JogáttUházásra

irányuló szeaódés

A szerzői jogvédelem alá tartozó Csurka István írásainak bibliográfiája c. kiadványban felsorolt
művek, valaminrsz 1997 és 2011. június 30. kőzőtt megjelent valamennyi kötete, publicisztikája
és egyéb irodalmi műve szerzői, vagyoni és felhaSználói jogának meghatározott idOtartamra való
átruházásáról,
mely létrejött egyrészről MikóczyZoltán
lakcíme Dunaszerdahely, Hviezdoslavova

szül. t962.04.18-án Dunaszerdahaelyen
u. 41.,

a.:n.:Bors Jolán

másrészről a szerző Csurka István, an.; Bodnár Etzsébet,sz;: 1934. március 27.lakcíme
Budapest. Damjanich u. 56.,között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:
A szerződés tárgya: A szerző által létrehozott, a fent megjelölt, megjelent művekszerzői, vagyoni
és a nyilvánossághoz való továbbközvetítési és felhasználói jogának meghatározott időtartamra
való átruházása
10~azaz tíz~~;~az
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A Mikóczy Zoltán által\t;negsze.rzetylogok tartalma és mértéke: Jelen szerződéssel a szerző a
múvekhezkapcsolódó
V'aWnénnyi, jogosultságát átruházza nevezettre bel- és külföldön. A
lcizárólagos felhasznál~i· j~g magábut .foglalja kereskedelmi fotgalomban való terjesztést és
valamennyi felhasználási módot; beleértve ebbe a színrevitel, megfilmesítés, iU.digitális
műfeJhaszná.lást is, így a felhasználási jogot a megjelölt idótattain alátt minden korlátozástói
. mentesen (korlátlan alkalom és példányszám vonatkozásában) gyakorolhatja.
A szerző kijelenti, hogy a jelen szeraődés tárgyát képező tnűyekre az adott időtartamra,
3;szellJ.é1yekneknellJ. adcttés a jövőhen sem ad semmiféle felhasználási engedélyt Mik&:zy
Zoltán hozzájárulása nélkül~
Szerző jelen szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz. hogy
Mikóczy Zoltán a jelen szerződés tárgyátképezo
múveihez 'fűződő valamennyi felhasználási
módra kiterjedő .jogát akár ingyenesen, akár ellenérték fejében - minden további feltétel vagy
hoziájárulás né1kül-átruházza
a szeraődés időtartama. alatt. Szerző ennek alapján harmadik
személynek történo. engedélyezéssel keletkezett bevétellel arányos valamennyi díjaIá,sáról jelen
okirat aláírásával kifejezettenlemond.egyben
kijelenti, hogy a művek felhasználásával-összefüggó
valamennyi díjigényét kiegyenlítettnek tekinti.
Budapest; 2011.
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