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I.
Levelező szerző nyilatkozatai:
Alulírott Levelező szerző a jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok a fenti cikk Kiadó részére történő átadására, továbbá hozzájárulok ahhoz,
hogy a Kiadó a fent megjelölt cikket a fent megjelölt folyóiratban közzétegye. Tudomásul veszem, hogy a cikkel kapcsolatos kiadói és felhasználási
jogok az első közzétételt követően a jelen nyilatkozatban foglalt feltételekkel illetik a Kiadót.
Nyilatkozom, hogy

a cikk elkészítése, illetve a cikkel kapcsolatos kiadói és felhasználási jogoknak a Kiadó részére a jelen nyilatkozat szerint történő engedélyezése
a részemről ingyenesen történt

a Kiadóval szemben semmilyen pénzbeli díjazásra vagy költségtérítésre vonatkozó igényem nincs

a cikknek a Kiadó általi, szerzői minőségem feltüntetésével történő közzétételét (a publikációs lehetőség biztosítását) a felhasználási jogok
engedélyezésével szemben arányos és elégséges ellenértéknek tekintem.

az intézmény, melynek affiliált szerzője vagyok, EISZ (Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program) tagintézmény. Ezt a mai napon
ellenőriztem az Akadémiai Kiadó weblapján: https://akademiai.hu/hir/open_access_megallapodas
II.
A cikk első közzétetele, a Kiadó felhasználási joga
A cikk első közzétételének joga kizárólagosan a Kiadót illeti. A Levelező szerző elfogadja, hogy a Kiadó a cikket oly módon teszi közzé, hogy a cikk
felhasználási jogaira bármely harmadik fél számára az első közzétételt követően a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) licenc feltételek az irányadók. Szabadon elérhetővé és letölthetővé teheti a cikket saját hivatalos,
kiadói honlapján, időbeli korlátozás nélkül. Kereskedelmi célra önállóan vagy a folyóirat egészére kiterjedő módon hasznosíthatja a cikket földrajzi és
időbeli korlátozás nélkül (előfizetőknek, egyszeri letöltőknek, a cikk-archívum egyszeri vásárlóinak stb.). Átalakíthatja a cikket tetszőleges elektronikus
formátumba, a cikket számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolhatja. A cikket publikálhatja a hivatalos kiadói honlapon feltüntetett
elektronikus és nyomtatott folyóirataiban, ideértve azon folyóiratokat is, amelyek részben vagy egészben előfizetési díj fizetése ellenében
hozzáférhetők harmadik személyek számára. A cikk közlési és felhasználási jogát megoszthatja bármely harmadik féllel, illetőleg e jogokat bármely
harmadik féllel közösen gyakorolhatja, illetve, más nyelvre lefordíthatja a cikket.
A Levelező szerző nevében felléphet a cikkel kapcsolatos jogsértések, jogtalan felhasználás és szellemi tulajdon sérelmét jelentő magatartások esetén.
Gyakorolhatja mindazon jogokat, amelyeket a fent megjelölt „CC BY 4.0” licenc feltételek lehetővé tesznek harmadik felek számára.
III.
A Levelező szerző szavatosság vállalásai és egyéb kötelezettségei
A Levelező szerző kijelenti és szavatolja, hogy a cikknek a fent megadott társzerzőkkel együtt ő a kizárólagos szerzője – illetve a cikk jelen formában
való megjelentetéséhez bírja valamennyi társszerző hozzájárulását –, a cikk saját, eredeti szellemi alkotása, a cikk első közlési jogát sem részben, sem
egészben nem engedte át harmadik fél részére a jelen nyilatkozat aláírása előtt. Mindezek alapján jogában áll a jelen nyilatkozat aláírása, s így minden
jogosultsággal rendelkezik ahhoz, hogy a Kiadót felhatalmazza a cikk első publikálására, illetőleg a cikkel kapcsolatos, a jelen nyilatkozat szerinti
felhasználási jogok gyakorlására.
A jelen nyilatkozat aláírásával a Levelező szerző szavatolja, hogy a cikkben nincs plágium, a leírtak a Levelező szerző legjobb tudása szerint pontosak és
igazak, a cikk nem tartalmaz rágalmakat, obszcén vagy harmadik fél szerzői jogát, magánéletét vagy bármilyen más jogát sértő, vagy egyébként
jogszabályba ütköző részeket és a kézirat sem magyar, sem más nyelven, sem részben sem egészben nem áll más folyóiratnál elbírálás vagy megjelenés
alatt.
A Levelező szerző tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a cikkében olyan anyagokat kíván megjelentetni, amelyek felhasználási joga más
jogtulajdonos, kiadó, szerző birtokában van, a Levelező szerző kizárólagos felelőssége, hogy ezen jogtulajdonosoktól a megfelelő (az előző bekezdésben
rögzítettek szerinti) közlési és felhasználási engedélyeket beszerezze, mielőtt kéziratát a Kiadóhoz, illetőleg a szerkesztőséghez benyújtja.
IV. Egyéb rendelkezések
A jelen nyilatkozat tárgyát képező cikk először Magyarország területén jelenik meg, ezért a jelen nyilatkozatra, illetőleg a nyilatkozat alapján a Levelező
szerzőt és a Kiadót illető jogokra és kötelezettségekre Magyarország hatályos jogszabályai, elsősorban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
alkalmazandó.
A Levelező szerző nyilatkozik, hogy a jelen nyilatkozatot elolvasta, értelmezte, és azt, mint akaratával mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írta
alá.
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