
Ikt. sz.:     
 
 

Kiadói szerzıdés  
 
amely létrejött egyrészrıl 

a Sapientia Alapítvány – Kutatási Programok Intézete (400112 Kolozsvár, Máyás király u. 4. szám, telefon: 

00-40-264-593694, adószám: 13803087, bankszámlaszám: RO78 OTPV 2000 0008 1257 RO01, OTP Bank 

Románia, képviseli: prof. dr. Kása Zoltán, mint a Scientia Kiadó felelıs kiadója, a továbbiakban Kiadó 

 

másrészrıl  

________________________________________________, született ________________________________, 

lakcíme:_________________________________________________________________tel.: ____________ 

személyi igazolvány szám: ____________, kiállító szerv és idıpont:__________________________________  

személyi szám:__________________________________ magán bankszámlaszám: ________________bank: 

_______________________________ a továbbiakban Szerzı/Szerkesztı között, az alábbi feltételekkel: 

 

II. A SZERZİDÉS TÁRGYA  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________ 

c. mő megjelentetése a Scientia Kiadónál. 

 

A mő címe román nyelven___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

A mő címe angol nyelven____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
III. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. A Szerzı vállalja, hogy a mő eredeti, a Kiadó kézirat-elıkészítı szabályzatának utasításai szerint 

véglegesített kéziratát elektronikus formában _____________________________idıpontig a 

Kiadónak átadja. 

2. A kötet terjedelme (leütés-szám)________________illusztrációk száma________________________. 

3. A kézirat a _________________________sorozatban, ____________________példányszámban, 

fekete-fehér nyomdai kivitelezésben jelenik meg. 

4. A Szerzı román és angol nyelvő kivonatokat (max. 1500 N), valamint egy rövid szakmai életrajzot 

(1000 N) mellékel a kézirathoz (elektronikus formában). 

5. A Szerzı elfogadja a Scientia Kiadó kiadványainak arculati/kivitelezési elemeit.  
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6. A Szerzınek jogában áll jobb paraméterő, vagy nagyobb példányszámú nyomdai kivitelezést 

igényelni, mint amit a Kiadó felajánl, amennyiben a többletköltségek fedezéséhez hozzájárul. 

7. A Szerzı kijelenti, hogy a könyvben foglaltak mások szerzıi jogát nem sértik. 

8. A Szerzı felelısséget vállal a kézirat tartalmáért, az abban közölt adatok helyességéért és 

pontosságáért. Kijelenti, hogy a mő elkészítésekor figyelembe vette a legújabb hazai és nemzetközi 

tudományos eredményeket. 

9. A Szerzı kijelenti, hogy más felhasználóval (kiadóval) nincs érvényben olyan megállapodása, amely 

jelen szerzıdés megkötését akadályozná. 

10. A kézirat nyomdai elıkészítési munkálatait (szakmai lektoráltatás, szakmai szerkesztés, tördelés, 

nyelvi korrektúra) a Kiadó végzi. 

11. A Kiadó a kézirat véleményezésére szaklektort kér fel. A lektor személyét a Kiadó határozza meg. A 

Kiadó a lektor kilétérıl a szakvélemény megrendelése elıtt a szerzıt tájékoztatja. Amennyiben a 

szerzı kifogásolja a szaklektor személyét, a Kiadó elállhat a kiadástól. 

12. A Szerzınek kötelessége a szaklektor által javasolt tartalmi módosításokat figyelembe venni, és a 

kiadásra kerülı kéziratot eszerint véglegesíteni.  

13. A Szerzınek joga van a javasolt módosításokat a szaklektorral egyeztetni. A szerzı a szakmai 

kifogásokat vitathatja, a Kiadónak azonban jogában áll a kiadástól visszalépni, amennyiben szakmai 

tekintetben nem tud a szerzıvel megegyezni. Ilyen esetben a Szerzı a kifizetett szaklektori 

honoráriumot köteles a Kiadónak megtéríteni, kivéve azt az esetet, amikor a Szerzı elızetesen, 

írásban és részletes indoklásban kifogásolta a szaklektor személyét, de a Kiadó ennek ellenére a 

szakvéleményt attól megrendelte. 

14. Amennyiben a Szerzı/Szerkesztı nem tartja be a Kiadó által megjelölt határidıt a kézirat 

véglegesítésére vonatkozóan (a szakvéleményben, illetve a lektorral való egyeztetés során megjelölt 

javítások, módosítások elvégzése), a Kiadó elállhat a kiadástól. Ez utóbbi esetben is a Szerzı köteles a 

Kiadónak megtéríteni a kézirat szakmai lektoráltatásának díját. 

15. A Kiadó a kéziratokat a beérkezés sorrendjében, illetve az egyetemi/kari prioritásoknak (elıléptetések, 

tudományos/akadémiai fokozatok megszerzése stb.) megfelelıen jelenteti meg. Ez utóbbi esetekben a 

dékáni hivatalok kötelesek írásban tájékoztatni a Kiadót az adott helyzet részleteirıl (a kiadvány 

megjelentetése miért prioritás, kiadási feltételek stb.), megjelölve a könyv megjelentetésének végsı 

határidejét. 

16. A Szerzı a nyomdai elıkészítés ideje alatt köteles a Kiadóval együttmőködni, illetve tudomására 

hozni minden olyan információt, amely a kiadási munkálatok gördülékenységét elısegíti 

17. A Kiadó vállalja, hogy a kötetet, a jelen szerzıdésben rögzített feltételek mellett, 

______________________ dátumig megjelenteti. 

18. A Kiadó nem vállal garanciát a könyv határidıre való megjelentetésére, amennyiben a szaklektori 

szempontok szerint véglegesített kézirat beérkezésének idıpontja, valamint a felek között rögzített 

megjelenési határidı között kevesebb, mint 90 nap áll rendelkezésére. 
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19. Abban az esetben, ha a kézirat határidıre való megjelenését anyagi okok korlátozzák, a Kiadónak 

jogában áll a megjelenési idıpontot módosítani. 

20. Amennyiben a Szerzı/Szerkesztı a lektori jóváhagyás után, olyan mértékő módosításokat eszközöl a 

kéziraton, amelyek a Kiadónak többletköltségeket jelentenek (a kézirat újratördelése, lényeges 

módosítások bevezetése a betördelt kéziraton, részek átírása stb.) a Szerzı/Szerkesztı köteles ezeket a 

plusz-költségeket a Kiadónak kifizetni. 

21. A jelen szerzıdéssel a Kiadó a megjelölt mő kiadásának exkluzív, Romániára és Magyarországra 

vonatkozó jogát a Szenátusi döntéstıl számítva 5 évre szerzi meg. Ez vonatkozik a mő bármilyen 

hordozón vagy a médiákban történı közlésére, sokszorosítására, terjesztésére, illetve kölcsönzésére.  

22. A szerzıdés tartama alatt (5 év) a Kiadó jogosult a mővet az általa meghatározott példányszámban, 

sorozatban és kivitelben többször is újra kiadni. A Kiadó kötelessége írásban tájékoztatni a Szerzıt az 

újrakiadás(ok)ról, illetve a tervezett példányszámokról. Újrakiadás esetén a Szerzınek joga van, a 

Kiadó által rögzített határidın belül, javításokat eszközölni a köteten, amennyiben ezek lényegesen 

nem növelik az újranyomás költségeit, és nem változtatják meg a mő jellegét.   

23. A mő kiadásának jogát a Kiadó nem adhatja át harmadik félnek – jogi vagy fizikai személynek – a 

Szerzı írásbeli beleegyezése nélkül. 

24. A szerzıdés tartama alatt (5 év) a Szerzı a szerzıdés tárgyát képezı mő bármilyen felhasználásához 

(betördelt, korrektúrázott, elektronikus .doc .pdf formátumú vagy nyomtatott anyagok) köteles írásbeli 

engedélyt kérni a Kiadótól.  

25. Tekintettel arra, hogy a Szerzı(k)/Szerkesztı(k) a Sapientia EMTE/PKE oktatói, a Publikálási 

Szabályzat értelmében a szerzık az átadott kéziratért díjazásban nem részesülnek. 

26. A Szerzı a mő minden kiadásból _____ tiszteletpéldányt kap. Ezeket kereskedelemben nem 

értékesítheti. 

27. Abban az esetben, ha a Kiadó nem tart igényt a kiadvány raktáron maradt példányaira, megsemmisítés 

elıtt ezeket felajánlja a Szerzınek. 

28. A felek, a jelen szerzıdésben rögzített paraméterek (idı-, költség- és személyre vonatkozó paraméter), 

elıre látható vagy a felek hibáján kívül bekövetkezett változását, valamint minden olyan információt, 

amely a jelen szerzıdés tárgyára vonatkozik, kötelesek azonnal írásban jelezni egymásnak. 

 
IV. A SZERZİDÉS MÓDOSÍTÁSA  
 
 
A felek jelen megállapodást csak megfelelı formában és módon, illetve kijelölt képviselık útján, kizárólag 

közös megegyezéssel módosíthatják. 

 

Abban az esetben, ha anyagi okok miatt a Kiadó a szerzıdés megkötésétıl számított egy éven belül nem tudja 

megjelentetni kéziratot, a szerzıdı felek közös megegyezéssel meghosszabbíthatják határidıt vagy 

hatálytalaníthatják a szerzıdést. Ez utóbbi esetben a szerzıdı felek a keletkezı  károkért nem felelnek. 
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V. KÉNYSZERÍTİ KÖRÜLMÉNYEK 

 
A kényszerítı körülmények mentesítik a szerzıdı feleket a szerzıdésben vállalt kötelezettségek teljesítésének 

felelıssége alól. Kényszerítı körülménynek számít minden olyan, a szerzıdés megkötését követıen jelentkezı 

váratlan és elháríthatatlan esemény, amelyet a felek nem szándékosan idéztek elı, és amely megakadályozza a 

jelen szerzıdésben vállaltak teljesítését.  

 

VI. A JOGVITÁK KEZELÉSE 
 
 

Bármely, a jelen szerzıdésbıl származó jogvitát, beleértve a szerzıdés érvényességét, értelmezését, 

végrehajtását vagy hatálytalanítását érintı kérdéseket, a felek megpróbálnak tárgyalások útján rendezni. Ennek 

eredménytelensége esetén megoldásukban a kolozsvári bíróság kompetens.  

 

VII. VÉGSİ RENDELKEZÉSEK 

 

Jelen szerzıdés a Scientia Kiadó belsı szabályzatainak – Publikálási és Terjesztési Szabályzat – a hatálya alá 

esik. Ezek a szabályzatok érvényesek, a szerezıdı felek által ismertek, és a jelen szerzıdés szerves részét 

képezik. 

 

A felek a fenti megállapodást annak áttanulmányozását követıen, mint akaratukkal mindenben 

megegyezıt, helyben hagyólag írták alá. Jelen szerzıdés hatályon kívül helyez minden elızetes vagy 

utólagos szóbeli megállapodást a szerzıdés tárgyára vonatkozóan. 

 

A jelen szerzıdés 4 számozott oldalt tartalmaz, két példányban köttetett meg, egyik a 

Szerzı/Szerkesztı, a másik a Kiadó számára.  

 
Dátum_________________________________ 
 
 
 
Szerzı(k)/Szerkesztı(k)        Felelıs Kiadó 
___________________________     ____________________________ 
 
 


