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Az  Egyetem szellemi  tulajdonával  való  jó  gazdálkodás,  valamint  szolgálati  jogviszony
keretében létrehozott művekre vonatkozó szabályozása szempontjai szerint az Egyetemnek joga és
kötelessége bizonyos vagyoni értékű jogok megtartása a kiadóval szemben. Az Egyetem szenátusa
elrendeli,  hogy  az SZTE-hez köthető,  szolgálati  jogviszony keretében létrejött,  a  szerző  által
jogszerűen  nyilvánosságra  hozott  tudományos  műveket  és  művészeti  alkotásokat,  azok
bibliográfiai  adatainak  az  MTMT-ben  való  rögzítése  mellett  fel  kell  tölteni az  Egyetem
Klebelsberg  Könyvtára  által  működtetett  „Publicatio”  repozitóriumba.  Itt  ezek  –  a kiadóval,
megbízóval  kötött  szerződésnek  megfelelően, a  hozzáférés  különféle  szintjeinek
meghatározásával1 – szabadon elérhetők2. A feltöltési kötelezettség vonatkozik:
4.1. a 2014. január 1. után megjelenő művekre
4.2. azon, korábban megjelent művekre,  amelyeknek meglétét a könyvtárnak igazolnia kell

(pl. autopszia alapú ellenőrzés bizonyos tudományos cselekmények esetében)
4.3. a 4.1 és 4.2 pontokban felsoroltak közül azokra, amelyek egyéb online kiadói/szolgáltatói

forrásból  teljes  szövegükben  nem  hozzáférhetők  és/vagy  DOI  azonosítóval  nem
rendelkeznek, továbbá ilyen elérhetőségük az MTMT-s rekordban nincs feltüntetve.3

Az egyetem munkavállalói a szerzői műveiknek a CONTENTA rendszerébe történő feltöltésekor
az  open  access szellemiségét  tükröző  felhasználási  szerződést  kötnek  az  Klebelsberg
Könyvtárral, amelynek alapján az határozatlan időre, földrajzi korlátozás nélkül biztosítja a
hozzáférést.  A szerző  a  Könyvtárnak  adott  engedéllyel  ellentétes  tartalmú  felhasználási
szerződést  nem  köthet  a  tudományos  és  művészeti  publikáció,  alkotás kiadójával. A
felhasználási  szerződés  révén  az  Klebelsberg  Könyvtár  ingyenes  felhasználási  engedélyt  kap  a
feltöltött  művek  non-profit  oktatási,  kutatási,  archiválási  célú  felhasználására,  ezen  művek
interneten keresztül történő, a fentieknek megfelelő nyilvános hozzáférhetővé tétele (szolgáltatása)
céljából. A felhasználási szerződés megkötése révén  az Klebelsberg Könyvtár (következésképp
az Egyetem) a szerzői jogi előírásokkal teljes összhangban fogja tárolni, kezelni és szolgáltatni
a feltöltött dokumentumokat. 

1 A feltöltéssel és a copyright-tal kapcsolatos eljárást és tudnivalókat tartalmazó dokumentum a Klebelsberg
Könyvtár  honlapján  elérhető:  http://ww2.bibl.u-szeged.hu/index.php/szolgaltatasok-hirek-3429/926-tudomanyos-
publikaciok-tarolasa-az-mtmt-hez-kapcsolodo-helyi-repozitoriumunkban

2 Az egyéb helyen nem publikált munkák esetében a szerző a nyilvánosságra hozatalt kifejezetten azzal is
megvalósíthatja, ha a könyvtárnak adja át a tartalmat, és ezirányú nyilatkozatot tesz. 

3 Mivel a publikáció nemzetközi ismertségét a repozitórium nyilvánossága emelheti, célszerű azokat a
publikációkat is feltölteni, amelyekre a kötelezettség jelenleg nem vonatkozik.


