
napján. hó _

című szakdolgozat (a továbbiakban: szerzői mű) szerzője, a jelen szerződéssel a szerzői mű papíralapú 

és digitális verziójára az alább hivatkozott Licenc tartalmával azonos felhasználási engedélyt 

adom a Felhasználók részére  

A.) A Licensz meghatározása: 

[A felhasználói jogi engedélycsomagok meghatározását lásd a jelen Szerzői nyilatkozat hátoldalán.] 

B.) A Licensz időben nem korlátozott, Magyarországra és külföldre egyaránt kiterjed.  

2.) Külön is hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Felhasználók fent nevezett szakdolgozatomat vallási, 

oktatási, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és a szerzőkénti megnevezésemmel felhasználják 

és arról a cél által indokolt terjedelemben másolatot, illetve digitális másolatot készítsenek, ha az 

jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja, és vallási tevékenységhez, 

tudományos kutatáshoz vagy archiváláshoz szükséges. Zárt kezelés előzetes rektori engedélyezése 

esetén ez a rendelkezés nem alkalmazható. 

Kelt Budapesten, _____év  

_________

[képzési szint] mint szerző (a továbbiakban: Szerző); 

másrészről A Tan Kapuja Buddhista Egyház (1098 Budapest, Börzsöny u. 11., adószám: 

19670917-1-43, képviseli: Cser Zoltán igazgató) és A Tan Kapuja Buddhista Főiskola (1098 

Budapest, Börzsöny u. 11., adószám: 18232132-1-43, képviseli: Karsai Gábor rektor), mint 

felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) között az alul írt napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

1.) A Szerző, mint a 

[neptun kód] 

[áll. lakcím],[név] 

Könyvtári kód: 

Felhasználási Szerződés

/ titkosítási nyilatkozat 

amely létrejött 

egyrészről, ________________________ ________________________________ 

____________ ___________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

___________ __ 

_________________________ _________________________ _________________________ 

szerző 
Cser Zoltán igazgató 

A TAN KAPUJA 

BUDDHISTA EGYHÁZ 

Karsai Gábor rektor 
A TAN KAPUJA 

BUDDHISTA FŐISKOLA 
Előttünk, mint tanúk előtt: 

Aláírás: _____________________________ Aláírás:____________________________ 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 



Felhasználói jogi engedélycsomagok meghatározása: 

Az 1-7. alatti engedélycsomagok a Creative Commons Corporation (CC https://creativecommons.org/) 

által kidolgozott, nemzetközileg elfogadott alábbi felhasználói jogi engedélycsomagokat jelentik: 

1.) Jogfenntartás nélkül: Közkincs / Public domain: Creative Commons CC0 1.0 Universal Public 

Domain Dedication http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ 

Ennek választása esetén művedet közkinccsé nyilvánítod és - a hatályos szerzői jogi szabályok által 

megengedett legnagyobb mértékben – mintegy „lemondasz” valamennyi szerzői jogodról. Tekintettel 

arra, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 9. §-ának (1)-(3) bekezdései alapján a szerzői 

jogokról nem lehet lemondani, jelen nyilatkozat alkalmazásában a szerzői jogokról történő „lemondást” 

úgy kell értelmezni, hogy a szerző a felhasználónak a törvény által biztosított, lehető legszélesebb körű 

felhasználási engedélyt kívánja adni, amelynek részleteiről a hivatkozott licenc szövege rendelkezik. 

2.) Nevezd meg! / CC BY: Creative Commons Attribution 2.5 International Public License 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/hu/legalcode 

Ez a licenc engedélyezi a mű terjesztését, át-, illetve feldolgozását, továbbfejlesztését magán- vagy üzleti 

célból, azzal a feltétellel, hogy az eredeti forrást megjelöli és szerzőként téged tüntet fel. 

3.) Nevezd meg! - Így add tovább! / CC BY-SA: Creative Commons Attribution-ShareAlike 

2.5International https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/hu/legalcode 

Ez a licenc engedélyezi a mű terjesztését, magán- vagy üzleti célból, át-, illetve feldolgozását, 

továbbfejlesztését magán- vagy üzleti célból, azzal a feltétellel, hogy az eredeti forrást megjelöli, 

szerzőként téged tüntet fel és az általa létrehozott művet azonos felhasználói jogi engedélycsomaggal 

látja el. Ez a Wikipedia által használt engedélycsomag. 

4.) Nevezd meg! - Ne változtasd! / CC BY-ND: Creative Commons Attribution-NoDerivatives 

2.5International https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/hu/legalcode 

Ez a licenc engedélyezi a mű terjesztését, magán- vagy üzleti célból úgy, hogy az változatlan formában 

és teljes tartalommal kerül továbbadásra és szerzőként téged jelöl meg. 

5.) Nevezd meg! - Ne add el! / CC BY-NC: Creative Commons Attribution-NonCommercial 

2.5International Magyarul: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/hu/legalcode 

Ez a licenc az üzleti célú felhasználás kizárásával engedélyezi a mű terjesztését, át-, illetve 

feldolgozását, azzal a feltétellel, hogy az eredeti forrást megjelöli és szerzőként téged tüntet fel. 

6.) Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! / CC BY-NC-SA: Creative Commons Attribution-

NonCommercial-ShareAlike 2.5 Internationalhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-

sa/2.5/hu/legalcode 

Ez a licenc az üzleti célú felhasználás kizárásával engedélyezi a mű terjesztését, át-, illetve feldolgozását 

úgy, hogy az eredeti forrást megjelöli, szerzőként téged tüntet fel és az általa létrehozott művet azonos 

felhasználói jogi engedélycsomaggal látja el. 



7.) Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! / CC BY-NC-ND: Creative Commons Attribution-

NonCommercial-NoDerivatives 2.5International https://creativecommons.org/licenses/by-nc-

nd/2.5/hu/legalcode Ez a licenc kizárólag a mű nem üzleti célú terjesztését engedélyezi úgy, hogy az 

változatlan formában és teljes tartalommal kerül továbbadásra és szerzőként téged jelöl meg. Ez a 

http://a-buddha-ujja.hu/ által használt engedélycsomag. 

8.) Minden jog fenntartva / All rights reserved. 

Ez a nyilatkozat a művel kapcsolatos valamennyi szerzői jogot fenntartja a törvény által biztosított 

legnagyobb mértékben, amelyet Magyarországon a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 

(Szjt.) és végrehajtási rendeletei tartalmaznak. A magyar és európai szabályozás elérhető a Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatalának "http://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/jogforrasok-0#kozossegi" 

oldalán. 

9.) Zárt kezelés (titkosítás): amennyiben egy szakdolgozat üzleti titkot tartalmaz, melyet egy 

vállalkozás vagy más szervezet bocsátott a szakdolgozat író rendelkezésre azzal a feltétellel, hogy a 

szakdolgozat zárt kezelésű, ennek igazolása estén a rektori engedélyt adhat a zárt kezelésre. Előzetes 

rektori engedély hiányában a zárt kezelésre vonatkozó nyilatkozat érvénytelen. 

http://a-buddha-ujja.hu/
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