalkozó, késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér megfizetésére kötelezett. A kötbér mértéke a
megbízási díj 1%-a minden késedelemmel érintett napra (A jelen szerződés alkalmazásában napi .........
Ft). Harminc napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult egyoldalúan, a Vállalkozóhoz
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intézett írásbeli nyilatkozattal elállni a szerződéstől, ebben az esetben jogosult a vállalkozói díj 30%-át
követelni meghiúsulási kötbér címén, ezen felüli kárát a Ptk. általános szabályai szerint érvényesítheti.
8. A szerződés megszűnése
Vállalkozó a jelen megállapodást csak rendkívüli elállással, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 15
napos határidővel szüntetheti meg, súlyos szerződésszegés esetén, egyéb esetekben a Ptk. szabályai
irányadóak a szerződés megszűnésére. Megrendelő elállása esetén Vállalkozó arányos díjra jogosult kivéve
akkor, ha az elállásra a Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt kerül sor.
9. Egyéb rendelkezések
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.
rendelkezései az irányadóak.
Szerződő Felek jelen szerződésben foglaltakat, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják
alá.
Jelen szerződés 3 példányban készült és 3 számozott oldalból áll.

Budapest, 2012. február 5.

_______________________________
Megrendelő
dr. Kádár András Kristóf, társelnök
Magyar Helsinki Bizottság

____________________________
Vállalkozó
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