
KIADÓI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Trivium Egyesület (Budapest Környéki Törvényszék 13-02-0005551; 
adószám: 18725605-1-13; 2721 Pilis, Bicskei út 16.) továbbiakban mint Kiadó, másrészről

Név:
Cím:

továbbiakban mint Szerző között az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya

1.1. A Szerző kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a …............................................................... című
novellának/regénynek (továbbiakban: szerzői műnek), melyet a.........................................................
elnevezésű novellapályázatra nyújtott be a Kiadóhoz, a pályázaton …............. helyezést ért el, így a
Kiadó  a  pályázat  kiírása  értelmében a  szerzői  művet  nyomtatott  (print  on  demand),  e-könyves
(epub) és hangoskönyves formátumú antológiában megjelenteti.

2. Díjazás

2.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben meghatározott szerzői mű
felhasználásáért a Szerzőt jogdíj illeti meg az alábbiak szerint:
– megjelenés után a szerző 1-1 db tiszteletpéldányt kap a nyomtatott (print on demand), e-könyves
(epub) és hangoskönyves formátumú antológiából.

2.2.  A jelen  szerződés  aláírásával  a  felek  egybehangzóan  kijelentik,  hogy  az  itt  meghatározott
jogdíjat  a  Kiadó által  a  felhasználással  kapcsolatban elérhető bevétellel  kifejezetten arányosnak
tekintik.

2.3. A jogdíj kifizetésének alkalmával az érvényben lévő adójogszabályok figyelembevétele mellett
kell folyósítani a díjat. A díj késedelmes megfizetése esetén a Szerző jogosult mindenkori törvényes
mértékű késedelmi kamatot követelni a Kiadótól.

3. Felhasználás

3.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Kiadót az elfogadott szerzői mű tekintetében a
jelen  szerződés  keltétől  számított  2  éves  időtartamra  kizárólagos,  Magyarországon  és  a  világ
bármely országában történő hasznosításra vonatkozó felhasználási jog illeti meg magyar és nem
magyar nyelven.

A szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a felhasználási jogot a Kiadó harmadik
személyre  átruházhatja,  amely jogügylethez a  Szerző hozzájárulása nem szükséges,  azonban az
átruházás tényéről a Szerzőt írásban értesíti. A szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban,
hogy harmadik személyre történő átruházást nem tekintik díjfizetést megalapozó felhasználásnak.

3.2. A felhasználási jog átruházása alapján a Kiadót a szerzői mű vonatkozásában megilleti:
 A többszörözés joga, melynek keretében a szerzői műveket tetszőleges példányszámban és

alkalommal analóg vagy digitális  kép-  és hanghordozón rögzítheti,  előállíthatja,  azt  más
módon, pl. számítógéppel, elektronikai úton másolhatja



 A terjesztés  joga,  ami  alapján  a  szerzői  mű  eredeti,  átszerkesztett  vagy  átdolgozott,
többszörözött példányait a nyilvánosság számára – belföldön és külföldön is – forgalomba
hozhatja, vagy bérbe, haszonbérbe adhatja és megterhelheti

 A nyilvános előadás és a nyilvánossághoz közvetítés joga, amelynek keretében a szerzői
műveket, illetve annak egyes alakjait nyilvános előadás keretében bemutathatja, az ismert
sugárzási technikák útján a nyilvánossághoz közvetítheti

 A kereskedelmi hasznosítás joga, amely alapján a szerzői műben szereplő jellegzetes és
eredeti  alakokat  ajándék-,  használati-,  és  felszerelési  tárgyak formájában előállíthatja,  és
kizárólagosan forgalomba hozhatja

 Az  átdolgozás  joga,  amelynek  keretében  a  szerzői  művet  átdolgozhatja,  formailag
átszerkesztheti, illetve erre harmadik személynek engedélyt adhat.

3.3.  A Kiadó  kötelezettséget  vállal,  hogy  a  szerzői  művet  a  szerződés  aláírásától  számított  24
hónapon belül megjelenteti, illetve annak felhasználási jogát más módon gyakorolja.

3.4. A szerzői mű felhasználásának módja és jellege nem sértheti a szerzői mű egységét.

3.5. A Kiadó köteles a szerzői művet a szerzővel egyeztetett írói néven megjelentetni.

4. Szavatosság

4.1. A Szerző szavatosságot vállal azért, hogy jelen szerződés alapján felhasználásra átadott szerzői
mű  olyan  egyedi,  eredeti  jellegű,  saját  szellemi  alkotása,  amely  felett  korlátlan  és  kizárólagos
rendelkezési jog illeti meg.

4.2. A szerző kijelenti, hogy ezen jogot a jelen szerződés keretében a Kiadóra harmadik személy
külön engedélye nélkül korlátlanul átruházhatja, és azon harmadik személynek olyan kizárólagos
további joga nincs, amely a Kiadó jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná,
vagy akadályozná. Kijelenti, hogy a szerzői mű felhasználására másnak kizárólagos felhasználási
jogot nem adott.

5. A jogviszony megszűnése

5.1.  A jelen szerződésben érintett  felhasználási  jog megszűnik az abban meghatározott  határidő
elteltével, illetve a felek erre vonatkozó megállapodásával.

5.2. A Szerző akkor mondhatja fel a jelen szerződést, ha
 Kiadó nem kezdi meg a szerzői mű felhasználását a jelen szerződésben meghatározott időn

belül
 Kiadó a szerződéssel megszerzett jogait nyilvánvalóan a szerződés céljának megvalósítására

alkalmatlan módon vagy nem rendeltetésszerűen gyakorolja.

6. Nyilatkozatok

6.1.  A jelen  szerződéssel  kapcsolatban  bármilyen  nyilatkozatot  joghatályosan  csak  írásban,  a
mindenkori képviseleti joggal felruházott személyek tehetnek meg.

6.2. A Szerző büntetőjogi és polgári jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen szerződés 1.
számú  mellékletét képező,  a  jogdíj  megfizetéséhez  szükséges  adatlapon  feltüntetett  adatai  a
valóságnak megfelelnek,  és kötelezettséget  vállal  arra,  hogy az adatlapon feltüntetett  adatokban
bekövetkezett változásokat a Kiadónak 10 munkanapon belül írásban bejelenti.



A Szerző adatszolgáltatásából eredő hibáért vagy késedelemért a Kiadó nem felel, illetve az ezzel
kapcsolatos és a Kiadónál keletkezett esetleges kárt a Szerző köteles a Kiadó számára megtéríteni.

A Trivium Egyesület adatkezelést végez, de a kapott személyes adatokat harmadik félnek nem adja
át,  szavatolja,  hogy  mindenben  a  hatályos  jogszabályi  rendelkezések  megtartásával  jár  el.  Az
adatkezelési tájékoztató elérhető a Trivium Egyesület honlapján a http://triviumnet.hu/adatvedelmi-
tajekoztato oldalon, és onnan letölthető.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-127553/2017

7. Záró rendelkezések

7.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből keletkező esetleges jogvitáikat
tárgyalásos úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén a jelen szerződésből eredő bármilyen
jogvita  tekintetében  –  a  mindenkori  hatásköri  szabályokra  figyelemmel  –  kikötik  a  Budapest
Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.

7.2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXVI tv.,  a Ptk. és a hatályos jogszabályok és módosítások az
irányadóak.

Dátum………………………

………………………………. ………………………………..
Kiadó Szerző

Mellékletek

1. számú melléklet – Adatlap

http://triviumnet.hu/adatvedelmi-tajekoztato
http://triviumnet.hu/adatvedelmi-tajekoztato


Adatlap*
1. számú melléklet Kiadói szerződéshez

Szerző neve

Születési neve

Anyja neve

Lakcíme

Telefonszáma

E-mail címe

Adóazonosító jele

Szerzői mű címe

A szerző írói álneve (ha van)

*  Büntetőjogi  és  polgári  jogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  az  adatlapon  megadott
személyes adataim a valóságnak megfelelnek.

Dátum…………………. ……………………………
Szerző


