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KIADÓI SZERZŐDÉS   
amely létrejött egyrészről Bartha Barna Zsolt (TEÁOR 581101 könyv- és térképkiadás, TEÁOR 581104 

könyv online kiadási tevékenységi körrel rendelkező) egyéni vállalkozó, (adószám: 67188482-1-33; 

2049 Nagykovácsi, Zsíroshegyi u. 10.) – Marsbook Kiadó – továbbiakban mint Kiadó, másrészről  

Név:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Lakcím:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Születési hely:  …………………………………………, születési idő:  ………………………………………………………………  

Személyi igazolvány száma: ………………………………………………………………………………………………………………  

Telefonszám: ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

E-mail cím: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Állampolgársága:  ………………………………………………………………………………………………………………………………  

továbbiakban mint Szerző között az alábbiak szerint: 

 

1. A szerződés tárgya  
1.1. A Szerző az általa létrehozott …………………………………………………………………… című novellát 

(továbbiakban Szerzői mű) a Kiadó számára megküldi a „2023 Állat kínálat” című pályázatra, ezzel 

jelezve, hogy részt kíván venni a pályázaton. A Szerző tudomásul veszi, hogy a Kiadó saját hatáskörében 

dönthet arról, hogy a fenti művet végül felhasználja vagy sem az „Állat kínálat” című antológia 

elkészítéséhez. A mű beválogatása esetén a novellát a kiadó az alábbiak szerint jelenteti meg: 

1.1.1. Az átadott művet a Szerző véglegesnek tekinti, azon a szerződés aláírását és a mű feltöltését 

követően nem kíván változtatni. 

1.1.2. A Szerzői címmezejében (a novella címe előtt, illetve a tartalomjegyzékben) az alábbi nevet 

kívánja megjelentetni: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.1.3. A Szerző a kiadványban található „Copyright” oldalon az alábbi nevet kívánja megjelentetni: 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.2. A kézirat szolgáltatásának időpontja: a Szerző a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerzői 

művet, és ezen szerződést a Szerző a Kiadó „Pályázatfeltöltő felületén” az aláírás napján feltölti. A 

Szerzői mű ezután a Kiadó jóvoltából megfelelő helyesírási javításban részesül. A javítás tartalmi 

változtatásokat nem tartalmaz. 

 

2. A szerződés időtartama 
2.1. A szerződés időtartama a fenti művet tartalmazó kiadvány megjelenésétől számított 2 év. A 

megjelenésről a Kiadó saját honlapján (www.marsbook.hu) és a közösségi médiafelületein ad 

felvilágosítást. Amennyiben a Szerzői mű nem kerül bele az „Állat kínálat” című antológiába, úgy a 

szerződés a megjelenés pillanatától semmisnek tekinthető. 

3. Felhasználás  
3.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Kiadót az elfogadott Szerzői mű tekintetében 

Magyarországon és a világ bármely országában történő hasznosításra vonatkozó felhasználási jog illeti 

meg magyar nyelven. A Szerzői mű minden más nyelven történő felhasználási jogával továbbra is a 

Szerző rendelkezik. A Szerző a Kiadónak a szerződés időtartama alatt engedélyt ad többszörözésre, 

terjesztésre és a Szerzői mű átszerkesztésére (összhangban a 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 

szóló 23. § (1) bekezdésével). 

  Felhasználási jogok: 

1. Többszörözés joga: A Kiadó jelen szerződés alapján jogot szerez a Szerzői mű tetszőleges 

példányban és alkalommal, a Kiadó igénye szerinti ütemezésben nyomtatással vagy elektronikus 

módon megvalósuló többszörözésére és a többszörözött példányok terjesztésére. A többszörözés 

joga magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen, továbbá számítógéppel, illetve 

elektronikus adathordozóra való másolás jogát. A Szerző hozzájárul ahhoz, hogy a Kiadótól 

elektronikus formában (e-pub, doc, PDF) megvásárolt művet a Kiadó vásárlója elektronikus 

eszközök segítségével tárolja. 

2. Terjesztés joga: A Szerzői mű Kiadó által többszörözött példányainak a nyilvánosság számára 

történő hozzáférhetővé tétele forgalomba hozatallal. 

http://www.marsbook.hu/
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3. Átszerkesztés joga: A Kiadó a Szerzői művet formailag átszerkesztheti, illetve a későbbiekben 

bármikor, a Szerző előzetes írásos hozzájárulásával, erre harmadik, akkor majd konkrétan 

megnevezett személynek engedélyt adhat. 

3.2 A Kiadó a Szerzői művet a későbbi elbírálástól függően az „Állat kínálat” című nyomtatott 

kiadványban jelenteti meg. Minden egyéb felhasználással kapcsolatban a Szerző írásos engedélyét kéri. 

4. Díjazás  
4.1. A Szerző a Kiadó által megjelentetett Kiadvány utáni minden jogdíjáról lemond és a szerződés 

hatálya alatt erre vonatkozó későbbi igényt sem jelent be. 

4.2. A „2023 Állat kínálat” novellapályázat fődíja egy díjmentes példány Kiadványokból. Amennyiben 

a díjnyertes mű a Szerző által benyújtott Szerzői mű, úgy a Kiadó minden további költséget átvállalva 

eljuttatja azt a Szerzőnek Magyarország területén belül. 

4.3. A szerződés és a megállapodás nem függ az értékesítés eredményétől. A Kiadó a Szerzőre nem hárít 

át utólagos költségeket a kiadvány sikertelensége esetén sem.  

 5. A szerződő felek kötelezettségei  
5.1. A Kiadó vállalja, hogy a Szerzői művet a szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül 

megjelenteti.  

5.2. Amennyiben a Szerző a „2023 Állat kínálat” novellapályázat győztese, úgy a Kiadványok 

megjelenését követő 5 munkanapon belül postázza a nyereményeket. 

5.3. A Szerzői mű felhasználásának módja nem sértheti a Szerzői mű egységét.  

5.4. A szerződés időtartama alatt a Szerző a szerződés tárgyát képező mű bármilyen felhasználásáról 

(betördelt, korrektúrázott, elektronikus formátumú vagy nyomtatott anyagok) köteles a Kiadótól írásban 

tájékoztatni.   

5.5. A Kiadó a Szerzői művet kizárólag a Szerzővel a 1.1.2.pontban egyeztetett néven adja ki. Ha ezen 

bekezdést a szerződésben a Szerző üresen hagyja, úgy a szerződésben megadott családi és utónévvel 

fog szerepelni a szerzemény a Kiadványok valamelyikében  

5.6. A Szerző hozzájárul, hogy az általa választott írói nevet a Kiadó kiírja weboldalán 

(www.marsbook.hu) a „Szerzőink” felsorolásba.  

6. Szavatosság  
6.1. A szerző kijelenti, hogy a „2023 Állat kínálat” novellapályázat feltételeinek megfelel: hivatalosan 

nagykorú. 

6.2. Szerző kijelenti, hogy kizárólagos szerzője a Szerzői műnek, amely felett korlátlan és kizárólagos 

rendelkezési joga van.  

6.3. A Szerző kijelenti, hogy a Szerzői műben foglaltak mások szerzői jogát nem sértik.  

6.4. A Szerző kijelenti, hogy más kiadóval nincs érvényben olyan megállapodása, amely jelen szerződés 

megkötését akadályozná.  

7. A jogviszony megszűnése  
7.1. A jelen szerződésben érintett felhasználási jog megszűnik az abban meghatározott határidő 

elteltével, illetve a felek erre vonatkozó írásos megállapodásával. Minden egyéb esetben a hatályos Ptk. 

idevonatkozó szabályai alkalmazandók. 

7.2. A Szerző soron kívül akkor mondhatja fel a jelen szerződést, ha:  

7.2.1. A Kiadó nem kezdi meg a Szerzői mű felhasználását a jelen szerződésben meghatározott időn 

belül.  

7.2.2. A Kiadó a szerződéssel megszerzett jogait a szerződés céljának megvalósítására a pályázat eredeti 

leírásában nem feltüntetett módon vagy nem rendeltetésszerűen gyakorolja.  

8. Nyilatkozatok  
8.1. A jelen szerződéssel kapcsolatban bármilyen nyilatkozatot joghatályosan csak írásban, a mindenkori 

képviseleti joggal felruházott személyek tehetnek meg. 

8.2. A Szerző büntetőjogi és polgári jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a jelen szerződésben 

szereplő adatai a valóságnak megfelelnek, és kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti 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.  
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8.3. A Kiadó adatkezelést végez, de a kapott személyes adatokat harmadik félnek nem adja át, 

szavatolja, hogy mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések (GDPR) megtartásával jár el. 

9. Záró rendelkezések
9.1. Bármely, a jelen szerződésből származó jogvitát, beleértve a szerződés érvényességét, 

értelmezését, végrehajtását vagy hatálytalanítását érintő kérdéseket a felek megpróbálnak tárgyalások 

útján rendezni. Ennek eredménytelensége esetén megoldásukban a Fővárosi Törvényszék kompetens.  

 9.2. 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. 

Jelen szerződés két példányban készült, melynek mindkét példánya 3-3 oldalas. A harmadik oldal 

szerződő felek és két tanú által lett aláírva, a többi két oldal szerződő felek által szignózva lett.  

Dátum .............................……………………… 

 ...............................................   ...............................................  

Kiadó Szerző 

Koncz János 

 ...............................................   ...............................................  

Tanú 1 (név) Tanú 2 (név) 

 ...............................................   ...............................................  

Tanú 1 (aláírás) Tanú 2 (aláírás) 

1042 Budapest, Rózsa u. 36/B 2/3 

 ...............................................   ...............................................  

Tanú 1 (lakcím) Tanú 2 (lakcím) 

761944BE 

 ...............................................   ...............................................  

Tanú 1 (szem.ig.szám) Tanú 2 (szem.ig.szám) 
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