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KIADÓI KERETSZERZŐDÉS 
 

 

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 …………………………………. című regénynek 

(továbbiakban: szerzői műnek), amelyet a Kiadó a Prim Könyvek – Kézirattól a könyvesboltig 

könyvkiadás keretein belül nyomtatott formátumú regényként megjelentet. 

 

2. Felhasználás 

 

2.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Kiadó a számára átadott szerzői művet a 

Szerzővel történt írásos egyeztetés során megállapított módon alakítja át nyomtatott formátumú 

megjelentethető és terjeszthető művé. Ennek részletezését az 1. számú mellékletben rögzítik. 

 

2.2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a felhasználási jogot a Kiadó harmadik személyre 

nem ruházhatja át. 

 

2.3. A felhasználási jog alapján a Kiadót a szerzői mű vonatkozásában megilleti: 

 

• A többszörözés joga, melynek keretében a szerzői művet a Szerzővel történt írásos egyeztetés 

során megállapított példányszámban és alkalommal analóg vagy digitális kép- és 

hanghordozón rögzítheti, előállíthatja, azt más módon, pl. számítógéppel, elektronikai úton 

másolhatja és tárolhatja. 

• A terjesztés joga, ami alapján a szerzői mű eredeti, átszerkesztett, többszörözött példányait a 

nyilvánosság számára – belföldön és külföldön is – a Szerzővel történő írásos egyeztetés során 

megállapított módon forgalomba hozhatja. 

• A nyilvános előadás és a nyilvánossághoz közvetítés joga, amelynek keretében a szerzői 

művet, illetve annak egyes alakjait a Szerzővel történő írásos egyeztetés során megállapított 

módon nyilvános előadás keretében bemutathatja, az ismert sugárzási technikák útján a 

nyilvánossághoz közvetítheti. 

 

2.4. A Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzői művet a szerződés aláírásától számított 

24 hónapon belül megjelenteti. 

 

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

 

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

 

3. Szavatosság 

 

3.1. 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. 
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3.2. 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. 

 

3.3. A Szerző szavatosságot vállal azért, hogy az elfogadott mű végleges formáját a Kiadónak a 

szerződés aláírásától számított 12 hónapon belül az 1. számú mellékletben rögzített szolgáltatások 

elvégzésére és a 2.3. pontban meghatározott módon történő felhasználásra átadja. 

 

4. A jogviszony megszűnése 

 

4.1. A jogviszony időtartamára vonatkozóan a jelen szerződés 3.3. pontjában meghatározottak az 

irányadók, illetve a felek közös megállapodással felmondhatják, ezen felül 

 

4.2. A Szerző akkor mondhatja fel a jelen szerződést, ha 

• a Kiadó nem kezdi meg a szerzői mű felhasználását a jelen szerződésben meghatározott időn 

belül 

• a Kiadó a szerződéssel megszerzett jogait nyilvánvalóan a szerződés céljának megvalósítására 

alkalmatlan módon, vagy nem rendeltetésszerűen gyakorolja. 

 

4.3. A Kiadó akkor mondhatja fel a jelen szerződést, ha 

• a Szerző a szerzői mű végleges formáját 12 hónapon belül nem adja át a Kiadónak 

• a Szerző a szerzői mű végleges formáját jelen szerződés 3.1. pontjába ütköző módon 

felhasználja 

• a Szerző a díjbekérőben rögzített határidőig, illetve a Kiadóval kötött külön megállapodás 

szerint nem fizeti meg a Kiadó számára az 1. számú mellékletben kért szolgáltatások árát. 

 

5. A kiadás költségei 

 

5.1. A szerződő felek egybehangzóan elfogadják, hogy a szerzői mű nyomtatott formátumú 

megjelentetéséhez, illetve terjesztéshez szükséges előkészítő munka elvégzésének költségei vannak, 

amelyet az 1. számú mellékletben részleteznek. A szerződő felek ezen költségeket az egyedi művek 

esetében az 5.2. pontban mindenkor egyedileg határozzák meg, jelen szerződésben a következő 

módon: 

 

5.2. A Szerző az általa írt, a jelen szerződés tárgyát képező ……………………………………… 

című regénynek az 1. számú mellékletben részletezett, nyomtatott formátumú megjelentetéséhez 

szükséges előkészítő munka végösszege a következő: 

  

……………………………………………………….. 

 

amelyet a Szerző a számára e-mailben elküldött díjbekérőre egy összegben, átutalással fizet meg a 

Kiadó számlájára (Budapest Bank 10103843-22027900-01004007) nyolc napos határidővel.  

 

A fizetés után a Kiadó elektronikus számlát állít ki, amit e-mailben továbbít a Szerző számára. 

 

5.3. A Szerző tudomásul veszi, hogy a saját hibájából (késedelmes teljesítés), illetve a tőle és a 

Kiadótól független okok (nemzetközi papírhiány, kapacitás hiánya stb.) miatti esetleges árajánlat-

változások a szerzői mű megjelenési összegét megemelhetik. 
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5.4. Ha az 5.3. pontban említett okok miatt a végösszeg megemelkedik, a Szerzőnek jogában áll 

elállni a szerzői mű megjelentetésétől. Az elállási szándékát 3 napon belül írásban közli a Kiadóval. 

 

5.5. Ha a Szerző az esetlegesen megemelt költségeket vállalva kéri a szerzői mű megjelentetését, az 

új végösszeget a felek szerződéskiegészítésben rögzítik. 

 

6. Nyomtatás és a kötelespéldányok biztosítása 

 

6.1. A Kiadó a szerzői mű nyomtatására előzetes árajánlat alapján a ………………………………... 

nyomdát bízza meg. 

 

6.2. Magyarország Kormánya 2021. január elsejétől hatályos 717/2020. (XII. 30.) a kiadványok 

kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről és hasznosításáról szóló rendelete alapján a 

nyomda az Országos Széchenyi Könyvtár számára 6 db, azaz hat darab kötelespéldányt szolgáltat be 

a megjelent szerzői műből. 

 

6.3. A Szerző a Kiadó archívuma számára 3 db, azaz három darab könyvet biztosít a megjelent műből. 

Az archív példányok árát a Kiadó levonta a szerzői mű nyomtatás előtti előkészítésének árából. 

 

7. A terjesztés menete és költségei 

 

7.1. A szerzői mű terjesztéséről, illetve a nyilvánossághoz való közvetítésről a szerződő felek az 1. 

számú mellékletben egyedileg rögzített feltételek szerint járnak el, amelynek költségeit a 7.2. pontban 

egyedileg határozzák meg, jelen szerződés trágyát képező mű esetében a következőképpen: 

 

7.2. A nyomtatott formátumú szerzői művet a Nyomda a Kiadóval szerződéses jogviszonyban álló 

Líra Könyv Zrt. (továbbiakban: Terjesztő) Budapest, Dankó utca 4-8. szám alatt található raktárába 

ingyenesen szállítja az általuk bekért példányszámban.  

 

7.3. A nyomtatott formátumú szerzői mű többi példányát a nyomda egy, a Szerző által megadott 

címre meghatározott költség ellenében szállítja, jelent szerződés tárgyát képező szerzői mű 

tekintetében a ………………………………………. címre a következő költséggel: 

 

………………………………………………………. 

 

7.4. A Kiadó vállalja, hogy a nyomtatott formátumú szerzői művet az 1. számú mellékletben rögzített 

feltételek szerint a saját, Trivium Webshop elnevezésű online áruházában árusítja.  

 

7.5. A szerzői mű megjelenése után az 1. számú mellékletben rögzített, a Trivium Webshopban 

történő árusításhoz szükséges példányok Kiadóhoz történő eljuttatása a Szerző feladata és a költségei 

őt terhelik. 

 

7.6. A Kiadó kötelezettséget vállal, hogy a Szerző felkérésére, az 1. számú mellékletben rögzített 

feltételek szerint biztosítja a vásárlók számára az online vásárlás lehetőségét és a teljes vásárlási 

folyamatot: a könyv megrendelése, fizetés utáni számlakibocsájtás, megvásárolt könyv(ek) a vásárló 

által megadott címre szállítása/szállíttatása a Kiadó által felkért szállítók igénybevételével. 

 

7.7. A szerzői műnek a Trivium Webshopban történő árusítása az 1. számú mellékletben rögzített 

határidőig, de legfeljebb 24 hónapig tart. A határidő a Kiadó és a Szerző külön megegyezése alapján 

meghosszabbítható, ennek részleteit szerződéskiegészítésben rögzítik. 
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7.8. A Trivium Webshopban történő árusítás határidejének letelte után hosszabbítás hiányában a 

szerzői mű esetlegesen megmaradt példányainak elszállítása, illetve az elszállítás költségei a Szerzőt 

terhelik. 

 

8. A megjelent szerzői mű ára 

 

8.1. A Kiadó szakmai és kiadási szempontok alapján …………………………………. című nyomtatott 

formátumú szerzői mű könyvesbolti és webshopos árát ……. Ft-ban, azaz …………………….. 

forintban állapítja meg. 

 

8.2. A Kiadó fenntartja a jogot, hogy a Trivium Webshopban árusított szerzői műre a Szerzővel 

egyeztetett időpontban és módon vásárlási kedvezményeket tegyen lehetővé. 

 

9. Fogyásjelentés és díjfizetés 

 

9.1. A Kiadó a Terjesztővel kötött szerződése alapján továbbítja a Szerzőnek a szerzői mű Terjesztő 

boltjaiban történt vásárlásokról szóló fogyásjelentéseit: 50 ezer Ft/hó fogyás esetén havonta, ezen 

összeg alatti fogyás esetén negyedévente. 

 

9.2. A Kiadó a Trivium Webshopos vásárlások fogyásjelentését a Terjesztő fogyásjelentéseivel 

összhangban a 9.1. pontban megadott időpontokban továbbítja a Szerzőnek. 

 

9.3. A Terjesztő és a Kiadó között megkötött terjesztési szerződés alapján a Terjesztő a boltjaiban az 

eladott szerzői mű nettó árából példányonként 53%-ot számít fel, majd az ezzel az árréssel csökkentett 

díjat utalja át a Kiadó számára a 9.1. pontban rögzített fogyásjelentések szerint. A Kiadó a 

fogyásjelentések kézhezvétele után 30 napos fizetési határidővel számlát állít ki a Terjesztő részére.  

 

9.4. A Kiadó a Terjesztő által fizetett, a fogyásjelentéseken alapuló díjakból 15% adminisztrációs 

költséget von le (könyvadatlap-készítés webshopban, netes promóciók, vásárlások biztosítása és 

lebonyolítása megrendeléstől a szállításig, fogyásjelentések elkészítése és továbbítása a Szerzőnek).  

 

9.5.  A Kiadó a Trivium Webshopban az eladott szerzői mű nettó árából példányonként 30%-ot számít 

fel (terjesztési költség, könyvadatlap-készítés webshopban, netes promóciók, vásárlások biztosítása 

és lebonyolítása megrendeléstől a szállításig, fogyásjelentések elkészítése és továbbítása a 

Szerzőnek), majd az ezzel az árréssel csökkentett díjat utalja át a Szerző számára a 9.2. pontban 

rögzített fogyásjelentések szerint. 

 

9.6. A Szerző a fogyásjelentések alapján megfizetett díjak után számlát állít ki a Kiadó részére. 

 

10. A szerzői mű új kiadása és újranyomtatása 

 

Amennyiben a szerzői mű 24 hónapon belül a Szerző elvárásainak megfelelően fogy, illetve a teljes 

készlet elfogy, a Szerzőnek lehetősége van új szerződés megkötése után új kiadást (az eredetileg 

szerkesztett szerzői műtől eltérően) és/vagy újranyomtatást (az eredeti, szerkesztett szerzői művel 

megegyezően) kérni a Kiadótól. 

 

11. Nyilatkozatok 

 

11.1. A jelen szerződéssel kapcsolatban bármilyen nyilatkozatot joghatályosan csak írásban, a 

mindenkori képviseleti joggal felruházott személyek tehetnek meg. 

 



5 

 

11.2. A Szerző büntetőjogi és polgári jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen szerződés 

2. számú mellékletét képező, a jogdíj teljesítéséhez 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. 

 

11.3. Jelen szerződést a felek az interneten keresztül kötik, és scan formájában továbbítják a 

nyomtatott formátum megőrzése mellett. 

 

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. 

 

11.4. Ez a szerződés 7 (hét) számozott oldalból áll. 

 

 

12. Záró rendelkezések 

 

12.1. A szerződő felek megállapodnak, 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. 

 

12.2. A szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 

szerzői jogról szóló 1999. évi LXVI tv., a Ptk. és a hatályos jogszabályok és módosítások az 

irányadók. 

 

 

 

 

Dátum:  

 

 

 

 

 

 ………………………………. ……………………………….. 

 Kiadó Szerző 

 

 

 

 

 

Mellékletek 

 

1. számú melléklet – Szolgáltatások megnevezése és díjai 

2. számú melléklet – Adatlap 
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1. számú melléklet 

 

Szolgáltatások megnevezése és díjai 

 

(A mellékletben bemutatott tételek csak példaként szolgálnak) 

 

………………………………… című szerzői mű vonatkozásában 

 

1. Kézirat előkészítése 

 

• Irodalmi szerkesztés 

• Nyelvtani-helyesírási ellenőrzés 

• Szöveggondozás 

• Tördelés 

 

2. Nyomdai előkészítés és borítókészítés  

 

• ISBN szám kérése 

• vonalkód és QR kód elkészítése 

• ár meghatározása 

 

Végösszeg………………… Ft, azaz ……………………………… forint. 

 

3. Nyomtatás 

  

Méret: ……………………………………. 

Terjedelem: ……………………………………. 

Példányszám: ……………………………………. 

Borító: ……………………………………. 

Belív: ……………………………………. 

Kötészet: ……………………………………. 

Késztermék nettó súlya: ……………………………………. 

  

Ár: …………….. Ft/pld + 5% ÁFA 

Bruttó ár: …………….. Ft + 5% ÁFA = ……………………. 

  

Szállítás a Líra Zrt. Dankó utcai raktárába: ingyenes 

Szállítás egy vidéki címre: ………….. Ft + 27% ÁFA = …………….. Ft 

  

A végösszeg: ………………. Ft, azaz ………………………………………………… forint 

 

4. Terjesztés 

 

A terjesztés a Kiadó részéről a Líra Könyv Zrt. könyvesboltjaiban, illetve a Kiadó Trivium Webshop 

elnevezésű online áruházában történik a megjelenéstől számított 24 hónapig. Ennek módosításáról a 

szerződő felek külön megállapodást köthetnek. 

 

 

Dátum…………………. …………………………… 

 Szerző 
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2. számú melléklet  

 

Adatlap kiadói szerződéshez* 

 

 

 

 

Szerző neve  

Születési neve  

Anyja neve  

Lakcíme  

Telefonszáma  

E-mail-címe  

Adóazonosító jele  

Adószám  

Szerzői mű címe  

A szerző írói álneve (ha kéri)  

 

 

 

 
* Büntetőjogi és polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon megadott 

személyes adataim a valóságnak megfelelnek. 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály alapján a Kiadó (Trivium 

Egyesület) az adatvédelmének, adatbiztonságának és adatkezelésének rendjében megfelelő szabályok 

szerint jár el. 

 

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-127553/2017 

 

 

 

 

Dátum…………………. …………………………… 

 Szerző 

 


