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1.  Felhasználási jog 

 

1.  Usage rights 

• A Szerzı kijelenti és szavatolja, hogy a cikknek 

ı a kizárólagos szerzıje – illetve a cikk jelen 

formában való megjelentetéséhez bírja 

valamennyi társszerzı hozzájárulását (vö. 4. 

pont) –, a cikk saját, eredeti szellemi alkotása, 

angol, ill. német nyelvő kéziratát más 

folyóirathoz még nem nyújtotta be, a cikk 

közlési jogát sem részben sem egészben nem 

ruházta át harmadik félre a jelen Nyilatkozat 

aláírása elıtt, ezért jogában áll a jelen 

Nyilatkozat aláírása, s így felhatalmazza a 

Kiadót a cikk közzétételére. 

 • The Author declares and warrants that (s)he is 

the sole author of the paper (or that s(he) 

holds authorisations of all co-authors to have 

the paper published in its current form) (see 

Section 4); that the paper is his or her own 

work and original intellectual property; that no 

English or German language versions of the 

manuscript have been submitted to other 

journals for publication; that no publication 

rights to the paper, in part or in whole, have 

been transferred to any third party prior to the 

signing of the current Agreement, and (s)he is 

therefore authorised to sign the current 
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Agreement, and (s)he consequently authorises 

the Publisher to have the paper published. 

• Jelen Nyilatkozat értelmében a Szerzı 

feljogosítja a Kiadót, hogy szerzıi tiszteletdíj 

fizetése nélkül, ingyenesen közölje Szerzı 

cikkét elektronikus formában.  

 • In accordance with the current Agreement, the 

Author authorises the Publisher to publish the 

Author’s paper, without the payment of 

author’s fees, free of charge, in electronic 

format. 

• A Szerzı korlátozás nélküli jogot biztosít a 

Kiadónak cikke elektronikus formában való 

sokszorosításra és korlátlan ideig való 

tárolására. 

 • The Author grants the Publisher unlimited 

rights regarding the reproduction, and 

indefinite storage of the paper in electronic 

format. 

2.  A Kiadó jogai és kötelezettségei      

 

2.  Rights and obligations of the Publisher 

• A Kiadó megszervezi, hogy a cikk elfogadott, 

szerkesztett változatát az elsı publikálása elıtt a 

szerkesztıség elküldje a Szerzı jelen 

Nyilatkozatban megadott címére (szerzıi 

korrektúra biztosítása). 

 • The Publisher ensures that the editors send 

the approved and edited version of the paper 

to the Author’s address indicated in the 

current document, prior to initial publication 

(author’s review). 

• Átalakíthatja a cikket tetszıleges elektronikus 

formátumra. 

 • May transform the paper to any electronic 

format. 

• A cikk tartalmát korlátlan ideig archiválhatja és 

nyilvánosan hozzáférhetıvé teheti elektronikus 

változatban. 

 • May archive the contents of the paper and 

make it available publicly in electronic format 

indefinitely. 

• Szabadon elérhetıvé és letölthetıvé teheti a 

cikket saját kiadói honlapján, idıbeli korlátozás 

nélkül. 

 • May make the paper freely accessible and 

downloadable from the Publisher’s own 

website, with no limit in time. 

• A cikk adatait korlátlanul terjesztheti nyilvános 

adatbázisokba, beleértve a teljes szöveget is 

közlı adatbázisokat is. 

 • May freely distribute cataloguing data of the 

paper to public databases, including full-text 

databases. 

• A cikket publikálhatja más saját kiadványaiban 

– ilyen esetekben a szerzıt elızetesen 

tájékoztatja. 

 • May publish the paper in other publications it 

owns – after informing the Author 

beforehand. 

• Joga van saját jogainak gyakorlásával, ill. 

kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban 

külsı partnereket bevonni, ill. külsı 

partnereknek megbízást adni. 

 • Is entitled to involve or commission third 

parties in order to exercise its rights and fulfil 

its obligations. 
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• A Szerzı nevében felléphet a cikkel kapcsolatos 

jogsértések, jogtalan felhasználás és szellemi 

tulajdon eltulajdonítása esetén. 

 • May act on behalf of the Author in cases of 

copyright infringement, unauthorised use or 

intellectual property theft relating to the paper. 

3.  A Szerzı jogai és kötelezettségei 

 

3.  Rights and obligations of the Author 

• Tudomásul veszi, hogy a Nyilatkozat szerinti 

cikk publikálásából kifolyólag royalty vagy más 

díj, ill. költségtérítés semmilyen körülmények 

nem illeti meg, és kijelenti, hogy a Kiadóval 

szemben a jelen megállapodás keretében 

semmiféle anyagi igényt nem támaszt. 

 • Acknowledges that (s)he is not entitled to any 

royalties or other fees or expenses under any 

circumstances for the publishing of the paper 

subject to the current Agreement, and declares 

that (s)he shall not enforce any material claims 

against the Publisher subject to the current 

Agreement. 

• Vállalja, hogy a cikk Kiadó által biztosított 

korrektúráját a szükséges javításokkal a 

kézhezvételtıl számított öt napon belül 

visszaküldi a Kiadónak vagy megbízottjának, és 

tudomásul veszi, hogy kizárólag formai 

javításokra szorítkozhat, tartalmi változtatások 

ebben a szakaszban már nem lehetségesek. 

Tudomásul veszi, hogy a fenti határidı 

elmulasztásával lemond a javításhoz való 

jogáról és automatikusan engedélyt ad a cikk 

szerkesztett változatának közzétételére. 

 • Shall return the reviewed copy of the paper, 

provided by the Publisher, with the necessary 

changes implemented to the Publisher or its 

agent within five days of receipt, and agrees 

that only corrections of formatting are 

allowed; the content may no longer be 

changed at this stage. Acknowledges that by 

missing the above deadline (s)he renounces 

the right to correction and automatically 

authorises publication of the edited version of 

the paper. 

• Saját nyilvános archiválása során mindig köteles 

a cikk elsı kiadott változatának elérhetıségét is 

pontosan megadni, illetve a közölt cikkhez 

linket mellékelni http://dx.doi.org/[DOI szám 

szögletes zárójel nélkül] formátumban. 

 • When publicly archiving the paper, (s)he shall 

always list the details of its first print 

publication, or include a link to the paper in 

the format http://dx.doi.org/[DOI # without 

square brackets]. 

• Tudomásul veszi, hogy copyright mindvégig a 

Szerzınél marad.  

 • Acknowledges that the copyright shall remain 

with the Author at all times. 

• Jogosult a cikk végleges változatának – saját 

illetékességi körén belüli – tetszıleges célú 

másodlagos hasznosítására, minden esetben 

feltüntetve az – EJMH folyóiratban történt – 

elsı megjelenés pontos helyét és idejét. 

 • Is entitled to all arbitrary secondary uses of the 

final version of the paper, within its authority, 

always listing the exact date and place of the 

first publication (in the EJMH journal). 

• A Szerzıt minden egyéb további publikálási 

formában is megilletik a cikkhez főzıdı 

 • The Author shall be entitled to the personality 

rights related to the paper in all further forms 



 

EJMH: Nyilatkozat közlési engedélyrıl/Publishing Agreement p. 4/5. o. 

 

személyiségi jogai, különösen a név 

feltüntetéséhez való jog. 

of publishing as well, especially the right to 

have his or her name listed. 

4.  Harmadik fél tulajdonában levı vagy 

felhasználási joga alatt álló tartalom 

felhasználása a cikkben  

 

4.  Use of content owned or licensed by 

third parties in the paper 

• Jelen Nyilatkozat aláírásával a Szerzı szavatolja, 

hogy a cikkben nincs plágium, a leírtak a Szerzı 

legjobb tudása szerint pontosak és igazak, a 

cikk nem tartalmaz rágalmakat, obszcén vagy 

harmadik fél szerzıi jogát, magánéletét vagy 

bármilyen más jogát sértı vagy egyébként 

jogszabályba ütközı részeket. 

 • By signing the current Agreement, the Author 

warrants that the paper contains no 

plagiarisms, its contents are precise and true to 

the best knowledge of the Author, and the 

paper contains no slander, obscenities or any 

parts infringing the intellectual property rights, 

privacy or other rights of any third party or 

any parts in breech of any legal regulations. 

• A Szerzı kijelenti, hogy a cikknek ı az egyedüli 

szerzıje, ill. a Nyilatkozat fenti rovatában 

valamennyi társszerzıt feltüntette, és 

kizárólagosan és teljes körően képviseli ıket. 

Kijelenti továbbá, hogy jelen Nyilatkozatot a 

felhatalmazásuk birtokában írja alá, amely 

felhatalmazás kiterjed a társszerzık szellemi 

alkotásának a Kiadó általi ugyanolyan 

terjedelmő és feltételrendszerő felhasználásra is 

(különös tekintettel a felhasználási jog 

ingyenességére és korlátozásmentességére), 

mint amilyen jogokat, s amilyen feltételekkel a 

jelen Nyilatkozattal a Szerzı biztosít a 

Kiadónak. Amennyiben bármely harmadik fél a 

jelen Nyilatkozat hatálya alá tartozó cikkben 

észlelt tartalom jogosulatlan felhasználása miatt 

kártérítési igényt jelent be a Kiadóval szemben, 

ennek anyagi következményeit a Szerzı vállalja. 

 • The Author declares that (s)he is the sole 

author of the paper or that s(he) listed all co-

authors in the appropriate section of this 

document, and may represent them exclusively 

and with full powers. The Author also declares 

that (s)he has their authorisation to sign the 

current Agreement. This authorisation also 

includes the same use (scope and conditions) 

of the intellectual property of the co-authors 

by the Publisher (in particular free and 

unlimited use) as the rights and the conditions 

the Author provides the Publisher with the 

current Agreement. Should any third party file 

any damages against the Publisher for 

unauthorised use of material in a paper subject 

to the current Agreement, any resulting 

material consequences shall be borne by the 

Author. 

• A Szerzı kijelenti, hogy amennyiben olyan 

anyagokat kíván megjelentetni cikkében, 

amelyek felhasználási joga más jogtulajdonos, 

kiadó, szerzı birtokában van, ezen 

jogtulajdonosoktól a megfelelı (az elızı 

 • The Author declares that if (s)he wishes to 

include material owned by other copyright 

holders, publishers or authors in the paper, 

(s)he has obtained the proper publishing 
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bekezdésben rögzítettek szerinti) közlési 

engedélyeket beszerezte. 

permissions from these copyright holders 

(according to the preceding paragraph). 

5.  Egyéb rendelkezések     

 

5.  Miscellaneous provisions 

• Amennyiben a jelen nyilatkozat idegen nyelven 

is kiállításra kerül, úgy a felek a magyar nyelvő 

változat szövegezését tekintik irányadónak az 

esetleges ellentmondások feloldása esetén vagy 

hatósági, bírósági eljárásban. 

 • Should the current Agreement be made 

available in other languages, the Parties agree 

that the Hungarian text shall prevail in case of 

discrepancies or official or court proceedings. 

• A jelen Nyilatkozat szerinti cikk elıször 

Magyarország területén jelenik meg. Ezért a 

jelen Nyilatkozatra és az abból eredı jogokra és 

kötelezettségekre a Magyar Köztársaság 

hatályos jogszabályai, elsısorban a szerzıi 

jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 

alkalmazandó.  

 • The paper subject to the current Agreement is 

first published in Hungary. As a result, the 

current Agreement and the rights and 

obligations stemming from it are governed by 

the legislation in effect in the Republic of 

Hungary, especially Act LXXVI of 1999 on 

Copyright. 

• Bármilyen jogvitában, amely a jelen 

Nyilatkozattal érintett felek között a jelen 

Nyilatkozatból eredıen keletkezik, a Szerzı 

elismeri a Magyar Köztársaság bíróságainak 

joghatóságát, s a budapesti székhelyő Fıvárosi 

Bíróság kizárólagos illetékességét, amelynek 

aláveti magát. 

 • The Author acknowledges that all legal 

disputes between the Parties to the current 

Agreement and arising from the current 

Agreement fall under the jurisdiction of the 

courts of the Republic of Hungary and the 

sole jurisdiction of the Budapest Metropolitan 

Court, to which (s)he is subject. 

• A jelen Nyilatkozat aláírásának napján lép 

hatályba. 

 • The current Agreement shall come into effect 

upon signing. 

   

A jelen Nyilatkozatot a Felek elolvasták, 

értelmezték, s mint akaratukkal mindenben 

megegyezıt, helybenhagyólag írták alá. 

 After reading and interpretation, the Parties have 

duly signed the current Agreement together as 

being in full agreement with their intentions. 

 
 

Kelt/Date: ................................. (város/city), ......... (év/year) .................. (hó/month) ....... (nap/day) 
 

 
 

 
 (Szerzı/Author) (Kiadó/Publisher) 

 


