Szerzői jogi nyilatkozat

A CampInvest Kft. (Cégjegyzékszám: 02-09-063479 , székhely: 7677 Orfű, Dollár u. 1., adószám:
11361206-2-02 , képviseli: Gonda Tibor ügyvezető) mint a Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok
(továbbiakban: TVT) c. tudományos folyóirat kiadójának (a továbbiakban: Kiadó) gondozása alatt álló
és tulajdonában lévő https://www.turisztikaitanulmanyok.hu/ weboldalon fellelhető valamennyi
tartalom (így minden szöveg – különösen a tanulmányok -, információ, adat, letölthető dokumentum,
a honlapon található fotók, esetlegesen videók, a honlap grafikája, képek, vagy bármilyen más szerzői
mű (a továbbiakban: “mű“) szerzői jogi oltalom alatt áll.
Amennyiben egy – az oldalon található - mű szerzői mű másként nem jelöli, a mű szerzői vagyoni
jogainak jogosultja, illetve a felhasználási jogokkal rendelkező jogosultja a Turisztikai és
Vidékfejleszteséi Tanulmányok c. tudományos folyóirat kiadója, a CampInvest Kft.
A „művek“ teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak; annak bármely része, tartalma Szerző(k)
kizárólagos szellemi tulajdona. A folyóiratban megjelenő „művek“ tartalmának bármilyen módszerrel,
technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogait a Szerző(k) kifejezetten
fenntartj(ák).
A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely
azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására
és minden egyes felhasználás engedélyezésére. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény
(továbbiakban: törvény) eltérő rendelkezése hiányában a felhasználásra engedély felhasználási
szerződéssel szerezhető.
A törvény 17. § a)-g) pontjai alapján a mű felhasználásának minősül különösen:a többszörözés,
a terjesztés, a nyilvános előadás, a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként, a sugárzott
műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő
továbbközvetítése, az átdolgozás, a kiállítás.
A törvény 18. § (1) és (2) bekezdései alapján a szerző kizárólagos joga, hogy a művét többszörözze, és
hogy erre másnak engedélyt adjon. Többszörözésnek minősül: a mű anyagi hordozón való - közvetlen
vagy közvetett - rögzítése, bármilyen módon, akár véglegesen, akár időlegesen, valamint egy vagy több
másolat készítése a rögzítésről. A mű többszörözésének minősül különösen a nyomtatással
megvalósuló mechanikai, filmes vagy mágneses rögzítés és másolatkészítés, a hang- vagy képfelvétel
előállítása, a sugárzás vagy a vezeték útján a nyilvánossághoz történő közvetítés céljára való rögzítés,
a mű tárolása digitális formában elektronikus eszközön, valamint a számítógépes hálózaton átvitt
művek anyagi formában való előállítása.

Az oldalainkon található „művek“ szerzői a művekben olvasható eltérő rendelkezések hiányában
műveik többszörözését az alábbiak szerint engedélyezik:
1. Letöltés útján történő többszörözés kizárólag a mű elolvasása végett. A többszörözés minden más
formában tilos, továbbá a letöltött mű kereskedelmi célból való értékesítése tilos. A „mű“ egészének
vagy bármely részének online vagy nyomtatott formában engedély nélkül másolása, jogsértő
felhasználása, kiadása tilos.

2. Személyes használatra történő kinyomtatás vagy rögzítés háttértárolóra: Egy személy számára a
https://www.turisztikaitanulmanyok.hu/ címről bármely naptári évben a megjelent folyóiatok számai
kinyomtatását vagy háttértárolóra rögzítését engedélyezzük.
3. Semmilyen formában sem engedélyezett a https://www.turisztikaitanulmanyok.hu/ oldalon
található folyóiratszámok tartalmát képező tanulmányok többszörözése vagy tárolása elektronikus
adattárban a Kiadó előzetes írásbeli értesítésével és a Kiadó jóváhagyásával lehetséges; kivévételt
képeznek ez alól a folyóiratot referáló szakirodalmi adatbázisok: MATARKA (www.matarka.hu ), EPA
(www.epa.oszk.hu ), CROSSREF (www.crossref.org ) és a Magyarország területén működő könyvtárak
abban az esetben, ha ezt kizárólag haszonszerzés nélkül tudományos kutatás céljából teszik.
Erre tekintettel tilos a művek fentiektől eltérő bármely technikai módszerrel bármely típusú
adathordozóra történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése vagy más
módon történő felhasználása a CampInvest Kft., illetve a mű más jogosultjának írásbeli engedélye
nélkül, kivéve azt az esetet, amikor a tanulmányok a jogosult (TVT folyóirat címe és a releváns
folyóiratszám megjelölése, mű szerzője, a CampInvest Kft. mint kiadó feltüntetése, megjelenés éve)
feltüntetésével és a honlapunkra, a https://www.turisztikaitanulmanyok.hu/ mutató hiperhivatkozás
(link) veszik át. A művek bármely más felhasználásához a szerzők hozzájárulása szükséges.
Ez a tilalom nem érinti a törvényben szabályozott szabad felhasználási eseteket (törvény 34-35.§
szakaszai), amelyekre azonban kizárólag a törvényben meghatározott felhasználói kör részére, illetve
az ott meghatározott célból és mértékben van lehetőség.
A Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok név jogvédett név. Erre tekintettel a hozzá a
megtévesztésig hasonló, összetévesztésre alkalmas, azonosságot tartalmi és formai azonosságot keltő
név, kifejezés, illetve logó harmadik személyek által történő bármilyen használata a Kiadó jogait sérti,
melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében a Kiadó jogi lépések megtételére
kényszerülhet. Ezen jogsértések és a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi
következményeket vonhat maga után.
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