ARANYPAJZS
A CSALÁD VÉDELMÉNEK TUDOMÁNYA
TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT

SZERZŐI NYILATKOZAT
(többszerzős kézirat esetében)
Amennyiben nem elektronikusan kerül kitöltésre, úgy kérjük, NYOMTATOTT betűvel töltse ki!

Első szerző:
Név:
Cím:
E-mail cím:
Telefonszám:
Levelezési cím:
Cikk címe:
Társszerzők (megjelentetni kívánt sorrendben):
1.

Név:
E-mail cím:

2.

Név:
E-mail cím:

Alulírott Szerző jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a kézirat saját és társszerzők,
eredeti szellemi alkotásom, annak a nyilatkozaton jelölt társszerzőivel együttesen kizárólagos
szerzője vagyok. Szavatolom, hogy a cikkben nincs plágium, a leírtak a legjobb tudásom szerint
pontosak és igazak.
Kijelentem továbbá, hogy a kéziratot más magyar és külföldi laphoz nem nyújtottam vagy
nyújtom be jelen nyilatkozat aláírása előtt, az sem részben, sem egészben nem áll más
folyóiratnál elbírálás vagy megjelenés alatt, így felhatalmazom a Magyar Védőnők Szakmai
Szövetségét (MVSZSZ)
Székhely:
1118 Budapest Regős u. 14. VII.31.
Képviseli:
Várfalvi Marianna elnök
Nyilvántartási száma: 13-02-0007693
Adószáma:
19167570-1-43
Telefonszáma:
+36202121381
mint Kiadót (továbbiakban: Kiadó) a cikkel kapcsolatos felhasználási jogok gyakorlására, az
ARANYPAJZS című szakmai folyóiratban való megjelentetésre.
Nyilatkozom továbbá arról, hogy
• a művön nem áll fenn további személynek/személyeknek olyan kizárólagos szerzői
vagyoni/felhasználási joga, amely a Kiadó, mint felhasználó megjelentetési jogát
korlátozná, vagy akadályozná;
• a képek, rajzok, ábrák szabadon megjelentethetők, nem áll fenn további
személynek/személyeknek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely
a Kiadó, mint felhasználó megjelentetési jogát korlátozná, vagy akadályozná, amennyiben mégis ilyen szerzői jogi korlát fennáll, jelen nyilatkozatomhoz csatolom a
Szerkesztőség:
E-mail: szerkesztoseg@aranypajzsfolyoirat.hu
Telefon: +36 70 639 7245

Támogatók:
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•
•
•

szerzői jog jogosultjának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló
nyilatkozatát;
a mű megjelentetése – ideértve a képeket, rajzokat – olyan összeférhetetlenségi
helyzetet, és/vagy érdekellentétet nem keletkeztet, ami a Kiadót bármilyen módon
hátrányosan érintené;
a mű megjelentetése, a kézirat tartalmánál fogva személyiségi jogokat nem sért;
a mű megjelentetése, a kézirat és/vagy képek, ábrák tartalmánál fogva az állatok
védelmének szabályait nem sérti.

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a szerkesztőség a cikket a közzétételt
megelőzően független szakmai bírálatnak vesse alá, s ennek eredményétől függően döntsön
annak megjelentetéséről.
Nyilatkozom továbbá, hogy jelen nyilatkozatot elolvastam, értelmeztem, és azt, mint
akaratommal mindenben megegyezőt írtam alá.

Dátum: …………………………………..
…………………………………………….
Szerző aláírása

Társszerzők – folytatás - (megjelentetni kívánt sorrendben)
3.

Név:
E-mail cím:

4.

Név:
E-mail cím:

5.

Név:
E-mail cím:

6.

Név:
E-mail cím:

7.

Név:
E-mail cím:

Szerkesztőség:
E-mail: szerkesztoseg@aranypajzsfolyoirat.hu
Telefon: +36 70 639 7245

Támogatók:
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