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SZERZŐI JOGI FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött egyrészről 
név:   
lakóhely:  
mint szerző (a továbbiakban: Szerző), valamint 
 
másrészről 
név: Humán Szakemberek Országos Szövetsége (a továbbiakban: HSZOSZ) 
székhely: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17. 
képviseli: Dr. Poór József, elnök 
mint felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó), 
 
Szerző és Felhasználó a továbbiakban együttesen: a Felek - között a mai napon, az alábbiak szerint. 
 
1. A Szerző kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a 

.........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... című, 
szakdolgozat, tanulmány, konferencia-, szimpózium, szakmai értekezlet HR témájú anyaga,  egyéb: 
…………………………………………….., .............................oldal  terjedelmű szerzői műnek (a továbbiakban: 
Mű). 

 
2.  A Szerző kijelenti, hogy az 1. pontban megjelölt műre 

o területi korlátozás nélküli,  
o határozatlan időtartamra szóló,  
o nem kizárólagos,  
o harmadik személynek nem átengedhető 

felhasználási jogot enged a Felhasználó részére az 3. pontban meghatározott felhasználásra. 
 

3.  A jelen szerződés alapján Felhasználó jogosult a Mű nyilvánosságra hozatalára és terjesztésére, 
nyilvánossághoz való közvetítésére; továbbá többszörözésére digitális és analóg formában és a 
többszörözött példányok terjesztésére a Felhasználó által működtetett www.hszosz.hu webcímen 
elérhető, „HSZOSZ Digitális Tudástár” elnevezésű digitális gyűjteményén és internet-szolgáltatásán 
(továbbiakban: Tudástár) keresztül oly módon, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét 
egyénileg választhatják meg, a Műről másolatot készíthetnek. 

 
4. A jelen szerződés alapján a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy: 

o a Művet ingyenesen, a Szerző nevének feltüntetésével egyidejűleg teszi 
hozzáférhetővé a Tudástáron keresztül elérhető szolgáltatásokat igénybe vevők 
számára, 

o a Mű további, harmadik személyek általi felhasználásával kapcsolatosan a HSZOSZ 
Tudástár honlapon rögzíti a további felhasználásra vonatkozó szabályokat; 

o a jelen szerződés megszűnésekor (ide nem értve azt az esetet, ha a szerződés a 
védelmi idő lejárta miatt szűnik meg) késedelem nélkül eltávolítja a Művet a 
Tudástárról. 
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5. Ha a jelen szerződésben meghatározott felhasználási módok a szerződés hatálya alatt úgy 

változnak/bővülnek, hogy a szerződés megkötésekor ismert és a szerződésben engedélyezett 
felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben 
teszik lehetővé, a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jog e megváltozott vagy kibővült 
felhasználási módokra is kiterjed. 

 
6. Amennyiben bármely személy jogosulatlanul használja fel a Művet, a Felhasználó jogosult a 

Szerző előzetes beleegyezése nélkül – de a Szerző egyidejű tájékoztatása mellett – a jogsértővel 
szemben az általa szükségesnek látott lépéseket megtenni. 

 
7. A Szerző kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott felhasználás engedélyezése fejében  
       díjazásra nem tart igényt. 
 
8. A Szerző szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői  

vagyoni/felhasználási joga, amely a Felhasználó jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását 
korlátozná vagy akadályozná. E tekintetben más harmadik személyt a Felhasználóval szemben 
semmiféle jog nem illeti meg, és ebből eredően a Felhasználóval szemben semmiféle jogcímen 
díjigény nem érvényesíthető.  

 
9. Jelen szerződést bármelyik fél, indokolás nélkül, azonnali hatállyal, a másik félnek címzett írásbeli  

nyilatkozattal felmondhatja.  
 
10. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a szerzői jogról  

szóló 1999. évi LXXVI. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.  

 
11. A Felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződésből eredő valamennyi vitát  

megkísérlik peren kívüli egyezséggel rendezni, amelynek sikertelensége esetén az illetékes bírósághoz 
fordulhatnak. 

 
12. A jelen szerződés kettő, egymással megegyező eredeti példányban készült, amelyből aláírás után  

egy példány a Felhasználót, egy példány Szerzőt illet. 
 
A jelen szerződést a Felek elolvasás után, az alulírott helyen és időben, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.  
 
 
Budapest, 2019. ……………….. 
 
 

...…….……...........………......…     ...............…………..………….. 
  név:       Humán Szakemberek Országos Szövetsége 

       Szerző       Felhasználó 
                 képviseletében: Dr. Poór József elnök 


