KIADÓI SZERZŐDÉS
amely létrejött
egyrészről az
ELTE Bibó István Szakkollégium
székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 12.
adószám: 18256866-1-43.
kapcsolattartó: dr. Szentgáli-Tóth Boldizsár (email: tudszerv@bibokoll.elte.hu)
mint felhasználó (a továbbiakban: Kiadó),
valamint másrészről
lakóhely:
TAJ-szám:
adóazonosító jel:
e-mail:
mint szerző (a továbbiakban: Szerző),
– a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek – között, az alulírott helyen és napon az
alábbiak szerint.
1. A szerződés tárgya
A Szerző kötelezettséget vállal a Kiadó gondozásában megjelenő Bibó Jogi- és
Politikatudományi Szemle című féléves megjelenésű szakmai folyóirat (a továbbiakban:
Folyóirat)…. év ….számában való megjelentetés céljából a szerkesztőkkel előzetesen
egyeztetett „…” munkacímű cikk (a továbbiakban: Mű) megírására és szerződés szerinti
átadására a Folyóirat szerkesztőinek szakmai, tartalmi, szerkesztési és a terjedelemre
vonatkozó iránymutatásai alapján, a szerkesztési elvek figyelembe vételével, és arra a 2.
pontban meghatározott felhasználási jogot engedi. Kiadó kötelezettséget vállal a
szerződésnek és a folyóirat szerkesztési elveinek megfelelő Mű átvételére, és a Folyóiratban
történő megjelentetésére.
2. A felhasználási jog
2.1. A Szerző a jelen szerződés aláírásával területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamra,
kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot enged a Kiadónak a Mű
bármely módon történő többszörözésére, terjesztésére, nyilvánossághoz közvetítésére.
2.2. A Kiadó a jelen szerződés alapján jogot szerez a Mű bármely technikai eljárással, analóg
vagy digitális hordozón, papíralapú és elektronikus (online, offline) formában, tetszőleges
példányban, tetszőleges alkalommal történő többszörözésére és a többszörözött példányok
terjesztésére. A Kiadó jogot szerez továbbá a Mű bármely ismert módon történő
nyilvánossághoz közvetítésére, ideértve a mű számítógépes hálózat útján történő
nyilvánossághoz közvetítésére, valamint a mű olyan formában történő hozzáférhetővé tételére
is, hogy a távollévő közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák
meg.
2.3. Ha a 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 felhasználási módokra is kiterjed.
3. A Mű elkészítése, teljesítés
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3.1. A Szerző a Mű kéziratát egy példányban, számítógépes feldolgozásra alkalmas,
szerkeszthető módon, elektronikus levélhez csatolt, MS Word szövegszerkesztővel készített
Word formátumú dokumentumként köteles átadni.
3.2. A Szerző a kéziratot a Kiadó vagy a kapcsolattartó szerkesztő által meghatározott
legkésőbbi időpontban köteles átadni Kiadónak.
3.3. A Kiadó fenntartja a jogot, hogy a kéziraton változtatásokat hajtson végre. A lényegi, a
mű tartalmát jelentősen érintő változtatásokhoz a Kiadó köteles a Szerző előzetes
hozzájárulását kérni.
3.4. A Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy az elfogadott kéziratot megjelenteti.
4. Szavatosság
4.1. A Szerző kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a Műnek, amely egyéni, eredeti jellegű és a
saját szellemi alkotása.
4.2. A Szerző szavatol azért, hogy az általa írt művön nem áll fenn harmadik személynek
olyan kizárólagos szerzői vagyoni joga, amely a Kiadó jelen szerződés szerinti jogszerzését és
felhasználását korlátozná vagy akadályozná.
5. Díjazás
A Felek rögzítik, hogy a Szerző a Mű elkészítéséért, továbbá a 2. pont szerinti jogok
engedélyezéséért díjazásra nem tart igényt, a Műnek a Folyóiratban szerzői minősége
feltüntetésével történő megjelenését elégséges ellenértéknek fogadja el. A Szerző jogosult
1 db tiszteletpéldányra a Folyóirat …. évi ...számából.
6. A szerződés hatálya, megszűnése
6.1. A Szerződő Felek a jelen szerződést a Mű vagy Művek Szerző általi elkészítését illetően
a Folyóirat …. évi ...számának megjelenéséig terjedő határozott időtartamra kötik.
Amennyiben a Kiadó a Folyóirat további megjelentetéséről dönt, az esetleges további
együttműködésről a Szerződő Felek külön szerződést kötnek.
6.2. A szerződés határozott időtartama nem érinti a Kiadónak a 2. pont szerinti felhasználási
jogait, azok a szerződésnek bármely okból és módon történő megszűnése esetén is időbeli
korlátozás nélkül változatlanul fennmaradnak.
7. Egyéb rendelkezések
7.1. A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvényt, és a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a felhasználás megkezdése után
elállás helyett felmondásnak van helye.
7.2. A jelen szerződés négy egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült,
amelyből aláírás után három példány a Kiadót, egy példány a Szerzőt illeti.
A Szerződő Felek jelen megállapodást – elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal
mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2020. … ….
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…………………………………
Szerző

………………………………..........
Kiadó képviselője

