FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS
Az Iskola Verzió programjában szereplő filmek kölcsönzéséről
>>>Az Iskola Verzió filmjeinek vetítésére a jelen szerződés és az online elérhető Jelentkezési
lap együttes kitöltésével tud jelentkezni!<<<
A Verzió Film Alapítvány (székhelye: 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 9. II/18., adószám:
18187393-1-42) (a továbbiakban: „Verzió”) a jelen felhasználási szerződésben (a továbbiakban: a
„Szerződés”) nem kizárólagos engedélyt ad
vetítés pontos helyszíne (iskola vagy filmklub neve):
kapcsolattartó neve:
kapcsolattartó címe:
kapcsolattartó telefonszáma:
kapcsolattartó e-mail címe:
(a továbbiakban: „Vetítésszervező”) (a Verzió és a Vetítésszervező a továbbiakban együttesen a
„Felek” és külön-külön a „Fél”) számára, hogy az Iskola Verzió program keretén belül oktatási célra
biztosított filmek közül az alább kiválasztott filmet vagy filmeket jelen Szerződésben meghatározott
módon és feltételek szerint felhasználja:
A Vetítésszervező által választott film vagy filmek a továbbiakban a „Film”.
1. Választható filmek (többet is választhat):

� #jóttenni
(csak iskoláknak elérhető)

� Tititá
(iskoláknak és filmkluboknak is elérhető)

� A mi iskolánk
(iskoláknak és filmkluboknak is elérhető)

� Várakozás
(csak iskoláknak elérhető)

� A punk-szindróma
(iskoláknak és filmkluboknak is elérhető)

� Szembesítés
(csak iskoláknak elérhető)

� Sonita
(iskoláknak és filmkluboknak is elérhető)

� Angry Bird kórusa
(iskoláknak és filmkluboknak is elérhető)

� Thule Tuvalu
(iskoláknak és filmkluboknak is elérhető,
kizárólag 2019. október 31-ig)

� Nagyi projekt
(iskoláknak és filmkluboknak is elérhető)

2. A Film felhasználási módja:
� ingyenes, oktatási célú, tudományos felhasználás (filmvetítés)
� ingyenes, filmklub célú felhasználás (filmvetítés)

3. A Film felhasználási feltételei:
a) A Vetítésszervező köteles és felelős a jelen Szerződésben meghatározott, a választott
Filmre vonatkozó felhasználási feltételeket betartani.
b) A jelen Szerződés eltérő rendelkezése hiányában a felhasználásra szóló engedély kizárólag
a Film vagy filmrészlet egyszeri vetítésére korlátozódik. A Film utolsó engedélyezett
felhasználását követően a Vetítésszervező köteles azonnal törölni a Filmet.
c) A Vetítésszervező köteles a vetítést követő egy héten belül kitölteni a verzio.org-on
elérhető online Beszámoló lapot a Verzió részére.
d) Amennyiben a Vetítésszervező újból fel kívánja használni a Filmet, a Vetítésszervező
köteles újból kitölteni a verzio.org-on elérhető online Jelentkezési lapot és új szerződést
kötni a Verzióval.
4. Kölcsönös díjmentesség
a) Vetítésszervező a választott Filmet térítésmentesen kapja a Verziótól online letölthető fájl
formátumban és a Verzió által jóváhagyott időpontban.
b) Vetítésszervező az Iskola Verzió filmjeinek megtekintéséért nem számolhat fel díjat,
köteles ingyenes részvételt biztosítani a program résztvevői számára.
5. A kölcsönzés folyamata:
a) A Verzió az egyes filmek esetében változó számú vetítés jogával rendelkezik, melyet a
Vetítésszervezők között foglalási sorrendben oszt szét online letölthető fájl formájában. A
Filmek letöltése ingyenes.
b) Vetítésszervező legkésőbb a tervezett vetítés időpontja előtt 15 nappal e-mailben köteles
elküldeni az info@verzio.org címre a Verziónak a jelen Szerződés általa aláírt, szkennelt
példányát, valamint kitölteni a verzio.org-on elérhető Jelentkezési lapot. A
Vetítésszervező jelentkezését a Verzió legkésőbb 5 napon belül visszaigazolja vagy,
amennyiben nincs szabad vetítési joga, más időpontot és/vagy más filmet javasol a
Vetítésszervezőnek.
c) Vetítésszervező az utolsó hivatalosan igényelt vetítést követően köteles azonnal törölni a
letöltött filmfájlt. A Vetítésszervező kijelenti és tudomásul veszi, hogy a Filmet, illetve a
letöltött filmfájlt harmadik félnek semmilyen esetben sem adhatja át, azt nem hozhatja
nyilvánosságra.
d) A Vetítésszervező kijelenti és tudomásul veszi, hogy a fenti a)-c) pontokban
meghatározott kölcsönzési folyamatot és annak feltételeit köteles betartani.
6. Kiegészítő foglalkozás
Verzió és Vetítésszervező egyaránt kinyilvánítja szándékát, hogy a Film vetítéséhez moderált
beszélgetést kíván szervezni, amely növeli a filmélményt és segíti a Film feldolgozását. A
beszélgetés szervezéséért a Vetítésszervező felelős, de a Jelentkezési lapon kifejezheti szándékát

Verzió-moderátor meghívására, amely esetben a Verzió törekedni fog arra, hogy moderátort
biztosítson. Amennyiben Vetítésszervező nem kíván Verzió-moderátor meghívásával élni, Verzió
javasolja a verzio.org-on ingyenesen letölthető segédanyagok használatát.
7. Promóció
Vetítésszervező a Film vetítése előtt és alatt az alábbi módon köteles közzétenni, hogy a
bemutatott anyagok a Verzió Film Alapítvány Iskola Verzió című programjából származnak:
a) a filmhez tartozó online letölthető és nyomtatható posztert jól látható helyen kihelyezi a
vetítés helyszínén, továbbá
b) amennyiben online népszerűsíti az eseményt, feltünteti, hogy a filmvetítés az Iskola
Verzió keretén belül zajlik, amely a Verzió Film Alapítvány ingyenes oktatási programja.
8. A Szerződés időtartama, módosítása és megszűnése
a) Jelen Szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba, és a jelen Szerződésben
foglalt valamennyi feltétel teljesítését követően hatályát veszti (Beszámoló lap elküldése).
b) Felek a jelen Szerződést kizárólag írásban, mindkét fél aláírásával módosíthatják.
9. Kapcsolattartás
Szerződéssel kapcsolatos és kópiamegosztási ügyekben forduljanak Gyureskó Enikőhöz:
gyureskoe@ceu.edu, 06-70-254-7010
Verzió-moderátor felkérésének ügyében keressék Szirony Szabolcsot:
szabola@mail.com, 06-20-451-9069
10. Vetítési jog (ún. filmkölcsönzési jog által)
Verzió kijelenti és szavatolja, hogy, mint az Iskola Verzió szervezője, a Film magyarországi
oktatási célú (nem kizárólagos) vetítési jogaival rendelkezik, jogosult a Film jelen Szerződés
szerinti kölcsönzésére, a kölcsönzésre vonatkozó egyéb jogszabályi kötelezettségeknek eleget
tett, valamint a Film terjesztése nem jogellenes, a Film oktatási célú előadás keretében
vetíthető, illetve harmadik személy nem rendelkezik olyan joggal, amely a Film
Vetítésszervező által történő felhasználását korlátozza vagy kizárja, vagy amely alapján
harmadik személy díjazásra lenne jogosult a Film Vetítésszervező általi felhasználása után.
11. Záró rendelkezések
a) A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződés alapján tudomásukra jutott
adatokat, információkat bizalmasan kezelik, azokat harmadik személyeknek nem adják át.
A fenti kötelezettség megszegéséből eredő károkat a károkozó Fél a másik Félnek köteles
megtéríteni.
b) A Felek rögzítik, hogy tiszteletben tartják egymás személyhez fűződő jogait, különös
tekintettel a természetes és jogi személyeket is megillető jó hírnév védelmére. Ezen
szabályok megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

c) A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv,
valamint az egyéb, vonatkozó, hatályos magyar jogszabályok irányadóak.
d) A Felek megállapodnak abban, hogy mindent megtesznek a jelen Szerződésből fakadó
jogvitáik békés rendezése érdekében. Arra az esetre, ha a jogviták békésen nem
rendezhetők, a Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből eredő vagy azzal
kapcsolatos jogvitáik (beleértve a nem teljesítéssel, érvényességgel, értelmezéssel
kapcsolatos vitákat is) végleges eldöntésére járásbíróság hatáskörébe tartozó per esetén a
Pesti Kerületi Központi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos
illetékességét kötik ki.
e) Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, vagy azzá válna, ez
nem érinti a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét. Ilyen esetben a Felek az
érvénytelenségi ok tudomásukra jutását követően haladéktalanul kötelesek az érvénytelen
rendelkezést olyan rendelkezéssel pótolni, amely megfelel a hatályos jogszabályoknak és
a Felek eredeti szerződéskötési akaratának.
f) A jelen Szerződést a Felek külön példányokon írják alá, mindkét Fél két-két példányban.
A jelen Szerződés aláírást követően mindkét Fél köteles a másik Fél részére megküldeni a
jelen Szerződés egy eredeti példányát.

Kelt:

Kelt:

_________________________________

__________________________________

Vetítésszervező

Verzió Film Alapítvány

Név:

Név:

>>> Az aláírt szerződéseket 2 példányban várjuk a Budapest 1051 Arany János u. 32. címre.
A filmeket azután tudjuk megosztani, hogy a szerződés megérkezett.<<<

