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FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött: 

Egyrészről (név):  

Lakóhelye:  

Született:  

Anyja neve: 

Telefonszám: 

E-mail-cím: 
 

A továbbiakban: Szerző, másrészről a POLYMATHEIA Művelődés- és neveléstörténeti 

folyóirat, székhelye: Kodolányi János Egyetem, Budapest, Frangepán u. 50-56, 1139.,  

Dr. Szabó Péter rektor a szerk. biz. elnöke, Dr. Simándi Irén főszerkesztő, a továbbiakban: 

Felhasználó között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. / A Szerző a jelen szerződés aláírásával átruházza a Felhasználóra a következő kész 

alkotás (cikk, tanulmány) kizárólagos felhasználási jogát. Az átadott mű megjelölése (címe, 

tárgya), oldalszáma: 

...............................…………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………….. 

A Szerző a művet (cikket, tanulmányt)………………….napján elektronikus és/vagy nyomtatott 

formájában……….példányban a Felhasználónak átadta. Felhasználó a példány átvételét a jelen 

szerződés aláírásával nyugtázza. 

2. / A Szerző a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az 1. pontban körülírt mű 

határozatlan időtartamra (azaz a mű teljes védelmi idejére) szóló, területi korlátozás nélküli, 

kizárólagos felhasználási jogával rendelkezik, és annak átruházására jogosult. Szerző szavatolja, 

hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a felhasználási engedély megadását, 

vagy a Felhasználó által megszerzett felhasználási jog gyakorlását részben vagy egészben 

korlátozná, vagy kizárná. 

3. / Felek megállapodnak, hogy a felhasználási joga alapján a Felhasználó a művet az általa 

kiadott kiadványban megjelenteti. A mű felhasználására vonatkozó jog kiterjed a mű 

számítógépen,  

és Internet útján történő közzétételére is.  

 

4.    / A Szerző tudomásul veszi, hogy a folyóirat fekete-fehérben jelenik meg, és kijelenti, hogy 

a kéziratban felhasznált képanyag, ábrák, grafikonok, illetve egyéb mellékletek felhasználása jogszerű, 

a Felhasználót jogi felelősség nem terheli.  

 

5. / Jelen szerződéssel a Felhasználó által megszerzett jogok gyakorlása során a felhasználás 

jellegéhez igazodó módon a Szerző nevét jól látható helyen kell feltüntetni. A Felhasználó 

jogosult a szerződés tartama alatt a szerző névfeltüntetési és a mű egységének védelméhez 

fűződő jogának védelmében fellépni. 
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6.  / Felek megállapodnak, az 1. pontban leírt felhasználási jog ellenértékeként a szerző díjra 

nem tart igényt. 

 

 7. / Felek megállapodnak, hogy Szerzőt és a Felhasználó felet semmilyen költség nem terheli. 

 

          8. / Felek a jelen szerződést az aláírásától számított határozatlan időre kötik. A Szerző a jelen 

szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy az Szjt. 51.§ (1) bek. szerinti felmondási jogát a mű 

átadásától számított 5 éven belül nem gyakorolhatja. 

 

              9.  / Felek a jelen szerződést közös akarattal és kizárólag írásban módosíthatják. 

 

10.  / A jelen szerződésben nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben az 1999. évi 

LXXVI. tv. (Szjt), valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

 

 

 

Kelt: Budapesten 20….. év ….... hó ……. napján. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerző (Név)                                                                                                     Felhasználó (Név) 

                                                                                                   Dr. Szabó Péter rektor a szerk. biz. elnöke,  

                                                                                                       Dr. Simándi Irén főszerkesztő   
 

                                                                                                     
 

 

 

 

Tisztelt Szerzőnk! 

Kérjük, a „Felhasználási szerződést” két példányban kitöltve visszaküldeni a Szerkesztőség 

címére, postai úton vagy e-mail-ben!                                                                                                       

 

 

 

Cím:  

POLYMATHEIA Művelődés- és neveléstörténeti folyóirat  

Kodolányi János Egyetem  

1139 Budapest, Frangepán u. 50-56.  

Telefonszám: +36 30 478-52-79 

E-mail-cím: polymatheia.mnf@gmail.com   
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