
Terjesztési licenc 
 

Ahhoz, hogy az EDIT másolhassa, lefordíthassa és terjeszthesse a feltöltött anyagot, Önnek el kell fogadnia 

a következő feltételeket. 

Kijelentem, hogy a feltölteni kívánt mű (a továbbiakban: Mű) szerzője vagyok. 

A Mű feltöltésével nem kizárólagos jogot biztosítok az ELTE részére, hogy Digitális Intézményi Tudástárában 

(a továbbiakban: EDIT) a Mű tartalmának megváltoztatása nélkül, a Mű megőrzése és hozzáférhetősége 

biztosításának érdekében a Művet időbeli korlátozás nélkül bármilyen elektronikus formában és 

formátumban, például audió- és videóformátumban tárolja, konvertálja (beleértve az absztraktot), illetve 

azt harmadik személyek részére hozzáférhetővé tegye. Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az ELTE a 

Művet az EDIT részeként az interneten bárki számára korlátlanul hozzáférhetővé tegye. 

Hozzájárulok ahhoz is, hogy az ELTE az EDIT-ben egynél több másolatot tároljon a Műből biztonsági, 

visszaállítási és megőrzési szempontokra figyelemmel. 

A Mű vonatkozásában a nem kizárólagos felhasználási jogot ellenérték nélkül biztosítom az ELTE részére. 

Szavatosságot vállalok azért, hogy a Mű vonatkozásában nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, 

törvényes érdeke, amely az ELTE előzőek szerinti joggyakorlását, illetve kötelezettségei teljesítését 

korlátozná vagy kizárná. Szavatolom továbbá, hogy a Mű elkészítéséhez harmadik személy (szervezet) által 

esetlegesen nyújtott támogatás nem korlátozza, illetve nem zárja ki az ELTE előzőek szerinti joggyakorlását, 

illetve kötelezettségei teljesítését. 

Szavatosságot vállalok azért is, hogy a Műben esetlegesen található egyéb, a szerzői jog által védett szellemi 

alkotások, különösen ábrák, fotók stb. vonatkozásában jogosult vagyok a felhasználási jogok előzőek 

szerinti engedélyezésére. Szavatolok azért is, hogy a Műben esetlegesen található egyéb, a szerzői jog által 

védett szellemi alkotások szerzőjének (szerzőinek) neve megfelelően feltüntetésre került a Műben. 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben az ELTE-vel szemben bárki a Művel kapcsolatban fennálló 

jogaira, törvényes érdekeire figyelemmel sikerrel igényt érvényesít, megtérítem az ELTE-nek az általa 

kifizetett teljes kártérítési összeget és minden költséget. 

Tudomásul veszem, hogy bármikor kezdeményezhetem a Műnek az EDIT-ből történő eltávolítását, azonban 

tudomásul veszem azt is, hogy arra csak az Archívum üzemeltetőivel történt egyeztetés után van lehetőség. 

Kifejezetten tudomásul veszem, hogy az ELTE-t nem terheli semmilyen felelősség, ha valamely felhasználó 

az EDIT-ben elhelyezett Művet engedély nélkül felhasználja, átdolgozza, azzal egyéb módon visszaél, 

szerzői vagy egyéb jogaim, törvényes érdekeimet, illetve a Műben szereplő egyéb szellemi alkotások 

jogosultjainak szerzői vagy egyéb jogait, törvényes érdekeit megsérti. 

Kijelentem, hogy az ELTE-nek az EDIT működésére vonatkozó szabályzatait ismerem, az EDIT működésével 

és működtetésével kapcsolatban megfelelő tájékoztatást kaptam az ELTE-től. 

A licenccel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a rendszer adminisztrátoraihoz. 

 


