Az MTRO és MTRMTE szellemi termékeinek1 felhasználásáról
szóló kérelem
Szervezeti és/vagy céges adatok
Szervezet,
vállalkozás
neve:
Szervezet,
vállalkozás
címe:
Kapcsolattartó:

Telefonszám:
Mobilszám:
Email cím:
Kérjük, hogy amennyiben először nyújt be ilyen kérelmet, szíveskedjen a szervezetről, vállalkozásról
egy rövid bemutatkozót mellékelni, amelyből a célok és a tevékenység jellege is kiderül. Honlap link
is megfelelő, ha ott megtalálhatók ezek az információk.

A szellemi termék

Kérjük, nevezze meg, hogy az MTRO és/vagy MTRMTE mely szellemi termékét (kiadványát,
videóanyagát, grafikai anyagát, kép, cikk, tanulmány, statisztika stb.) kívánja felhasználni?
Mi a felhasználás célja?
Milyen környezetben (helyszínen, eseményen, kommunikációs közegben) fogja felhasználni?
Határozza meg a közönséget, akinek az anyagot szánja!
Harmadik fél is közreműködik abban a kommunikációban, amelynek a termék részét képezi? Ha
igen, ki?
Milyen időtartamra kívánja a megszerezni a felhasználás jogát?
A termék másodközlését módosítás nélkül vagy módosítással tervezi? Utóbbit részletezze!
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Ideértve azokat a szellemi termékeket, amelyeknek szerzői joga nem, de a felhasználási
joga a Magyar Termék rajongói oldalt (MTRO) és/vagy a Magyar Termék Rajongók a Magyar
Termékekért Egyesületet (MTRMTE) illeti.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az űrlaphoz mellékelt felhasználási feltételeket, mielőtt eljuttatná
hozzánk kérelmét. A kitöltött kérelmet szíveskedjen visszaküldeni Bárány Attilának a
barany.attila@mtro.hu címre. Köszönjük!

Az MTRO és MTRMTE szellemi termékeinek felhasználási
feltételei
Az MTRMTE célja, hogy pályázati úton nyert közpénzen, illetve a saját forrásból készített szellemi
termékei minél szélesebb körben segítsék a különböző célcsoportok szemléletformálását: az MTRO
és/vagy az MTRMTE nyitott az ezt szolgáló kezdeményezésekre, együttműködésekre. Ugyanakkor a
szervezet szakmai hitelességének és arculatának megőrzése érdekében az alábbiak
figyelembevételét várjuk partnereinktől, a Felhasználótól:
A termékkel kapcsolatos szerzői jog az MTRO-t és/vagy az MTRMTE-t illeti. A megadott felhasználási
jog nem kizárólagos, az MTRO és/vagy az MTRMTE továbbra is szabadon rendelkezik a termékkel,
ettől eltérni külön megállapodás esetén lehet.
A feltételek azokra a termékekre is vonatkoznak, amelyeknek az MTRO és/vagy az MTRMTE a
szerzői jogával nem, de felhasználási jogával rendelkezik. Ilyen esetekben az MTRO és/vagy az
MTRMTE a szerző előzetes egyetértésével rendelkezik.
Módosítás esetén az MTRO és/vagy az MTRMTE előzetes jóváhagyása szükséges a megjelentetéshez,
a döntés a legutolsó módosítást követő anyag bemutatásával születik, ez után a Felhasználó már
nem változtathat a terméken.
Felhasználó jellegtől függően köteles megjeleníteni az MTRO és/vagy az MTRMTE logóját (grafikai
anyag, kiadvány, videó stb.), illetve megjelölni az MTRO-t forrásként (cikk, tanulmány stb.),
valamint név szerint feltüntetni a szerzőket. Felhasználónak az MTRO arculati kézikönyvét
figyelembe véve kell megjelentetni a termékeket. Ettől eltérni kizárólag megállapodás esetén lehet.
Felhasználó harmadik félnek kizárólag az MTRO és/vagy az MTRMTE erre vonatkozó külön engedélye
mellett adhatja tovább a szellemi terméket.
Felhasználó az MTRO és/vagy az MTRMTE szellemi termékét szemléletformálás céljából, az MTRMTE
küldetésével összhangban és az alapszabályzatában foglaltaknak megfelelve (megtalálható a
honlapunkon) használhatja. Ha a Felhasználó igazolja, hogy nonprofit célból, nonprofit keretek
között jelenteti meg a terméket, a felhasználás díjmentes. Amennyiben a Felhasználó közvetlen
vagy közvetett üzletszerzésre használja a terméket, az MTRMTE egyedi elbírálás alapján dönt a
kérelemről és annak anyagi ellentételezéséről.

Magyar Termék Rajongók a Magyar Termékekért Egyesület (MTRMTE)
1380, Budapest, Pf.: 1127
Bankszámlaszám:11707000-20002279-00000000
Adószám:18272248-1-41
Ny.t.sz.:14594
(A kérelmed mihamarabb juttasd el hozzánk az Egyesület címére:1380, Budapest, Pf.: 1127., és elektronikus formában a
barany.attila@mtro.hu emailcímre. A kitöltés napjával válik hivatalossá a kérelmed, de csak jóváhagyás után leszel jogosult az
adott tartalom megjelenítésére, ezért fontos hogy mihamarabb megérkezzen hozzánk.)

………………………………………………….
Bárány Attila
Dátum:

.……………………………………………….
Kérelmező

