Magyar Irodalmi Ház portáljának általános szerződési feltételei
A Magyar Irodalmi Ház portálja (továbbiakban: portál) a céllal jött létre, hogy bármely magánszemély
(továbbiakban: Szerző) arr írott tartalmat (továbbikban: Mű) töthessen fel, mely Mű szerzői jogát
maradéktalanul birtokolja. A portálon keresztül Szerző által feltöltött Mű elérhetővé válik egyrészt a
látogató (továbbiakban: Látogató), másrészt – zárt felületen – tartalmakat felhasználó vállalkozás vagy
szervezet számára (továbbiakban: Kiadó).
1.) LÁTOGATÓ
A portált bárki látogathatja. A látogatás megvalósulhat regisztráció nélkül. Látogató tudomásul veszi, hogy a
portálra feltöltött tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak.
2.) REGISZTRÁLT LÁTOGATÓ
Látogató dönthet a regisztráció mellett. A regisztráció eredményeképp a portál személyre szabott ajánlatokat
képes megjeleníteni a regisztrált látogató (továbbiakban: Regisztrált látogató) számára. A regisztráció során
Látogató személyes adatokat ad meg. Portál üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető) a tőle elvárható
gondossággal kezeli a személyes adatokat.
3.) SZERZŐ
3.a., Feltöltött tartalmak
A portálra Szerző Művet tölthet fel. Mű feltöltésének feltétele, hogy Szerző birtokolja a Műhöz kapcsolódó
szerzői jogok összessét. Kétes eredetű, kétes hátterű, rendezetlen szerzői joggal bíró Mű feltöltése esetén a
feltöltéssel járó szankciókat, büntetőjogi következményeket minden esetben és kizárólag Szerző viseli.
Amennyiben a feltöltés az írotton kívül egyéb tartalmi elemeket (rajz, ábra, térkép, fotó, illusztráció, idézet)
is tartalmaz, úgy Szerzőnek az egyéb tartalmakhoz kapcsolódó jogokat is birtokolnia kell.
Művet kizárólag a Mű szerzői jogait birtokló személy töltheti fel, azaz azt nem töltheti fel rokon, barát,
hozzátartozó, vagy más személy. Ha Szerző akadályoztatva van a feltöltésben, akkor Szerző írásban
meghatalmazhat adhat valamely személy számára a Mű feltöltésére. A meghatalmazásnak meg kell felelnie
az általánosan elfogadott meghatalmazások tartalmi és formai követelményeinek.
Ha Szerző már nem él, akkor Szerző Művének szerzői jogait kizárólagosan birtokló személy töltheti fel
Művét a portálra.
Ha a Mű szerzői jogait több szerző birtokolja, úgy a feltöltést végző Szerzőnek a többi szerző, feltöltésre
vonatkozó meghatalmazását is birtokolnia kell – hacsak a köztük szóló megállapodás erről másképp nem
rendelkezik.
A portál felhasználására jogosult Szerző tartozik mentesíteni a Magyar Irodalmi Házat minden anyagi
helytállási kötelezettség vagy jogi felelősségrevonás alól olyan jogsértés, veszteség vagy kár miatt, amelyek
a portálon megjelenő jogsértés, különösen a személyhez fűződő jogok esetleges megsértése következtében
harmadik felet érik.
3.b., Közzétett terjedelem
Szerző a feltöltés során eldöntheti, hogy a Mű mekkora terjedelmét teszi nyíltan elérhetővé Látogató
számára, és a Mű mekkora terjedelmét teszi elérhetővé kizárólag Kiadó számára. Szerző Látogató számára
legfeljebb a Mű 10.000 karakterét teheti elérhetővé.
3.c., Feltöltött Mű elérhetősége
Szerző az alábbi opciókból rendelhet a feltöltött Mű mellé:
a., Szerző műve eladó, Szerző ajánlatot vár.
b., Szerző műve ingyenesen felhasználható Szerző előzetes írásbeli engedélyével.
c., Szerző műve ingyenesen felhasználható Szerző előzetes írásbeli engedélye nélkül, annak nevének
kötelező feltüntetésével.
3.d., Feltöltés díja
Mű feltöltése nem ingyenes. A feltöltés havidíjas. A feltöltés díja kredit-alapú: a Művek különféle
kategóriákba rendeződnek, és minden kategória adott mennyiségű kredittel bír. Szerző a havidíjas előfizetés
során kreditmennyiséget (továbbiakban: Csomag) vásárol, és a feltöltés során szabadon gazdálkodik a
Csomagban foglalt kreditekkel. A feltöltött Mű Kiadó számára kizárólag a Csomag díjának megfizetésével
válik elérhetővé. A Csomag díját a Szerző előzetesen köteles megfizetni. A portál a Csomag díjának
beérkezését követő 16 munkaórán belül aktiválja a Szerző feltöltéseit, amely által a feltöltött művek

elérhetővé válnak a portálon.
Az előfizetés lejártával a Művek ugyan tovább tárolódnak Üzemeltető szerverén, de azok elérhetősége
megszűnik. Szerző újabb előfizetéssel, azaz újabb Csomag megfizetésével teheti ismét elérhetővé az általa
feltöltött Műveket.
3.e., Kreditek
Szerző a Csomag kiválasztásával, és annak díjának befizetésével kreditekre (10-25-50-100) tesz szert. A
kreditek erejéig a portálra Műveket tölthet fel. A feltöltött Mű kategorizálása egyben a Mű kreditértékét is
meghatározza. (példa: regény: 10 kredit, vers: 1 kredit). Szerző kizárólag annyi Művet tölthet fel, amennyit
az általa megvásárolt Csomag kreditmennyisége lehetővé tesz. Szerzőnek lehetősége van az előfizetés ideje
alatt nagyobb, de kizárólag nagyobb Csomagra váltani.
3.f., Kedvezményes kuponok
Üzemeltető jogosult egyes Szerzőknek kedvezményes Csomag-előfizetésre jogosító kuponokat átadni. A
kedvezményre jogosító kupon névre szól, az másnak nem átadható.
3.g., Mű törlése
Művek egy év inaktivitásban töltött idő után automatikusan törlődnek – függetlenül attól, hogy előzetesen
elérhetőek voltak-e vagy sem. Szerző maga is jogosult bármikor törölni a feltöltöt művet a portálról.
3.h., Mű lajstromozása és archiválása
A feltöltött Mű a feltöltés során lajstormszámot kap, azzal kerül elmentésre a portált tároló szerveren. A
mentés során a szerver nem csupán a Művet, hanem annak feltöltési dátumát is rögzíti, így a feltöltési dátum
visszakereshető. A feltöltött Mű és a hozzá tartozó dátum a későbbiekben lezajló esetleges szerzői jogi vita
során eszközül szolgálhat.
3.i., Szerző személyes adatai
Szerző a regisztráció során személyes adatait is megadja. A személyes adatokhoz kizárólag a regisztrációval
rendelkező Kiadók férhetnek hozzá.
4.) KIADÓ
4.a., Regisztráció
A portálon bármely olyan vállalat vagy szervezet regisztrálhat Kiadóként, amely tartalmak felhasználásával
(kiadásával, színpadra állításával, műsor készítésével, film forgatásával) foglalkozik. Kiadó regisztrációját
követően Üzemeltető telefonos hívással és Kiadó adatainak ellenőrzésével igyekszik ellenőrizni Kiadó
valósságát, ugyanakkor Üzemeltető Kiadó adatainak valódiáságáért, szakmai hitelességéért, üzleti
hozzáállásáért semmiféle felelősséget nem vállal – ezek megítélése kizárólag Szerző kötelessége.
4.b., Regisztráció ellenőrzése
Üzemeltető az adatok ellenőrzését követően aktiválja Kiadó hozzáférését. Üzemeltető a tévedés jogát
fenntartja. Üzemeltető annak a jogát is fenntartja, hogy a regisztráció aktiválását indoklás nélkül megtagadja.
4.c., Hozzáférés a Művekhez
Kiadó a regisztráció aktiválását követően hozzáfér a feltöltött Művekhez. Kiadó a hozzáféréssel a portálra
feltöltött Művek összességéhez hozzáfér, és hozzáfér a Művek azon részeihez is, amelyek kizárólag a
regisztrált Kiadók számára elérhetőek.
Kiadó a Művek letöltése és kezelése során köteles különös körültekintéssel eljárni, figyelembe véve azt,
hogy szerzői joggal védett Műveket kezel. Üzemeltető a Művek letöltéseiről nyilvántartást vezet. Kiadó a
Mű letöltésével felelősséget vállal annak Kiadó általi jogszerű kezeléséért.
4.d., Harmadik fél bevonása
Kiadó kizárólag abban az esetben adhatja át a Művet harmadik fél számára, ha az átadás körülményeiről
nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az átadás idejét, módját (postacímmel vagy email
címmel, vagy az átadás egyéb módjának pontos címzésével, pl. skype-név), illetve az átadás címzettjének
adatait (személy esetén: név, lakcím – cég esetén: cégnév, cím, adószám, kapcsolattartó)
4.e., Portál használatának díja
Kiadó az alapszolgáltatásokra ingyen regisztrálhat. Kiadó havidíjas extra-szolgáltatásokat vehet igénybe.
5.) JUTALÉK
Szerző és Kiadó között üzleti kapcsolat jöhet létre. Az üzleti kapcsolat eredője lehet Szerző valamely
feltöltött műve vagy egyéb. Üzemeltető a létrejött üzletek, megkeresések, esetleg letöltések után semmiféle
jutalékot nem szed.
6.) MŰVEK MINŐSÉGE
6.a., Üzemeltető minőségre vonatkozó üzletpolitikája
Üzemeltető elsődleges célja, hogy a portálra közlésre alkalmas Mű kerüljön feltöltésre. Annak joga, hogy
mely Mű alkalmas közlésre vagy sem, kizárólag Üzemeltetőt illeti.

6.b., Mű inaktiválása, törlése
Ennek megfelelően Üzemeltető indoklás nélkül inaktiválhat vagy eltávolíthat bármely Művet a portálon,
illetve portálról. Üzemeltető mindkét esetben emailen értesíti Szerzőt az eljárásról. Inaktiválás esetén
Szerzőnek lehetősége van a Mű átdolgozására, így az az átdolgozást követően – Üzemeltető erről emailen
történő értesítése után – ismét elérhetővé válhat, ha Üzemeltető ezt jóváhagyja. Ellenkező esetben
Üzemeltető az aktiválást megtagadhatja. Aktiválás megtagadásának esetén Szerző más művet tölthet fel,
illetve elállhat az együttműködéstől, és emailen visszakérheti Csomagjának idő- és részarányos részét.
Amennyiben Üzemeltető a Mű törlése mellett dönt, Szerző emailen visszakérheti Csomagjának idő- és
részarányos részét.
6.c., Művel szemben támasztott tartalmi elvárások
Szerző által feltöltött Mű
- nem lehet az Alaptörvénybe vagy más jogszabályba ütköző, továbbá nem lehet jogsértő, közízlést vagy
közerkölcsöt sértő,
- nem sértheti mások személyhez fűződő jogait,
- nem sértheti a Magyar Irodalmi Ház jó hírét és üzleti érdekeit,
- nem tartalmazhat faji megkülönböztetést mutató, a kisebbségeket sértő vagy gyűlöletkeltésre alkalmas
tartalmat,
- nem mozgósíthat konkrét politikai akcióra, tüntetésre, vagy egyéb rendezvényen történő részvételre, illetve
nem szerepelhet benne tervezett gyűlés, demonstráció, vagy egyéb rendezvény helyszíne, időpontja;
- nem mozgósíthat adománygyűjtésre, bojkottra,
- nem tartalmazhat bankszámlaszámot, reklámot, kereskedelmi közleményt, nem kínálhat üzleti szolgáltatást,
- nem vonatkozhat közéleti szereplőnek nem minősülő természetes személyre, kivéve a személyében érintett
reagálását.
A Magyar Irodalmi Ház jogosult egyes feltöltött művek közzétételét megtagadni, vagy már feltöltött művet a
Felhasználó egyidejű értesítése mellett, ugyanakkor jóváhagyása nélkül eltávolítani. A Magyar Irodalmi Ház
a feltöltött mű közzétételének megtagadásáért vagy annak eltávolításáért semmilyen felelősséggel nem
tartozik.
A feltöltött művek tartalmáért kizárólag a Szerzőt terheli a felelősség. Szerző tudomásul veszi, hogy a
feltöltött Művet Üzemeltető jogi szempontból vizsgálhatja, ellenőrizheti, ám sem a vizsgálat, sem az
ellenőrzés Üzemeltetőnek nem feladata.
6.d., Művek minőségi vizsgálata
Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a feltöltött Művet általa kijelölt, előzetesen regisztrált személy
(továbbiakban: Értékelő) megvizsgálja. A vizsgálat során Értékelő értékelést készíthet a Műről, mely
értékelés kizárólag Kiadó számára elérhető – azaz azt sem Szerző, sem Látogató nem ismerheti meg.
7.) Értékelő
7.a., Értékelő feladata
Értékelőt Üzemeltető kéri fel a portálra feltöltött Művek elsősorban irodalmi vizsgálatára. Értékelő feladata,
hogy a portálra feltöltött Műveket olvassa, és azokat szakmai szemmel értékelje. Az értékelés módja
elsősorban egy, Üzemeltető által előre definiált szempontrendszer szerint valósul meg.
7.b., Értékelő jogai és kötelezettségei
Értékelő hozzáférhet a portálra feltöltött Művek egészéhez, ám harmadik fél részére kizárólag Mű azon
részét adhatja át, amely amúgy is elérhető a portál Látogatója számára. Minden egyéb átadás esetén Értékelő
viseli a következményeit a harmadik fél számára történt átadással járó esetleges szerzői jogi vitáknak.
8.) INTERAKCIÓK SZERZŐ ÉS KIADÓ KÖZT
Szerző és Kiadó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem harmadik szereplője semmiféle létrejött üzletnek,
így a létrejött üzletek jogszerűségére vonatkozó felelőssége sincs. Üzemeltető a létrejött üzleteket nem
figyeli, nem méri, nem ellenőrzi – e téren Üzemeltetőnek semmiféle kötelezettsége sincs. Amennyiben a
létrejött üzletek során akár Szerzőt, akár Kiadót jogi vagy vagyoni sérelem éri, úgy ezért Üzemeltető
semmiféle felelősséget nem vállal.
9.) INFORMATIKAI HÁTTÉR
9.1., Mű tárolása
Üzemeltető a tőle elvárható gondossággal óvja a Szerző által a Portálon elhelyezett adatokat, azokról napi
rendszerességgel külön tárterületre biztonsági mentést készít. Azonban Üzemeltető nem vállal felelősséget a
tárolt adatokért, sem az adatok Szerző hibájából történő elvesztéséért, az abból származó anyagi károkért.
9.2., Vis maior
Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást teljesíteni, ha önhibáján kívül történt esemény vagy ok miatt

akadályoztatva van („vis maior”). Jelen szerződés értelmezése során bármely olyan esemény is „vis maior”nak minősül, amely az általa érintett fél akaratától függetlenül következik be, és amelyet az érintett fél
megelőzni vagy elhárítani kellő gondossággal nem tud. „Vis maior”-nak minősül a polgári engedetlenség,
szállítási embargók, természeti csapások (tűz, árvíz, járvány, földrengés, földcsuszamlás, vihar,
villámcsapás), karantén, sztrájk, bármelyik szerződő fél üzletszerű működését korlátozó hatósági intézkedés.

