
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2019. május 29-én megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
112/2019. Kth. 
Együttműködési megállapodás Kiskunhalas története 4. című könyv kiadására 
 

H a t á r o z a t  
 

1) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata, a Halasi Múzeum Alapítvány és a Thorma János Múzeum által kötendő, a 
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könyv kiadására vonatkozó Együttműködési megállapodást a melléklet szerinti 
tartalommal.  
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Iktatószám: S/857-1/2019 
Ügyintéző: dr. Rékasi Cecília 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Kiskunhalas története 4. című könyv kiadására 

mely létrejött egyrészről  

Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., adószám: 
15724904-2-03, PIR: 724902, statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03, képviseli: Fülöp 
Róbert polgármester) továbbiakban Kiadó, 

másrészről  

Halasi Múzeum Alapítvány (székhely: 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 2., adószám: 
18349379-2-03, statisztikai számjel: 18349379-9499-569-03, képviseli: Molnár Nándor 
elnök) továbbiakban Alapítvány, és  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma (székhely: 6400 
Kiskunhalas, Köztársaság u. 2., PIR: 805586, adószám: 15805588-1-03, statisztikai számjel: 
15805588-9102-322-03, képviseli: Szakál Aurél igazgató) továbbiakban Múzeum, (hárman 
együtt a továbbiakban: Együttműködők) között az alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételek szerint: 

I. Preambulum 

1.1. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést a Kiadó által kiadandó könyv közös 
kiadásának feltételeiről kötik.  

1.2. A Felek előzetesen rögzítik, hogy a kiadandó könyv több szerző művéből áll össze, a 
művek elkészítéséért a díjakat, és a szerzőkkel a szerzői jogokat a Múzeum rendezte. 

1.3. A szerzői jogi védelem alá eső alkotások a Kiadó tulajdonába kerültek a számlák 
kiegyenlítésével. A Felek kijelentik, hogy az alkotáshoz kapcsolódó szerzői vagyoni 
jogokkal és az alkotás tulajdonjogával az 1.2 pontban foglaltakra is figyelemmel a 
Kiadó rendelkezik. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső 
alkotásokon a Kiadó területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és 
harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerzett, továbbá jogot szerzett az 
alkotás átdolgozására is. E tekintetben más harmadik személyt a Kiadóval szemben 
semmiféle jog nem illeti meg és ebből eredően a Kiadóval szemben semmiféle 
jogcímen díjigény nem érvényesíthető.  

1.4. A Múzeum kijelenti, hogy az elkészített alkotásokra harmadik személynek nem áll fenn 
felhasználási joga, valamint olyan joga, amely a felhasználási jog jogszerű átengedését 
akadályozná. 



 

 

II. A szerződés tárgya 

2.1. A Kiadó által kiadandó könyv munkacíme: Kiskunhalas története 4. Tanulmányok 
Kiskunhalasról a 20. század második feléből (továbbiakban: mű). A mű kiadásában az 
együttműködő felek az alábbi feladatokban vesznek részt: 

2.2. A Kiadó jelen együttműködési szerződéssel megbízza az Alapítványt és a Múzeumot 
(továbbiakban együtt: Együttműködők) a mű kiadási feladatainak ellátásával, az 
elkészült tanulmányok nyomdai előkészítésével és megjelentetésével.  

2.3. Az Együttműködők feladatai: a szerzőkkel, szerkesztőkkel való együttműködés, a 
korrektúra elvégzése, a mű tördelése, nyomdai előkészítése, nyomdai munkálatai, a 
könyv terjesztése és a műkiadásához további pénzforrások megszerzése. 

2.4. A mű tervezett terjedelme kb. 500 oldal, mérete B/5. Az együttműködők a szerzők által 
leadott kézirat követelményei, illetőleg a rendelkezésre álló eszközök függvényében a 
mű terjedelmet kölcsönös megegyezéssel növelhetik vagy csökkenthetik. 

2.5. A mű tervezése a már megjelent Kiskunhalas története 1-3. alapján történik, úgy hogy a 
korábbi kötetek arculatába illő legyen. A mű tördelését, képfeldolgozását, a borító 
kivitelezését, fekete-fehér próbanyomatokat, pdf-állományokat, a proofokat az 
Együttműködők készítik el és – a Kiadó jóváhagyása után – intézik a nyomdai 
munkálatokat, a mű szerkesztését, a korrektúrafordulók végrehajtását, a szerzőkkel való 
kapcsolattartást és a mű ünnepélyes bemutatóját. 

2.6. A mű tervezett technikai adatai: cérnafűzött, ragasztott és keménytáblás borítós, 
fóliázott. Abelívek egyszínnyomással műnyomó papírra készülnek. 

III. A kiadói jog 

3.1. A jelen szerződés alapján a kiadói jog a Kiadót és az Együttműködőket együttesen illeti 
meg négy éven keresztül. Ezt követően kizárólag a Kiadó rendelkezik a kiadói joggal. 

3.2. A Kiadó a jelen szerződés alapján jogot szerez a mű tetszőleges példányban, igénye 
szerinti ütemezésben az Együttműködők általi nyomtatással megvalósuló 
többszörözésére és a többszörözött példányok terjesztésére. 

3.3. A többszörözés joga magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen, továbbá 
számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra való másolás jogát. A Kiadó és az 
Együttműködők a művet elektronikus eszközök segítségével tárolhatja. 

IV. A teljesítés 

4.1. A mű kiadásának tervezett ideje 2019. december 31. 

4.2. Az együttműködő felek vállalják, hogy a rájuk eső - jelen szerződés II. fejezetében 
meghatározott - feladatokat teljesítik és a mű példányszámát egymás között megosztják 
a 2019-es kiadási költségek alapján százalékosan arányosítva. 

A Kiadó hozzájárul ahhoz, hogy a kiadott példányszám Együttműködőknél maradó 
darabjait az Együttműködők szabadon értékesíthetik általuk szabott áron, amely az 
Együttműködők bevételét képezheti, arra a Kiadó nem tart igényt. 

4.3. Felek jelen Megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében folyamatosan 
együttműködnek, és egymás tevékenységét elősegítik, tájékoztatják egymást minden 
lényeges kérdésről, ami az együttműködést veszélyezteti. 



 

 

V. Egyéb rendelkezések 

5.1. A felek megállapodnak abban, hogy a Kiadó és az Együttműködő teljes neve, lógója 
szerepel a mű impresszumában a 4. oldalon. 

5.2. A Kiadót megilleti a felmondás joga abban az esetben, ha az Együttműködők nem 
kezdik meg a mű kiadását, felhasználást a szerződésben meghatározott időben, vagy az 
Együttműködők a szerződéssel megszerzett jogaikat nyilvánvalóan a szerződés céljának 
megvalósítására alkalmatlan módon vagy nem rendeltetésszerűen gyakorolják. A 
teljesítés során alkalmazni kell a Polgári Törvénykönyv jogszavatosságra vonatkozó 
rendelkezéseit azzal az eltéréssel, hogy a Kiadó a kiadás, és felhasználás megkezdését 
követően elállás helyett a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

5.3. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen Együttműködési megállapodást bármelyik fél 
felmondhatja a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal 15 napos felmondási 
idővel. 

VI. Záró rendelkezések 

6.1. Jelen szerződés meghatározott ideig, a kiadói jog időtartamáig 
tart. 

6.2. Megállapodó felek kijelentik, hogy a közöttük 2012. szeptember 28. napján ugyanezen 
tárgyban kötött Együttműködési megállapodást jelen Megállapodás aláírásának napjától 
megszüntetik. 

6.3. A Felek rögzítik, hogy jogosultak a jelen szerződés aláírására. 

6.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi 
LXXVI. törvény rendelkezései, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadók. 

6.5. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban békés úton 
próbálják meg rendezni, amennyiben ez nem megy, úgy a Kiskunhalasi Járásbíróság 
illetékességét kötik ki. 

6.6. Jelen szerződés két oldalból és egy mellékletből áll, melyet a Felek mint 
akaratukkal mindenben egyezőt hagytak jóvá és írtak alá a mai nappal. A szerződés 
négy példányban készült, amelyekből kettőt a Kiadó, kettőt pedig az Együttműködők 
kapnak. 

Kiskunhalas, 2019. ……………. hó …... nap 

……………………………… ………………………………
 ……………………………… 

Kiskunhalas Város Önkormányzata    Halasi Múzeum Alapítvány   Thorma János 
Múzeum 

Fülöp Róbert    Molnár Nándor  Szakái Aurél 
polgármester elnök igazgató 

 
Jogi ellenjegyzés: 

………………………………….. 
Komlósné Dr. Fekete Anikó 

jegyző 



 

 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
Pénzügyi ellenjegyzés: 

……………………………………. 
Csendes Ildikó 

Pénzügy és gazdálkodási osztályvezető 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 


