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Ikt.szám: NKE/            /2017.         . számú példány 

 

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS 
Elkészítendő műre 

 

amely létrejött egyrészről  

 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

Székhely: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

Adószám: 15795719-2-51   

Intézményi azonosító: FI 99859 

Törzskönyvi (PIR) azonosító: 795713 

Bankszámlaszám: MÁK 10023002-00318259-30005170 

Képviselő neve, beosztása: Dr. Auer Ádám, Államkutatási és Fejlesztési Intézet szervezési igazgató, 

alprojekt szakmai vezető 

mint felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó),  

 

másrészről 

 

Név: ……………….. 

Születési név: ……………….. 

Születési hely, idő: ……………….. 

Anyja neve: ……………….. 

Lakcím: ……………….. 

TAJ szám: ……………….. 

Személyi igazolvány szám: ……………….. 

Adóazonosító jel: ……………….. 

Legmagasabb iskolai végzettsége: …………….. 

A végzettséget igazoló okiratot kibocsátó 

intézmény neve: ……………….. 

Okirat száma: ……………….. 

Okirat kiállításának dátuma: ……………….. 

Számlavezető bank: ……………….. 

Bankszámlaszám: ……………….. 

Telefonszám, e-mail: ……………….. 

Főállású munkahelyének neve, címe: ……………….. 

Nyugdíj törzsszáma: ………………..
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mint szerző (a továbbiakban: Szerző) 

 

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 

 

                                                      
1
 Amennyiben a magánszemély nem nyugdíjas, úgy a jelölt adat kis vonalkával (-) kihúzandó, de nem törlendő 
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I. Előzmény 
 

1. Az Európai Bizottság C(2015) 5262 számú határozatában jóváhagyta a Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programot (a továbbiakban: KÖFOP), valamint a Kormány a 

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének 

megállapításáról szóló 1004/2016 (I. 18.) Korm. határozatában megállapította a KÖFOP éves 

fejlesztési keretét, amely 2. számú mellékletében kiemelt projektként nevesítette a KÖFOP-2.1.2-

VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” 

nevű projektet (a továbbiakban: Projekt), amelynek kedvezményezettje a Felhasználó. 

 

 

II. A szerződés tárgya 

 

1. A Felhasználó a Projekt „A jó kormányzást célzó tény-alapú közszolgálat-fejlesztés 

hatásvizsgálati és kutatási megalapozása” című 1. alprojektje keretében felkéri a Szerzőt az 

alábbi, 2. pontban megjelölt, szerzői jogi védelem alá eső alkotás (a továbbiakban: Mű) 

elkészítésére, amelynek a Szerző eleget tesz, és a jelen szerződéssel felhasználási jogot enged a 

Felhasználó részére a megalkotott Műre vonatkozóan a IV. pontban foglaltak szerint. 

 

2. A Felek az 1. pont szerinti Művet a következőkben határozzák meg: 

 

A Mű munkacíme: ………… 

 

Terjedelme: … szerzői ív
2
  

 

A Műre vonatkozó minimális formai követelményeknek való megfelelést segíti elő az NKE 

honlapján közzétett és letölthető „KÖFOP-2.1.2- Tanulmány sablon” elnevezésű dokumentum, 

amely használata kötelező (http://uni-nke.hu/egyetem/fejlesztesi-programok/letoltheto-sablonok). 

 

3. A Szerző kijelenti, hogy rendelkezik a feladat ellátáshoz megfelelő szakismerettel és 

tapasztalattal, ennek megfelelően alkalmas a jelen szerződésben meghatározott feladatok 

ellátására. A Szerző feladatait csak személyesen láthatja el, közreműködő igénybevételének a 

lehetőségét a Felek kizárják. 

 

4. Felek rögzítik, hogy a Mű a(z) …  című közös mű fejezete(i), amely(ek) a többi fejezetével 

együttesen alkot(nak) kerek egészet, együtt tekinthetők egységes, önálló műnek. A közös mű 

szerzői, úgy mint …  szerzőtársaknak minősülnek, akiket a szerzői jog együttesen illet meg közös 

művük felett. Felhasználó rögzíti, hogy a Szerző szerzőtársai külön okiratba foglalt 

szerződésekben, a jelen szerződésben foglaltakkal megegyező feltételekkel rendelkeznek 

felhasználási joguk átruházásáról Felhasználó részére. 

 

 

III. A szerződés teljesítése 

 

1. A Szerző köteles a jelen szerződés II. pontjában meghatározott Művet a Felhasználó igényeinek 

és követelményeinek megfelelően elkészíteni, és azt szerzőtársával/szerzőtársaival együttműködve 

az alábbi határidőre teljes terjedelemben a Felhasználónak átadni. A Szerző előteljesítésre 

jogosult. 

 

Átadási határidő: …. év …. hó …. nap. 

                                                      
2
 Szerzői ív: betűhelyet jelent a szóközöket is beleértve. Egy ív 40.000 karakter, ami 12-es betűmérettel és 1,5-ös 

sorközzel 22 oldal. 

tel:15201600001
http://uni-nke.hu/egyetem/fejlesztesi-programok/letoltheto-sablonok
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Az átadás módja: 

- eredeti példányban  

- példányszám: 1 példány 

- forma: elektronikusan, .doc, vagy .docx fájl (egyszer írható CD, DVD), vagy e-mail  
 

2. Átadás-átvétel helye, ideje: Egyszer írható CD, /DVD, vagy elektronikus adathordozó esetében a 

Felhasználó telephelyén, a Ménesi út 5. szám alatt; munkaidőben 16 óráig, vagy a  

KOFOP212-Kiadvany@uni-nke.hu e-mail címen. A Felek az átadás-átvétel tényét 

jegyzőkönyvben rögzítik, amelyet az átadó és átvevő személyek aláírásukkal látnak el. 

 

3. A Műre vonatkozó felhasználási engedélyt Felhasználó a Mű átvételével egyidejűleg szerzi meg. 

 

4. A Felhasználó köteles a Mű elfogadása kérdésében az átadás-átvételtől számított 30 napon belül 

nyilatkozni. A nyilatkozat elmaradása a Mű elfogadását jelenti. 

 

5. A Szerző köteles a Felhasználó részéről közölt esetleges észrevételeket, javaslatokat, a kért 

javításokat, illetve kiegészítéseket a Felhasználó által előírt határidőre elvégezni. Az átvétel 

megtagadását a Felhasználó minden esetben köteles részletesen, írásban indokolni. A Szerző 

köteles a Felhasználó részéről közölt esetleges észrevételek, javaslatok alapján a kért javításokat, 

illetve kiegészítéseket a Felhasználó által előírt ésszerű határidőre – amely nem lehet kevesebb, 

mint 8 nap – elvégezni. Az elfogadás, elutasítás vagy módosítás kérdésében a Felhasználó lektori 

véleményt vehet igénybe. 

 

6. A kijavításra vagy kiegészítésre visszaadott mű elfogadásáról Felhasználónak az újabb átvételtől 

számított 15 napon belül kell írásban nyilatkozni.  

 

7. Amennyiben a Szerző több, mint 15 napos késedelembe esik a teljesítéssel, vagy a kijavítást 

alapos ok nélkül megtagadja, illetve határidőre nem végzi el, a Felhasználó a szerződéstől 

elállhat. 

 

8. A szerződés teljesítése során a Felhasználó és a Szerző részéről kijelölt kapcsolattartók (kivéve a 

szerződés megkötése, módosítása, megszüntetése és a teljesítés igazolása tekintetében)  

 

Felhasználó részéről: 

Név: Topár Gábor 

Cím: 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 

E-mail: topar.gabor@uni-nke.hu 

Telefon: +36 1 432 9000/20-416 

 

Szerző részéről: 

Név: …. 

Cím: …. 

E-mail: …. 

Telefon: …. 

 

 

IV. A szerzői vagyoni jogok átruházása, a felhasználási jogok terjedelme, személyhez fűződő 

jogok 
 

1. A Szerző jelen szerződés aláírásával a Mű átadásának napjától a Műre vonatkozóan 

- területi korlátozás nélküli, 

- határozatlan időtartamra szóló, 

- valamennyi ismert felhasználási módra vonatkozó, 

mailto:KOFOP212-Kiadvany@uni-nke.hu
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- kizárólagos 

felhasználási engedélyt ad a Felhasználónak. 

 

2. A Felhasználó jogosult különösen: 

 a Művet vagy annak részét valamennyi ismert felhasználási módon, alkalom- és 

példányszámbeli korlátozás nélkül, bármely eljárással és adathordozón többszörözni, 

ideértve a számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra történő másolást, 

többszörözést és digitalizálást is; 

 a többszörözött példányokat bármilyen módon és adathordozón, alkalombeli korlátozás 

nélkül, bárki részére terjeszteni; 

 a Művet bármilyen módon és alkalombeli korlátozás nélkül bárki részére a 

nyilvánossághoz közvetíteni és az ehhez szükséges többszörözést elvégezni;  

 a nyilvánossághoz közvetítés joga magában foglalja a Mű interneten/számítógépes 

hálózat útján történő nyilvánossághoz közvetítésének (streaming), továbbá a Mű olyan 

módon történő hozzáférhetővé tételének jogát is, hogy a távollévő közönség tagjai a 

hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg; 

 a Művet (papír alapon vagy digitális formában) adatbázisba, gyűjteménybe felvenni vagy 

más művekkel, azok részeivel, egyéb anyagokkal összekapcsolni, és az adatbázis, 

gyűjtemény vagy az összekapcsolás folytán létrejött anyag részeként a jelen pontban 

rögzített bármely módon felhasználni; 

 a Művet alkalombeli korlátozás nélkül átdolgozni vagy átdolgoztatni, bármely nyelvre 

lefordítani, feldolgozni vagy egyébként módosítani, és az átdolgozott, módosított, 

lefordított, feldolgozott művet a jelen pontban rögzített bármely módon felhasználni, a 

megfilmesítést, animálást kivéve; 

 a Művet bármely módon és alkalombeli korlátozás nélkül nyilvánosan előadni. 

 

3. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés II. pontjában meghatározott Mű 

felhasználását a Felhasználó a szerződés aláírásától számított 5 éven belül megkezdi. 

 

4. A Szerző jelen megállapodás aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy a Felhasználó a jelen szerződés tárgyát képező II. pontban meghatározott Műhöz fűződő 

valamennyi felhasználási módra kiterjedő jogát akár ingyenesen, akár ellenérték fejében – minden 

további feltétel vagy hozzájárulás nélkül – harmadik személy részére átengedje. 

 

5. Ha 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 módokra is kiterjed. 
 

6. A Szerző a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel fennálló felmondási jogát (Szjt. 51. § 

(1) bekezdés) a szerződés aláírásától számított 5 évig nem gyakorolhatja.  

 

7. Felhasználó is jogosult a szerződés tartama alatt a szerző névfeltüntetési és a mű egységének 

védelméhez fűződő jogának védelmében fellépni. 

 

8. Jelen szerződéssel a Felhasználó vállalja, hogy az általa megszerzett jogok gyakorlása során – a 

felhasználás jellegéhez igazodó módon – a Szerző nevét jól látható helyen feltünteti. 
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V. Díjazás 

 

Szerző a jelen szerződés aláírásával kifejezetten kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt 

feladatát ingyenesen látja el, és a felhasználási jogokat ingyenesen adja át Felhasználó részére, 

lemond minden díjazásról (jogdíjról), amely a Mű bármilyen felhasználásával összefüggő 

bevételhez kapcsolódik. 

 

VI. A szerződés módosítása, megszűnése, felmondása 

1. Bármely Fél a másik fél 8 nappal előre történő írásbeli értesítése mellett jogosult a szerződésben 

foglalt értesítési címeket – beleértve az értesítendő személyek nevét – megváltoztatni. Az értesítési 

címek megváltoztatására vonatkozó értesítést az értesítésre jogosult személy (a változás 

hatályosulása előtt) vagy a szerződés aláírására jogosult személy teheti meg. 

 

2. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármilyen egyéb módosítása csak közös 

megegyezés alapján és kizárólag írásban érvényes. 

 

3. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést közös megegyezéssel bármikor 

megszüntethetik. Az erről szóló megállapodás kizárólag írásban, a Felek együttes aláírásával 

érvényes. 

 

4. A Felhasználó azonnali hatállyal jogosult a szerződést - kártérítési kötelezettség nélkül - 

felmondani, amennyiben a Szerző súlyos szerződésszegést követ el, így különösen, ha: 

- jelen szerződésen alapuló valamely kötelezettségét oly jelentős módon megszegi, 

hogy ennek következtében Felhasználónak a további teljesítés nem áll érdekében; 

- a szerződés szerinti bármely feladatának teljesítését elmulasztja, és mulasztását 

kimenteni nem tudja; 

- megszegi a titoktartási, illetve adatvédelmi kötelezettségét; 

- súlyosan megsérti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Etikai Kódexét. 

VII. A szerződés hatálya 

Jelen szerződés annak mindkét Fél általi aláírása napjától a Mű teljes védelmi idejére szóló időre jött 

létre.  

VIII. Vegyes és záró rendelkezések 

1. Szerző szavatosságot vállal a II. 2. pontban megjelölt Mű eredetiségéért. A Szerző szavatol azért, 

hogy a Művön nem áll fenn, illetve nem fog fennállni harmadik személynek olyan kizárólagos 

vagy nem kizárólagos szerzői vagyoni, illetve felhasználási joga, amely a Felhasználó jelen 

szerződés szerinti jogszerzését, felhasználását korlátozná vagy akadályozná, valamint amelynek 

alapján harmadik személy a jelen szerződésben meghatározottaktól eltérő igényekkel léphetne fel 

a Felhasználóval szemben. A Szerző szavatolja továbbá, hogy a Felhasználó jelen szerződés 

szerinti jogainak gyakorlása harmadik személy jogait vagy törvényes érdekeit nem sérti. 

 

2. A teljesítés során a Szerző tudomására jutott – a Felhasználóval, illetve a Felhasználó 

tevékenységével kapcsolatos – adatok, információk, vagyoni értékű szervezési ismeretek üzleti 

titkot képeznek. Szerző az üzleti és egyéb titkot, más hasonló adatot, információt köteles 

bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel, illetve 

Felhasználó előzetes írásbeli hozzájárulása alapján hozhatja nyilvánosságra, illetve harmadik 

személy tudomására. Szerző a titoktartási kötelezettségének a jelen megállapodás megszűnését 

követően is köteles eleget tenni.  
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3. A Felhasználó szervezetében bekövetkezett változás esetén a jelen szerződésben foglalt jogok és 

kötelezettségek jogutódjaira szállnak át. Jogutódlásnak tekintendő a feladatok ellátásának más 

szervezetre történő átszállása is. A jogutódlás tényéről a Felhasználó a Szerzőt köteles írásban 

tájékoztatni. 

 

4. Amennyiben jelen szerződés valamelyik rendelkezése, vagy rendelkezésének egy része 

érvénytelen, vagy végrehajthatatlan lenne, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének 

érvényességét, kivéve, ha azt a Felek az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. A Felek 

kötelezik magukat arra, hogy az érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná vált rendelkezést olyan 

rendelkezéssel helyettesítik, amely a lehető legjobban megfelel a szerződés céljának és a Felek 

szerződéskötéskor meglévő akaratának.  

 

5. A Szerző a jelen szerződés szerinti teljesítése során köteles tartózkodni minden olyan 

tevékenységtől, magatartástól és megnyilvánulástól, amely ténylegesen vagy potenciálisan a 

Felhasználó hírnevét csorbítaná, vagy amely a Felhasználóra (ideértve a Felhasználó gazdasági 

érdekeit is) egyébként hátrányos lenne. 
 

6.  A Szerző a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése során köteles betartani a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Etikai Kódexének rendelkezéseit, amelyekről a Felhasználó a 

Szerzőt jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az Etikai Kódex átadásával tájékoztatja. A Felek a 

jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással; a szerződés 

változtatását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást. 
 

7. A Felek megállapodnak, hogy felmondási, vagy más, e szerződéssel összefüggő lényeges 

nyilatkozataikat tértivevényes ajánlott levélben közlik egymással, azzal, hogy a közlés időpontja a 

tértivevényen igazolt átvétel napja. Ha a levél „nem kereste”, „az átvételt megtagadta” vagy 

„ismeretlen helyre költözött” postai értesítéssel érkezik vissza, ez esetben a levél a postai 

kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekintendő. 

 

8. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben az Szjt. és 

végrehajtására kiadott jogszabályok, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetemen oktatási és kutatási tevékenységeinek díjazásáról szóló rektori 

utasítás, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemi tulajdon-kezelési szabályzatáról 

szóló rektori utasítás rendelkezései az irányadók.  

 

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

megkísérelik peren kívül egyezséggel rendezni. 
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A jelen 7 (hét) számozott oldalból álló szerződést a Felek – az alulírt helyen és időpontban – elolvasás 

után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A jelen szerződés 4 (négy) db 

egymással megegyező eredeti példányban készült, melyek közül 1 db a Szerzőnél, 3 db a 

Felhasználónál marad. 

 

 

Budapest, 2017..év….hónap… nap 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

Dr. Auer Ádám, 

alprojekt szakmai vezető 

Felhasználó 

  

Szerző 

 

 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Pénzügyi ellenjegyző neve: Lalák Péter, 

alprojekt pénzügyi vezető 

 

Kelt: Budapest, 2017. ……………….. 

 

Aláírás: ……………….. 

 

 

Jogilag megvizsgálva: 

Jogi vizsgáló neve:  

 

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

Kelt: Budapest, 2017. ……………….. 

 

Aláírás: ……………….. 
 
Készült: 4 eredeti példányban 

Egy eredeti példány: 7 oldal 

Ügyintéző: Topár Gábor 

Kapják:  

1. számú példány: Szerző 

2. számú példány: GH Központi Projektiroda 

3. számú példány: RH Személyi Juttatási Osztály 

4. számú példány: ÁKFI Projektmenedzsment Központ 
 


