
 

 

 

PÁLYÁZÓ ADATAI: 

Pályázó neve 
 

 

A pályázó email címe  

Középiskola / Egyetem  
(intézmény neve, ország, város,) 

 

A pályázó beosztása/ hallgató esetén a 
szak megjelölése 

 

A pályázó tagja-e fotószakkörnek, 
fotóegyesületnek, fotóművészeti 
szervezetnek?  
(a megfelelő válasz aláhúzandó) 
 
Ha igen, melyiknek? 
 

igen / nem 
 
 

A pályázó amatőr vagy képzett fotós? 
(a megfelelő válasz aláhúzandó) 

amatőr / képzett 

FÉNYKÉPEK ADATAI  
A beküldött fájl nevét is kérjük pontosan megadni. 

Kategória megjelölése 
(a megfelelő kategória aláhúzandó) 

középiskolás / egyetemi polgár 

Kép 1: cím és leírás 
 (esetleg hol készült) 

 

Kép 2: cím és leírás 
(esetleg hol készült) 

 

Kép 3: cím és leírás 
(esetleg hol készült) 

 

 

  



 

 

 

PosiTivE  
„Neked mi jót adott a rendhagyó élethelyzet?”  

Fotópályázat  
Felhasználási szerződés 

amely létrejött egyrészt a Pécsi Tudományegyetem 
székhely: 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4. 
OM azonosító: FI 58544 
statisztikai számjel: 15329798-8542-312-02 
adószám:15329798-2-02 
ÁHT azonosító: 230243 
bankszámlaszám: 10024003-00282716-00000000 
képviselő: Győrffy Zoltán kapcsolati igazgató 
szerződéskötéssel érintett szervezeti egység: Kapcsolati Igazgatóság 

mint Felhasználó  
másrészt 

Név:  
születési hely, idő: 
anyja neve: 
lakcím: 

 
mint Szerző között, az alulírott helyen az alábbiak szerint.  

1. A Szerző kijelenti, hogy kizárólagos szerzője az Adatlapon megjelölt fotóművészeti alkotásnak (a 
továbbiakban: Mű). 

 

2. A Szerző kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásától határozatlan időtartamra szóló, területi 
korlátozás nélküli, kizárólagos, harmadik személynek átengedhető, felhasználás valamennyi 
formájára – így az átdolgozásra is – kiterjedő, ingyenes felhasználási jogot enged a Felhasználó 
részére. 

 

3. Felhasználó a fentiek szerint rendelkezik a Mű felhasználási jogával, de nincs arra kötelezve, hogy 
a Művet ténylegesen felhasználja. A felhasználási jog engedélyezése nem érinti a Műhöz 
kapcsolódó személyhez fűződő jogait. 
 

4. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban közöttük felmerült vitás 
kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton rendezik. Ennek eredménytelensége esetére a per tárgya 
és értéke alapján hatáskörrel rendelkező, pécsi székhelyű rendes bíróság kizárólagos illetékességét 
kötik ki. 

5. A Felek a jelen szerződést – mely négy egymással egyező példányban készült, és amelyből egy 
példány a Szerzőt, három példány pedig a Felhasználót illet meg – elolvasták, értelmezték, és mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 
 

 

Szerző  Felhasználó 
Győrffy Zoltán 

kapcsolati igazgató 

   
 


