Az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet (a továbbiakban: Intézet) Igazgatóbizottsága a Szerzői és
hasonló jogokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 104/2009 sz.) 99. szakasza és az Intézet
Alapszabályának 22. szakasza alapján 2011. július 5-én megtartott ülésén meghozta, a 2013. december 11-én
megtartott 33. ülésén pedig módosította a
SZERZŐI TISZTELETDÍJAKRÓL SZÓLÓ
SZABÁLYZATOT
1. szakasz
Jelen szabályzat az Intézet tevékenységéhez fűződő szerzői munkásságok jutalmazásának feltételeit és
módját, a térítmények kifizetésére vonatkozó díjjegyzéket és az Intézet részére elvégzett egyéb munkák
kifizetését rendezi.
Szerzőknek tekinthetők azok a személyek, akik állandóan vagy időnként együttműködnek az Intézettel
valamilyen eredeti mű létrehozása érdekében, szerzői szövegek, esszék, tanulmányok, elemzések, cikkek és az
Intézet számára szükséges egyéb alkotások létrehozásával, illetve munkák elvégzésével.
2. szakasz
A szerzői alkotás a szakmai minősége, a befektetett munka jellege és terjedelme alapján lesz értékelve.
A felelős szerkesztő értékeli a szerző alkotását, és felhatalmazása van a szerző térítményének 30%-os
növelésére, az átlagnál magasabb teljesítmény esetén, illetve a további munkára való ösztönzés érdekében.
3. szakasz
A szerzői alkotásért térítmény, azaz szerzői tiszteletdíj jár.
A szerzői tiszteletdíjak elszámolása a díjjegyzék alapján történik, amely e szabályzat része.
A díjjegyzéket évente az Intézet Igazgatóbizottsága hozza meg, összhangban a folyó év elfogadott évi
tervével.
Különleges esetben, megállapodás megkötésével a Kiadó eltérhet az érvényben lévő díjszabástól.
Pályázaton pozitív elbírálásban részesült kéziratok szerzőinek tiszteletdíja a támogatás összegének
függvényében alakul.
4. szakasz
A szerzők a munkájukat a szerződés alapján valósítják meg.
A szerzők az Intézettel évi vagy havi lejáratú szerzői vállalkozási szerződést köthetnek, de minden egyes
elvégzett munkával kapcsolatban is köthető szerződés.
5. szakasz
A szerzői vállalkozási szerződésben kötelező feltüntetni a szerző munkájának pénzbeli értékét, valamint
a térítmény kifizetésének módját és határidejét.
A szerzői tiszteletdíj elszámolására és kifizetésére a szerződésben meghatározott kötelezettségek
teljesítése után kerül sor.
6. szakasz
A szerzői tiszteletdíjak elszámolása és kifizetése, az adókkal és járulékokkal együtt, az Intézet terhére
történik.
7. szakasz
Jelen szabályzat módosítása és kiegészítése meghozatalának módjával azonos módon történik.
8. szakasz
Jelen szabályzat a módosítások meghozatalának napján lép hatályba.
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