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az úgynevezett hackathonok szervezőjeként (a továbbiakban: „szervező”) – ami egy sprintszerű tervezési rendezvényt
jelent; amelyen gyakran számítógépes programozók és más, a szoftverfejlesztésben részt vevő személyek, köztük
grafikusok, interfésztervezők, projektmenedzserek, domainszakértők és mások dolgoznak együtt intenzíven
szoftverprojekteken (a továbbiakban: „rendezvény” vagy „rendezvények”) –, amelyek

a szervezőhöz tartozó és általa lebonyolított rendezvények online regisztrációs platformjára
–
oecoforum.mphacks.hu (a továbbiakban: „honlap”),
valamint

a rendezvényeken való részvételre vonatkoznak a következő rendelkezésekkel összhangban, továbbá
valamennyi kapcsolódó részleges és kiegészítő szolgáltatásra, versenyfeltételre,
amelyeket az alábbiakban feltüntetett napon általános szerződési feltételekként elfogadtak, amelyek visszavonásukig
érvényesek, és amelyeket a vonatkozó jogviszonyok vonatkozásában kötelező erejűként kell alkalmazni, az alábbiak
szerint:
Bevezető rendelkezések
A rendezvény résztvevői (a továbbiakban: „résztvevők”) jelen szerződési feltételek elfogadásával vehetnek részt a
rendezvényeken. A résztvevők elfogadják, hogy a szerződési feltételek tartalmazhatnak külön feltételeket, amelyek
eltérnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénytől (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv), a Polgári
Törvénykönyv 6:59 cikke (2) bekezdésének alapján.
A jelen szerződési feltételek szabályoznak minden, a szervező és a résztvevők közötti jogviszonyt, amely a jelen
szerződési feltételek hatálya alá tartozik.
A jelen szerződési feltételek elfogadásával a résztvevők megállapodnak abban, hogy pénzbeli díjak esetén a
rendezvények során létrehozott művek szellemi tulajdonának egésze vagy egy része a szervezőre száll. Ez a kikötés
nem vonatkozik az erkölcsi jogok átruházására; ezek a jogok minden esetben a résztvevőt illetik meg.
1.

Bevezetés és fogalommeghatározások
Ezek a szerződési feltételek (a „szerződési feltételek”) szabályozzák a szervező tulajdonában lévő és általa
működtetett online regisztrációs platform (a „honlap”) használatát (oecoforum.mphacks.hu), valamint a szervező által
szervezett rendezvényeken való részvételt.
A jelen szerződési feltételekben a „rendezvény” a honlapon elérhető különféle rendezvényekre utal.
A jelen szerződési feltételekben az „jelentkezési fiók” egy jelentkező vagy egy rendezvény résztvevőjének egyéni
felhasználói fiókjára utal, amely a honlapon található. A jelentkező vagy résztvevő rendezvényre való jelentkezési
lapja a jelentkezési fiókban található, és a szóban forgó jelentkező vagy résztvevő módosíthatja a jelentkezési fiókban
a jelentkezési lapon megadott információkat.
Ön beleegyezik ezeknek a szerződési feltételeknek az elfogadásába a weboldalon történő regisztráció során a
megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével. Ezek a szerződési feltételek kötelező, írásbeli jogi megállapodást hoznak létre
Ön, azaz a rendezvényre jelentkező, illetve azon részt vevő vagy a weboldalt használó személy („résztvevő” vagy
„Ön”) és a szervező között. A megállapodás nyelve angol.
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A közöttünk létrejövő szerződést a honlapon keresztül elektronikus formában kötjük. A szerződéskötési eljárás
műszaki lépéseit a jelen szerződési feltételek határozzák meg. A szervező megfelelő intézkedéseket tesz lehetővé a
résztvevő számára, hogy a regisztráció során az alábbiakban ismertetett módon a szerződéses adatokat helyesbíthesse.
Ezeket a szerződési feltételeket a szervező időről időre módosíthatja; ezek a módosítások a szervező által a webhelyen
történő közzétételkor válnak érvényessé. A résztvevő felelőssége, hogy rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy a
változások érintik-e ezeket a szerződési feltételeket. A résztvevő folyamatos részvétele a rendezvényen, illetve a
honlap további használata a változások közzétételét követően azt jelenti, hogy a résztvevő elfogadja a változtatásokat,
és egyetért azokkal.
2.

Regisztráció a honlapon
Az oecoforum.mphacks.hu weboldalt a szervező működteti, amelyen a résztvevő regisztrálhat a szervező által
szervezett rendezvényekre. A rendezvényre úgy jelentkezhet, hogy regisztrál egy jelentkezési fiókot, és kitölt egy
jelentkezési lapot a jelentkezési fiókban az adott jelentkezési időszak alatt. A rendezvényre való jelentkezéskor pontos
és hiánytalan regisztrációt, valamint egyéb információkat kell küldenie a szervezőnek.
Minden ésszerű erőfeszítést meg kell tennie annak megakadályozása érdekében, hogy a jelentkezési fiókhoz
jogosulatlanul hozzáférjenek, illetve azt jogosulatlanul használják. A jelentkezési fiókhoz való illetéktelen hozzáférés,
illetve annak illetéktelen használata vagy annak alapos gyanúja esetén, vagy ha jelszavát harmadik fél számára
felfedték, erről a szervezőt haladéktalanul értesítenie kell.
Ha szervezetként vagy egy csapat nevében regisztrál, illetve jelentkezik, akkor meg kell erősítenie, hogy az ilyen
szervezet és csapatban lévő minden személy elfogadja ezeket a szerződési feltételeket, és joga van képviselni egy
ilyen szervezetet és csapatot ezeknek a szerződési feltételeknek az alkalmazásában.

3.

Regisztrációs folyamat
Amikor ellátogat a honlapra, lehetősége van regisztrálni egy jelentkezési fiókot a weboldalon a „regisztráció” vagy
„bejelentkezés” vagy a „jelentkezés most” gombra kattintva. Ezekre a gombokra kattintva eljut az Auth0 által
(www.auth0.com) a szervezőnek biztosított hitelesítési szolgáltatáshoz. Az Auth0 harmadik féltől származó
hitelesítési szolgáltatását használjuk a lehető legmagasabb szintű felhasználói adatvédelem biztosítása érdekében.
A jelentkezési fiókot úgy hozhatja létre, hogy a webhelyen megadja az Önre vonatkozó alapvető információkat (email-cím és jelszó vagy Google SSO). A személyes adatok megadását követően ellenőrző e-mailt küldünk a
regisztráció során megadott e-mail-fiókhoz. A honlapot csak akkor használhatja teljes egészében, ha e-mail-fiókját
ellenőrizte.
A honlapon való sikeres regisztrációt követően létrehozzák jelentkezési fiókját. Ha módosítania kell a regisztráció
során megadott adatokat, akkor ezt a honlapra történő bejelentkezést követően megteheti a „Fiókom” oldalra kattintva.
A jelentkezési fiók létrehozását követően regisztrálhat egy rendezvényre egy az adott rendezvényre vonatkozó kérdőív
kitöltésével („Jelentkezés a rendezvényre”). A rendezvény jelentkezési lapján egyes adatmezők automatikusan
kitöltődnek a jelentkezési fiókban megadott adatok alapján. A rendezvényre való jelentkezésben kitöltendő adatmezők
az egyes rendezvények vonatkozásában változnak.
A rendezvényre való jelentkezésben megadott adatokat még a rendezvény jelentkezési lapjának kitöltése után is
megváltoztathatja.
A kötelező adatmezőket a rendezvény jelentkezési lapján egy csillag jelöli.
Jelentkezési fiókját vagy a rendezvényre való jelentkezését bármikor törölheti vagy módosíthatja.

4.

Használjon korlátozásokat
A jelentkezési fiókkal vagy rendezvényre való jelentkezéssel rendelkező résztvevőnek nincs lehetősége, illetve nem
áll jogában, hogy a következőket megtegye:
 az alkalmazási fiók vagy a rendezvényre való jelentkezés jogosulatlan használata reklámok, promóciós
anyagok, levélszemét, spam, lánclevelek, versenyek, piramisjátékok vagy bármely más felkérés vagy tömeges
üzenetküldés továbbítására;
 a jelentkezési fiók vagy a rendezvényre való jelentkezés használata a vonatkozó jogszabályok megsértésével;
 a jelentkezési fiók vagy a rendezvényre való jelentkezés oly módon történő használata, amely sérti a szellemi
tulajdonjogokat, üzleti titkokat vagy harmadik személyek magánéletét;
 a jelentkezési fiók vagy a rendezvényre való jelentkezés olyan anyag továbbítására történő használata, amely
adware-t, malware-t, spyware-t, szoftveres vírusokat, férgeket vagy bármilyen más számítógépes kódot tartalmaz,
amelynek célja a számítógépes szoftverek vagy berendezések működésének megszakítása, azok megsemmisítése
vagy korlátozása.
A résztvevő a szervező felé felelősséggel tartozik, és kárpótolnia kell a szervezőt minden olyan követelés, fellépés,
igény, költség, kár, kiadás és veszteség vonatkozásában (beleértve, de nem kizárólagosan a közvetlen, közvetett vagy
következményes veszteségeket, minden veszteséget vagy nyereséget, a jó hírnév elvesztését, valamint minden
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kamatot, jogi költséget, büntetést és minden egyéb ésszerű költséget és kiadást), amelyeket a szervező szenvedett el,
illetve viselt, a jelen szerződési feltételeknek a résztvevő által történő megsértésével összefüggésben, illetve azzal
kapcsolatban vagy abból következően.
5.

Egy rendezvényen való részvétel
Egy rendezvényen való részvételével kapcsolatban pontos és hiánytalan információkat kell nyújtania a szervezőnek.
A rendezőnek saját belátása szerint joga van a rendezvény résztvevőit a jelentkezők közül kiválasztani. A szervező
ilyen döntését nem lehet megfellebbezni. Az egyértelműség kedvéért a szervezőnek jogában áll egy korábban
elutasított jelentkezőnek a rendezvényen való részvételét saját belátása szerint elfogadni, értesítve erről a jelentkezőt.
Felhívjuk figyelmét, hogy a szervezőnek bármikor jogában áll a saját belátása szerint kizárni Önt a rendezvényből,
például a rendezvény való nem megfelelő viselkedése vagy a rendezvény szabályainak, illetve a jelen szerződési
feltételeknek a megsértése miatt. A szervezőnek jogában áll bármilyen okból vagy indokolás nélkül a rendezvényt
lemondani vagy elhalasztani. A rendező nem felel a rendezvény lemondása vagy elhalasztása vagy az Ön kizárása
miatt felmerülő károkért vagy kellemetlenségekért.
Az Accenture és az MPS alkalmazottai és rokonai nem vehetnek részt az online rendezvényen a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv), 8: 1 § (1) bekezdésének 1.
pontja értelmében.
A honlap használata ingyenes.
A regisztrációval a résztvevők kijelentik, hogy vállalkozó személyek, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy
üzleti tevékenységük keretében vesznek részt a rendezvényeken.

6.

Résztvevői tartalom a honlapon
Kizárólag Ön felelős az összes olyan tartalomért, amelyet feltölt, továbbít, illetve beküld a honlapra („résztvevői
tartalom”). A szervezőnek jogában áll, de nem köteles figyelemmel kísérni a résztvevői tartalmakat a jelen szerződési
feltételeknek való megfelelés biztosítása érdekében. Ha a szervező ésszerű véleménye szerint úgy ítéli meg, hogy
bármely résztvevői tartalom megsérti a jelen szerződési feltételeket, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat vagy
bármely alkalmazandó törvényt, akkor a szervezőnek joga van az ilyen résztvevői tartalmakat törölni.
A szervező nem vállal felelősséget a résztvevői tartalom biztonsági másolatáért, illetve megőrzéséért. A honlap nem
használható fel a résztvevői tartalmak biztonsági mentésére.
A résztvevő beleegyezik, hogy a szervező semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget nem vállal a résztvevői
tartalmakért, és a résztvevőnek mindenkor gondoskodnia kell arról, hogy a résztvevői tartalom nem sérti harmadik
felek jogait vagy az alkalmazandó törvényeket. Ezenkívül a résztvevői tartalom nem lehet sértő, fenyegető,
becsületsértő, rágalmazó vagy egyéb módon alkalmatlan. Az egyértelműség kedvéért a szervező nem felelős és nem
vonható felelősségre a résztvevői tartalmakért, és nem osztja a résztvevői tartalmakban szereplő véleményeket.
A szervezőnek jogában áll névtelen felhasználói adatokat és statisztikai adatokat gyűjteni a résztvevői tartalmakból.
A szervező fenntartja az ilyen névtelen adatokra vonatkozó összes jogot.

7.

Szellemi tulajdonjogok és pénzbeli díjak
Bizonyos rendezvényekhez, amelyekre a honlapon regisztrálhat, munkákat, kódokat vagy egyéb teljesítményeket kell
benyújtani (a továbbiakban: „beadványok”). Bármely rendezvényre benyújtott minden beadvány és egyéb munka
továbbra is az azokat kidolgozó személyek, illetve szervezetek szellemi tulajdonát képezi. A szervező nem tart igényt
semmilyen szellemi tulajdonra a rendezvény során, hacsak arról itt másként nem rendelkeznek.
Ugyanakkor a résztvevő a szervezőnek és üzleti partnereinek világszerte, örökkévaló, visszavonhatatlan, allicencbe
adható és nem kizárólagos engedélyt ad arra, hogy az Ön által a honlapon keresztül beküldött beadványokkal
kapcsolatos információkat felhasználja bármely rendezvény promóciós és marketingcéljaira, maga a szervező vagy
üzleti partnerei által. Tudomásul veszi, hogy nem illeti meg semmilyen jogdíj vagy ellenérték azért, hogy a szervező
az Ön beadványát felhasználja.
Bármely rendezvényen való részvételével tudomásul veszi, hogy az adott rendezvényről felvétel készül (kép- és
hangfelvétel) későbbi hivatkozás vagy hasonló felhasználás céljából, és ezért a szervezőnek világszerte, örökre szóló,
visszavonhatatlan, nem kizárólagos engedélyt ad arra, hogy a rendezvényen bemutatott munkáját a szervező
promóciós és marketingcélokra felhasználja, például blogbejegyzésekben, online videókban vagy esetleírásokban.
Tudomásul veszi, hogy munkájának a szervező általi felhasználásáért nem illeti meg semmilyen jogdíj vagy ellenérték.
A honlappal kapcsolatos minden szellemi tulajdonjogot a szervező birtokol, és ő őriz meg. Valamennyi név és logó a
szervező vagy partnerei tulajdonát képezi, és azokról nem lehet másolatot készíteni, azokat nem lehet utánozni vagy
felhasználni a szervező vagy az érintett partner engedélye nélkül. A jelen szerződési feltételekben semmi nem jelenti
a szervező vagy partnerei szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak vagy egyéb jogainak az Ön részére történő
átruházását.

3

A szervező néhány rendezvényének pénzjutalma van. Pénznyereményes rendezvények esetén a szervező a három
legjobb munkát pénzzel jutalmazza. A szervező különdíjat ítélhet oda az egyénileg meghatározott feltételek szerint
arra méltó munkáknak. A fentiek értelmében a díjnyertes munkákért az érintett résztvevő pénzjutalmat kap. A
pénzjutalom átutalásával a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény III. fejezetének értelmében minden
korlátlan, a díjnyertes munkákkal kapcsolatos szellemi gazdasági jog a szervezőhöz kerül az 1. mellékletben
meghatározott szerződési feltételek mellett. Az így átruházott szellemi gazdasági jogok ellenértékét beleszámítják a
pénzjutalomba.
8.

Nyilvánosság
Bármely rendezvényen való részvétellel a résztvevő beleegyezik abba, hogy a rendezvényen filmfelvételt, illetve
fényképet készítenek róla. Ezenkívül a résztvevő hozzájárul az ilyen felvételek közzétételéhez a rendezvény, a
szervező, illetve adott esetben egy harmadik fél marketing- és kommunikációs csatornáin a résztvevő felülvizsgálata
vagy jóváhagyása nélkül bármikor, kompenzáció nélkül.

9.

Titoktartás és titoktartási kötelezettség
Bármely rendezvényen való részvétel vagy arra való jelentkezés részeként kapcsolatba kerülhet a szervező bizalmas
adataival vagy a rendezvény forrásaival vagy bizalmas, illetve tulajdonosi ismeretekkel, know-how-val, adatokkal
vagy a szervező vagy harmadik fél üzletmenetével, kapcsolataival és pénzügyivel kapcsolatos információkkal,
függetlenül attól, hogy azokat bizalmasnak vagy a tulajdonost megilletőnek minősítik-e vagy akként azonosítják-e
(„bizalmas információk”), beleértve, de nem kizárólagosan a kutatás-fejlesztés találmányait és eredményeit, a
szolgáltatásokat és marketingtervekek, a forráskódokat, tárgykódokat, a vásárlókkal és szállítókkal, valamint egyéb
harmadik féllel kapcsolatos információkat, üzleti terveket, költségvetéseket, pénzügyi információkat, árakat és
költségeket.
Beleegyezik abba, hogy bizalmasan és biztonságosan kezel minden bizalmas információt a rendezvény alatt és azt
követően, illetve azokat nem bocsátja harmadik fél rendelkezésére. Beleegyezik, hogy a bizalmas információkat csak
a rendezvény alatt és annak céljára használja, a szervező bármely irányelvével összhangban.
A szervező tájékoztatja a résztvevőket, hogy minden vagyontárgy, eszköz, műszaki eszköz, adat vagy egyéb
információ - amely titkos abban az értelemben, hogy egészében vagy alkatrészeinek összeszerelésénél általában nem
ismert vagy könnyen hozzáférhető az érintett gazdasági tevékenységgel foglalkozó személyek számára -, amelyeket a
rendezvény során átadnak, üzleti titoknak és oltalmazott tudásnak tekintendő.
A résztvevő titoktartási kötelezettséget vállal az üzleti titok és az oltalmazott tudás tekintetében időbeli korlátozás
nélkül (a továbbiakban: „titoktartási kötelezettség”). Nem hozhatja nyilvánosságra harmadik fél számára, nem teheti
hozzáférhetővé harmadik fél számára, nem adhatja át másoknak, és nem használhatja fel más célra, mint az adott
bizalmas információval, üzleti titokkal vagy oltalmazott tudással kapcsolatban fennálló jelenlegi vagy jövőbeli
szerződéses kapcsolatra.
A résztvevő vállalja, hogy a szervezőt vagy harmadik felet teljes mértékben kártalanítja, ha arról értesítik, hogy a
titoktartási kötelezettség megsértéséből a szervezőnek vagy harmadik félnek kára származott. A résztvevő elismeri,
hogy az üzleti titok megsértése büntetőjogi és versenyjogi szankciókat vonhat maga után.

10.

Személyes adatok
A szervező adatokat gyűjt és dolgoz fel, beleértve a személyes adatokat, a résztvevő regisztrációjával vagy a honlapon
benyújtott ajánlataival, bármely rendezvényre való jelentkezéssel vagy az azon való részvétellel kapcsolatban,
úgymint a résztvevő elérhetőségeit, egyéb azonosítási adatait, önéletrajzát és a beadványokkal kapcsolatos
információkat.
A szervező az alkalmazandó jogszabályok értelmében az ilyen személyes adatok adatkezelője, ezért az érintetteket
tájékoztatja az adatvédelmi politikájában szereplő feldolgozási gyakorlatokról, és az ilyen személyes adatokat az
éppen hatályos adatvédelmi politikájának megfelelően kezeli. A szervező adatvédelmi politikája megtalálható a
honlapon.

11.

Időtartam és megszűnés
Ezek a szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg Ön a honlapot használja vagy bármilyen eseményen
részt vesz. A szerződési feltételek azon rendelkezéseinek, amelyek a jelen szerződési feltételek megszűnése vagy
lejárta utáni időre vonatkoznak, továbbra is hatályban kell maradniuk.

12.

Kötelezettségek
A szervező ésszerű erőfeszítéseket tesz a honlap működésének biztosítása érdekében. Bizonyos műszaki nehézségek
vagy a karbantartás azonban időnként átmeneti megszakításokat eredményezhet.
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A rendező ésszerű erőfeszítéseket tesz az rendezvény működésének biztosítása érdekében. A szervező fenntartja a
jogot a rendezvény tartalmának, időzítésének, időpontjának, illetve helyszínének megváltoztatására anélkül, hogy
ezért a résztvevővel szemben kötelezettségek terhelnék, feltéve, hogy a módosított rendezvény lényegében hasonló az
eredetileg meghirdetett rendezvényhez. A szervező arra is fenntartja a jogot, hogy a rendezvényt bármikor lemondja,
ami után a résztvevőnek teljes egészében visszatéríti a kifizetett díjakat.
A szervező fenntartja a jogot, hogy időszakonként és bármikor, ideiglenesen vagy véglegesen módosítsa vagy
megszüntesse a honlap egyes funkcióit és jellemzőit.
Az alkalmazandó törvények által megengedett legnagyobb mértékben a szervező semmilyen esetben sem felelős Ön
vagy harmadik személy felé semmilyen a rendezvényre való jelentkezésből vagy az azon való részvételből vagy a
honlap használatából származó közvetett, következményes vagy büntető jellegű kárért, amely meghaladja a szervező
által ténylegesen felszámított összegeket.
A jelen szerződési feltételek részes felei nem korlátozzák felelősségüket olyan kérdésekben, amelyek vonatkozásában
a kötelező jogszabályok (például a fogyasztóvédelmi törvények) alapján nem korlátozhatják felelősségüket.
13.

Irányadó jog és panaszok
A jelen szerződési feltételeket a magyar törvények szabályozzák és értelmezik. Ha bármilyen panasza van a honlappal
vagy a szervező által nyújtott bármely szolgáltatással kapcsolatban, kérjük, küldje el bármelyik fenti elérhetőségre.
Gondoskodunk róla, hogy minden panaszra a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül válaszoljunk.
A szerződési feltételekből adódó vagy azokkal összefüggésben felmerülő bármilyen vita esetén, különösen annak
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban a felek kizárják az állami bírósági
eljárást, és megállapodnak abban, hogy az ügyet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó
Választottbíróság (Budapesti Kereskedelmi Választottbíróság) kizárólagos és végleges határozatára bocsátják. A
Választottbíróság a saját eljárási szabályzatának megfelelően jár el (a gyorsított eljárás alszabályának rendelkezéseivel
kiegészítve). A választottbírók száma egy, és a választottbírósági eljárás során használt nyelv az angol. A felek
kizárják az eljárás felülvizsgálatának lehetőségét, ahogyan azt a 2017. évi LX. sz. törvény IX. szakasza szabályozza.
A jogvita rendezésére a magyar anyagi jogot kell alkalmazni, a nemzetközi magánjogi szabályok kivételével.

14.

Vegyes rendelkezések
Ezek a feltételek csak a honlap használatára vonatkoznak, az összes kapcsolódó szolgáltatást és platformot az érintett
harmadik felek nyújtják, és az ő felhasználási feltételeik vagy más megállapodás, illetve licenc vonatkozik rájuk.
A szervező nem vállal semmilyen felelősséget az ilyen harmadik fél által nyújtott szolgáltatások és platformok
használatáért, függetlenül attól, hogy kapcsolódnak-e a webhelyekhez.
A webhelyek tartalma, beleértve, de nem kizárólagosan a szövegeket, grafikákat, képeket, linkeket és egyéb
anyagokat, kizárólag tájékoztató jellegű.
Ha a jelen szerződési feltételek bármely részét érvénytelennek nyilvánítják, a szerződési feltételek fennmaradó része
teljes egészében hatályban marad.
A jelen szerződési feltételeket angol nyelven szövegezték meg.
A szerződési feltételekhez a következő mellékleteket csatolják mint azok szerves részét:
1. melléklet: A szellemi gazdasági jogok átruházása
A mai napon elfogadom és hatályba léptetem ezeket a szerződési feltételeket.
Kelt: Budapest, 2020. június 29.

……………………………
az MP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseli: David Ivor Pelle ügyvezető igazgató
a Szervező
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1. melléklet: A szellemi gazdasági jogok átruházása
Megállapodás
A díjnyertes munkák szellemi gazdasági jogainak átruházása
amely létrejött az alábbiak között (a továbbiakban: „megállapodás”):
A résztvevő neve
MP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím:
………………
Bejegyzett székhely:
H-1088 Budapest, Bródy
Sándor utca 2. 2. em. 8B.
Születési hely és idő:
………………
Cégjegyzékszám:
Cg.01-09-91402
Személyigazolvány
………………
Európai egyedi azonosító HUOCCSZ.01-09-914023
száma:
(EUID):
, mint résztvevő (a továbbiakban: „résztvevő”)
, mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”)
a továbbiakban együttesen „a felek” az alábbiakban megjelölt napon és helyen, a következő feltételekkel.
Preambulum:
Ez a megállapodás az úgynevezett „hackathon” verseny (a továbbiakban: „rendezvény”) nyertes résztvevője és a
szervező között jött létre a rendezvény általános szerződési feltételei szerint (a továbbiakban: „szerződési feltételek”).
A jelen megállapodás elfogadása és aláírása a pénzdíjak átadásának feltétele. Ez a megállapodás már akkor érvényes,
amikor a résztvevő a szerződési feltételeket elfogadja, de annak tényleges alkalmazására csak a rendezvény
eredményeinek bejelentése után kerül sor.

1.

A megállapodás tárgya
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a résztvevő által az esemény során benyújtott munkát a rendező pénzbeli
díjjal jutalmazta a rendezvény versenyszabályainak megfelelően. A pénznyeremény pontos természetét és összegét a
rendezvény versenypályázata és a végeredmények szervező általi kihirdetése tartalmazza.

2.

A pénznyeremény ellentételezéseként és a fizetés feltételeként a felek megállapodnak abban, hogy a rendezvény során
a résztvevő által kidolgozott díjnyertes szoftverre és a kapcsolódó szoftverkomponensekre, forrásokra,
funkcionalitásra vagy bármilyen kiegészítő szellemi tulajdonra, oltalmazott tudásra és a kapcsolódó dokumentációra
(együttesen: „díjnyertes munkák”) vonatkozó minden tulajdonjog és használati jog a következők szerint kerül átadásra
a szervezőnek:

A résztvevő a szerzői jogokat, a kapcsolódó kizárólagos használati jogokat és a díjnyertes művek minden egyéb
tulajdonjogát átadja a szervezőnek. Az átruházott tulajdonjogok, illetve használati jogok kizárólag a szervező
tulajdonát képezik, időbeli, területi vagy alfelhasználói korlátozások nélkül. A szervező tulajdonjogai, illetve
felhasználási jogai a közvetlen felhasználásra és a másiknak átruházott felhasználásra is kiterjednek.

A közvetlen felhasználás keretében a szervező többek között jogosult a díjnyertes munkák korlátlan
felhasználására saját belső használatra. A szervező egyben jogosult a díjnyertes munkákat programkönyvtárban
elhelyezni, fejleszteni, illetve módosítani. A módosítás jogának értelmében a szervezőnek joga van különösen
az eredeti szoftvermunkából új munkákat létrehozni, és ezeket önállóan felhasználni. A fentiek értelemszerűen
alkalmazandók a kapcsolódó dokumentációra.

A szervezőnek joga van a résztvevő által átruházott tulajdonjogokat, illetve használati jogokat harmadik
személyeknek eladni, illetve azokat bármely más címen átruházni, időbeli, helybeli korlátozások nélkül.

3.

A résztvevő teljes polgári és büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti és szavatolja, hogy a díjnyertes munkák a
résztvevő független alkotásai, és fejlesztésük során harmadik fél által létrehozott, szerzői joggal védett munkákat nem
használtak fel engedély nélkül. A résztvevő önállóan jogosult a megállapodás megkötésére. Ha ezt a megállapodást
egy harmadik fél, vagy a szervező vagy a díjnyertes munkákhoz kapcsolódó tulajdonjogok, illetve használati jogok
más tulajdonosai az előbbi megsértése miatt megtámadják, akkor a résztvevő köteles közvetlenül eljárni a szervező
vagy az érintett jogosult személy jogos érdekeinek védelmében. Ha valamely okból kifolyólag nincs lehetőség
közvetlen fellépésre, a résztvevő köteles a szervezőt (jogosultat) olyan helyzetbe hozni, hogy a szervező jogos
érdekeinek védelme ne járjon további terhekkel, költségekkel vagy egyéb hátrányokkal.

4.

A résztvevő emellett kijelenti és szavatolja, hogy a résztvevő a díjnyertes munkák és a hozzájuk kapcsolódó
dokumentáció felhasználására vonatkozó korlátlan szerzői jogok, illetve használati jogok egyedüli tulajdonosa, és
egyetlen harmadik félnek sincs olyan joga, amely korlátozná vagy kizárná a jogok szervező általi megszerzését.
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5.

A résztvevőnek az eredmények kihirdetésétől számított 3 napon belül át kell adnia a szervezőnek a program
forráskódját a szükséges jelszavakkal, valamint minden olyan információt és dokumentációt, amely a díjnyertes
munkák maradéktalan felhasználásához szükséges. A résztvevő azt is szavatolja, hogy a forráskódot és a kapcsolódó
dokumentációt teljes, pontos és naprakész változatban adja át.

6.

A szervező vállalja, hogy a pénznyereményt a résztvevő ismert bankszámlájára utalja a szerződés papíralapú
változatának mindkét fél általi aláírásától számított 15 napon belül.

7.

A magyar jogszabályok – különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Polgári Törvénykönyv”),
az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény, a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény – és a
szerződési feltételek az irányadók és alkalmazandók a jelen megállapodás és annak bármely része létrehozásával,
értelmezésével és teljesítésével kapcsolatos kérdésekre.
Kelt: ……………., 2020. [*]

Kelt: ……………., 2020. [*]

…………………………………..
A résztvevő neve

…………………………………..
MP Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseli: David Ivor Pelle ügyvezető igazgató
a Szervező

a Résztvevő
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