
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 

Vidékfejlesztési Tanulmányok c. tudományos folyóirat kiadója, a CampInvest Kft.   

A Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok online változata szabad hozzáférésű, ami a következőket 

jelenti:  

- a blind peer-review bírálaton átesett teljes szövegű cikkek, írások ingyenesen, regisztráció 

nélkül hozzáférhetőek  

- a teljes szövegű cikkek azonnal teljes hozzáférésű anyagként jelennek meg a honlapon, azaz 

nincs késleltetési időszak  

- a közzétett teljes szövegű cikkek szabadon letölthetőek, másolhatók, terjeszthetők, kereshetők 

és hivatkozhatóak az eredeti forrás pontos megjelölésével.  

Minden, a Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányokban publikált cikk (beleértve minden adatot, 

képet, kiegészítő fájlt) kívülről hivatkozható, keresők által átfésülhető, felhasználható cikk 

adatbázisokban teljesen ingyen, amennyiben a forrást és a kiadót megjelölik.   

Licensz  

A Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok cikkeit az ún. „Creative Common 

AttributionNonCommercial-NoDerivatives 4.0. International (CC-BY-NC-ND 4.0)” licensz alapján 

tesszük közzé.   

Ez azt jelenti, hogy szabadon megoszthatók, másolhatók az anyagok bármilyen megjelenési formában a 

licenszben szereplő szabályok betartásával. A cikkek változtatás nélkül terjeszthetőek, és kereskedelmi 

felhasználásuk tilos.   

  

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.  

A cikkek beküldött, elfogadott (a szerző által elfogadott kézirat) és közzétett (a rekord változata) 

verziója egyaránt letölthető a szerző által választott intézményi vagy más adattárba korlátozások 

nélkül. 

 

 Hatályos: 2021. január 8-tól visszavonásig vagy módosításig   

CampInvest Kft.   

A TVT tudományos folyóirat kiadója  


