Szerződéses feltételek kiadói szerződéshez

Tisztelt Szerző!
Kérjük, hogy a kéziratok benyújtása előtt tanulmányozza az alábbi szerződéses
feltételeket!
Köszönjük!

1. A szerződés időtartama
A Kiadó a Szerzővel a szerződést határozott időre köti.
2. A kiadói jog
2.1. A Szerző a kiadói Szerződés aláírásával időbeli és területi korlátozás nélküli,
kizárólagos, harmadik személynek átengedhető (teljes és részleges jogot is engedő)
felhasználási jogot enged a Kiadónak a Művek 2.2. pontban körülírt felhasználására.
2.2. A Kiadó a Szerződés alapján jogot szerez a Művek többszörözésére bármely
(online, offline, papíralapú és elektronikus) formában, bármely technikai eljárással,
analóg vagy digitális hordozón, tetszőleges példányban, tetszőleges alkalommal és a
többszörözött példányok terjesztésére. A többszörözés joga magában foglalja a Művek
számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra való másolásának jogát. A Kiadó
jogot szerez továbbá a Művek bármely ismert módon történő nyilvánossághoz
közvetítésére (ideértve a Művek számítógépes hálózat útján történő nyilvánossághoz
közvetítésére, valamint a Művek olyan formában történő hozzáférhetővé tételére is,
hogy a távollévő közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák
meg).

3. A Művek elkészítése, teljesítés
3.1 A Szerző a kéziratokat egy példányban, számítógépes feldolgozásra alkalmas
szerkeszthető módon, MS Word Word formátumú dokumentumként köteles átadni a
Kapcsolattartó által írásban meghatározott határidőben.
3.2.

Amennyiben a Szerző a fenn megjelölt határidőt nem tartja be, úgy a Kiadónak

joga van – az érdekmúlás bizonyítása nélkül, belátása szerint a következő lehetőségek
között választani.
a)

az eredeti kézirat átadási határidejének meghosszabbításában megállapodni.

b)

elállhat a szerződéstől.

A Kiadó az e pontban írt jogait csak írásban, ésszerű határidőn belül gyakorolhatja. A
jogok gyakorlása nem lehet visszaélésszerű.
3.3. A ledást követően kerül sor a lektorálásra és a Mű elfogadhatóságáról való
döntéshozatalra. (link)
3.4 A Szerző a teljesítése során köteles a Kapcsolattartóval és a Folyóirat
főszerkesztőjével a szükséges mértékben együttműködni.
4. Szavatosság
4.1 A Szerző kijelenti, hogy kizárólagos szerzője az általa alkotott Műveknek, amelyek
egyéni, eredeti jellegű és a saját szellemi alkotásai.
4.2. A Szerző szavatol azért, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező Műveken nem áll
fenn harmadik személynek olyan joga, amely a Kiadó jelen Szerződés szerinti
jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná.
4.3. Amennyiben a Művek bármelyikére vonatkozóan a Szerző bármely harmadik
személynek jelen Szerződés megkötését megelőzően (nem kizárólagos) felhasználási
jogot engedett, úgy a Kiadót semmilyen díjfizetési kötelezettség nem terheli a Szerző
irányában az adott Mű megjelentetése ellenére sem, kivéve, ha a harmadik személlyel
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kötött szerződést az adott Mű Kiadó általi megjelentetése előtt a Szerző felmondja és
ezt a Kiadó felé hitelt érdemlően igazolja.
4.4. A 4.1–4.3. pontban foglaltak megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.
Ezekben az esetekben a Kiadót semmilyen díjfizetési kötelezettség nem terheli a Szerző
irányában az adott Mű megjelentetése ellenére sem, az esetlegesen megfizetett
honoráriumot pedig köteles a Szerző az erre irányuló felhívástól számított 5
munkanapon belül a Kiadónak visszafizetni; továbbá a Kiadó követelheti a
szerződésszegésből eredő igazolt kárának megtérítését is.
5.

Díjazás

5.1. A Szerzőt a Művek elkészítéséért és a 2. pont szerinti jogok átengedéséért szerzői
díj/jogdíj (a továbbiakban: Díj) illeti meg Művenként, amelynek 20%-a az elkészítés,
80%-a a felhasználási (kiadói) jogok átengedésének ellenértéke.
5.2. A Díj kifizetésére az adott kézirat elfogadásától számított 30 napon belül kerül sor.
A Díj megfizetése átutalással történik a Szerző által a Kiadóval írásban közölt
bankszámlára.
5.3.

A Szerző köteles a Díj megfizetéséhez / felvételéhez szükséges adatokat, illetve

a külön jogszabályokban előírt nyilatkozatokat írásban, megfelelő határidőben
megtenni. Amíg a Szerző a szükséges adatokat nem közli, illetve a nyilatkozatokat
nem teszi meg (jogosulti késedelem), a Kiadó a Díj megfizetésével nem esik
késedelembe.
5.4.

A 3.2. b), a 3.4 és a 3.5. b)-c) pontokban foglalt elállás esetén a Szerzőt díjazás

nem illeti meg.
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6.
6.1.

Személyhez fűződő jogok
A Kiadó által a jelen Szerződéssel megszerzett felhasználási jogok gyakorlása

során – a felhasználás jellegéhez igazodó módon – a Szerző nevét jól látható helyen
kell feltüntetni.
6.2.

A Kiadó jogosult a Szerződés tartama alatt a Szerző névfeltüntetési és a Mű

egységének védelméhez fűződő jogának védelmében fellépni.
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