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Nyilatkozat közlési és felhasználási engedélyről  
Green Open Access lehetőséggel 

Szerző 
Név: __________________________________________________________ 

Cím: __________________________________________________________ 

E-mail cím: _____________________________________________________ 

Kiadó  
Akadémiai Kiadó Zrt. 
Prielle Kornélia u. 21–35. 
1117 Budapest 

A nyilatkozatot a folyóirat 
szerkesztőségének címére kell küldeni. 

A cikk adatai 

Cím: ____________________________________________________________________________________________  

Folyóirat: _________________________________________________________________________________________  

Társszerzők: ______________________________________________________________________________________  

 
I. A Szerző nyilatkozatai 
Alulírott 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. Elfogadom és hozzájárulok ahhoz, hogy a szerkesztőség és/vagy a Kiadó a cikket a közzétételt 
megelőzően független szakmai bírálatnak („peer review”) vesse alá, s ennek eredményétől függően döntsön a 
cikk megjelentetéséről. Tudomásul veszem, hogy a cikkel kapcsolatos kiadói és felhasználási jogok a 
közzétételt követően a jelen nyilatkozatban foglalt feltételekkel kizárólagosan a Kiadót illetik. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy a Kiadónak a jelen nyilatkozat mellékletét képező Open Access modelljét 
megismertem, tudomásul veszem, hogy a cikkel kapcsolatos szerzői vagyoni jogok gyakorlására a „Green 
Open Access / Self Archiving” feltétel rendszer szerint leszek a továbbiakban jogosult. 
 
Végül nyilatkozom, hogy a cikk elkészítése, illetve a cikkel kapcsolatos kiadói és felhasználási jogoknak a 
Kiadó részére 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. 
 
II. A cikk átadása 
A Szerző köteles a cikket a folyóirat szerkesztőségével és/vagy a Kiadóval egyeztetett időpontig elektronikus 
feldolgozásra alkalmas formátumban a szerkesztőség részére átadni. Amennyiben a kéziratot a 
szerkesztőség és/vagy a Kiadó megjelenésre alkalmasnak találja, a Kiadó megszervezi, hogy a cikk 
elfogadott, első publikálása előtti változatát a szerkesztőség elküldje a Szerző jelen nyilatkozatban megadott 
címére. A Szerző vállalja, hogy a cikket a javításokkal (amennyiben szükségesek) három napon belül a 
szerkesztőségbe visszaküldi, s tudomásul veszi, hogy kizárólag formai javításokra szorítkozhat, tartalmi 
változtatások ebben a szakaszban már nem lehetségesek. 
 
III. A Kiadó felhasználási joga 
A fenti I. pont szerinti nyilatkozat értelmében a cikk térbeli és időbeli korlátozás nélküli közlési (kiadói) és 
felhasználási joga kizárólagosan a Kiadót illeti, beleértve ebbe a cikk földrajzi, nyelvi, időbeli, példányszám 
vagy más egyéb korlátozás nélküli tárolásának, számítógéppel vagy elektronikus adathordozón történő 
rögzítésének, kinyomtatásának, tetszőleges nyomtatott formában és on-line, off-line elektronikus 
adathordozón történő publikálásának, sokszorosításának, terjesztésének, árusításának jogát. 
 
A Kiadó jogai a jelen nyilatkozat tárgyát képző cikkel kapcsolatban különösen a következők: 

 Szabadon elérhetővé és letölthetővé teheti a cikket saját hivatalos, kiadói honlapján, időbeli korlátozás 
nélkül. 

 Árusíthatja, illetőleg más kereskedelmi célból 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 publikálhatja a hivatalos kiadói honlapon feltüntetett nyomtatott folyóirataiban. 
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 A cikk közlési és felhasználási jogát átadhatja bármely harmadik félnek, illetőleg e jogokat bármely 
harmadik féllel közösen gyakorolhatja. 

 Más nyelvre lefordíthatja a cikket. 

 A Szerző nevében felléphet a cikkel kapcsolatos jogsértések, jogtalan felhasználás és szellemi 
tulajdon sérelmét jelentő magatartások esetén. 

 
A Szerzőt megillető vagyoni jogok tekintetében az alábbi V. pont rendelkezései az irányadók. 
 
IV. A Szerző szavatosság vállalásai és egyéb kötelezettségei 
A 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 félre 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 publikálására, illetőleg a cikkel 
kapcsolatos felhasználási jogok gyakorlására. 
 
A jelen nyilatkozat aláírásával a Szerző szavatolja, hogy a cikkben nincs plágium, a leírtak a 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 Szerző feltétel nélkül tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kiadónak írásban nem jelzi, hogy a cikknek 
társszerzői vannak, ezzel kinyilvánítja, hogy a cikknek ő az egyedüli szerzője. Amennyiben társszerzőket 
nevez meg, köteles gondoskodni arról, hogy minden társszerzőt feltüntessen, továbbá szavatol azért, hogy a 
társszerzőket kizárólagosan és teljes körűen képviseli. Ennek megfelelően a jelen nyilatkozatot a társszerzők 
felhatalmazásának birtokában írja alá, amely felhatalmazás kiterjed a társzerzők szellemi alkotásának is a 
Kiadó általi ugyanolyan terjedelmű és feltételrendszerű felhasználására (különös tekintettel a felhasználási jog 
ingyenességére, kizárólagosságára és korlátozásmentességére), mint amilyen jogokat, s amilyen feltételeket 
a jelen nyilatkozattal a Szerző biztosít a Kiadónak. Amennyiben bármely harmadik fél a jelen nyilatkozat 
hatálya alá tartozó cikkben észlelt tartalom jogosulatlan felhasználása miatt kártérítési vagy bármilyen más 
igényt jelent be a Kiadóval szemben, ennek anyagi következményeit a Szerző vállalja. 
 
A Szerző tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a cikkében olyan anyagokat kíván megjelentetni, 
amelyek felhasználási joga más jogtulajdonos, kiadó, szerző birtokában van, a 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. 
 
V. A Szerzőt illető vagyoni jogok – Green Open Access / Self Archiving 
A Szerzőt megillető vagyoni jogok kizárólag a cikk ún. „preprint” (szerzői) változatához kapcsolódnak. A jelen 
nyilatkozat értelmezése szempontjából preprint változat alatt a szerzői kéziratot kell érteni, mely kiegészülhet 
a bírálat és a korrektúra során elvégzett módosításokkal, és formátuma tetszőleges lehet (.doc, .tex, .pdf stb.). 
A cikk végleges, ún. „fulltext” verziójával kapcsolatos kiadói és felhasználási jogok a fenti III. pont 
rendelkezései szerint a Kiadót illetik. 
 
A Szerző jogosult a preprint változatot saját oktatási tevékenysége során felhasználni, e-mailen, a saját 
honlapján, illetve a Szerző intézetének, egyetemének zárt vagy korlátozás nélkül elérhető repozitóriumában – 
ideértve az MTA Könyvtár és Információs Központ REAL rendszerét is – közzétenni. A közzététel során a 
Szerző köteles minden esetben figyelmeztetni a preprint változat olvasóit, hogy a szóban forgó kézirat nem a 
cikk végső, kiadott változata. Ha a cikk végső (fulltext) változata már online megjelent, és így DOI-ja ismert, 
akkor a Szerzőnek meg kell adnia a végső megjelenés pontos helyét, illetve mellékelnie kell egy, a megjelent 
cikkre mutató linket is a következő formában: (http://dx.doi.org/ [A cikk DOI-száma zárójelek nélkül]). A végső 
verzió megjelenése előtt a Szerző ideiglenesen a folyóiratra mutató linket köteles elhelyezni, a cikk 
megjelenésekor pedig köteles a cikkre mutató linket pótolni. 
 
A Szerző tudomásul veszi, hogy a DOI-szám közlésének, illetve a link elhelyezésének hiányában a preprint 
verzióhoz is kizárólag az MTA elnökének a tudományos művek nyílt hozzáférésű közzétételének irányelveiről 
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szóló 27/2012. (IX. 24.) számú határozata mellékleteként közzétett alapelvek 4. § (4) bekezdés a) pontja 
szerinti körben jogosult hozzáférést biztosítani. A Szerző kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a DOI-szám 
közlését, illetve a link elhelyezését a Kiadó felszólítása ellenére sem pótolja, vagy megsérti a fenti hozzáférési 
korlátozást, a Kiadó jogosult a Szerzőtől a mindenkori árlistája szerinti Open Access díjat követelni. 
 
VI. Egyéb rendelkezések 
A jelen nyilatkozat tárgyát képező cikk először Magyarország területén jelenik meg, ezért a jelen nyilatkozatra, 
illetőleg a nyilatkozat alapján a Szerzőt és a Kiadót illető jogokra és kötelezettségekre Magyarország hatályos 
jogszabályai, elsősorban a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alkalmazandó. 
 
Bármilyen jogvitában, amely a jelen nyilatkozattal érintett felek között a jelen nyilatkozatból eredően vagy 
azzal összefüggésben keletkezik, a Szerző elismeri Magyarország bíróságainak kizárólagos joghatóságát. 
 
A jelen nyilatkozat az aláírás napján lép hatályba. A Szerző elfogadja, hogy a kiadói és felhasználási 
szerződés a jelen nyilatkozatnak a Kiadó vagy a szerkesztőség általi átvételével létrejön, ahhoz külön 
elfogadó nyilatkozat a Kiadó részéről nem szükséges. 
 
A Szerző nyilatkozik, hogy a jelen nyilatkozatot elolvasta, értelmezte, és azt, mint akaratával mindenben 
megegyezőt, helybenhagyólag írta alá. 
 
Kelt ………………………………………                             
 
 
        _____________________________ 
         
          Szerző 
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Melléklet 
 

Az Akadémiai Kiadó Open Access modellje 

 

Az Open Access tartalmakat a Kiadó minden korlátozástól mentesen, tehát bármiféle hozzáférési és időbeli 
korlát, valamint regisztráció nélkül az internet teljes közönsége számára elérhetővé teszi. Az Open Access 

tartalmakon ezt  jelzéssel közli.  

 

Gold Open Access 

A Kiadó bizonyos lapjai kizárólag Open Access cikkeket jelentetnek meg a szerző által fizetendő díj fejében. 

 

Optional Open Access 

A Kiadó előfizetéses lapjaiban is lehetőséget biztosít szerzőinek, hogy cikkük végleges fulltext változatát Open 
Access módon jelentessék meg, a szerző által fizetendő díj fejében. 

A fenti két modell előnyei szerzőink számára: 

- Olvasottság növelése, korlátozások nélkül. 
- Az olvasó hiteles helyen találkozik a végleges verzióval. 
- Többen, többször és a helyes módon idézik a cikket. 
- A cikk szerzői joga (Copyright) a szerzőnél marad, az ún. Creative Commons (CC-BY, illetve 

CC-BC-NC) licenc alapján. 
- A kutatásfinanszírozó szervek követelményeit maximálisan kielégíti. 

 

Green Open Access / Self Archiving 

Amennyiben a szerző nem élt a Gold, vagy Optional Open Access lehetőségekkel (lásd fent), az esetben a 
felhasználásra és kiadásra vonatkozó közlési megállapodás a közlés jogát a Kiadóra ruházza, de a Kiadó a 
közlési megállapodást aláíró szerzőinek díjmentesen, időbeli korlátozás nélkül lehetővé teszi, hogy cikkeiknek 
a Kiadó által elfogadott, a bírálói javításokat is tartalmazó kéziratait (tehát az ún. „preprint” verzióit) 
közzétegyék. 

A jog független a kézirat formátumától (.doc, .tex, .pdf stb.) és magában foglalja a kézirat szabad közzétételét 
e-mailen, a szerző honlapján, illetve a szerző intézetének, egyetemének zárt vagy korlátozás nélkül elérhető 
repozitóriumában. Amikor a szerző ily módon terjeszti művét, mindig figyelmeztetnie kell olvasóit, hogy a 
szóban forgó kézirat nem a mű végső, kiadott változata. Ha a cikk végső változata már online megjelent, és 
így DOI-ja ismert, akkor a szerzőnek meg kell adnia a végső megjelenés pontos helyét, illetve mellékelnie kell 
egy, a megjelent cikkre mutató linket is a következő formában: (http://dx.doi.org/ [A cikk DOI-száma 
zárójelek nélkül]). Ennek hiányában ideiglenesen a folyóiratra mutató linket kell elhelyezni, és a cikk 
megjelenésekor a cikkre mutató linket pótolni. 

A DOI-szám közlésének, illetve a link elhelyezésének hiányában a szerzők az ún. „preprint” verzióhoz is 
kizárólag az MTA elnökének 27/2012. (IX. 24.) számú határozata mellékleteként közzétett irányelvek 4. § (4) 
bekezdés a) pontja szerinti körben jogosultak hozzáférést biztosítani. Amennyiben a DOI-szám közlését, 
illetve a link elhelyezését a szerző a Kiadó felszólítása ellenére sem pótolja, vagy megsérti a fenti hozzáférési 
korlátozást, a Kiadó jogosult a szerzőtől a mindenkori árlistája szerinti Open Access-díjat követelni. 

 
 
 


