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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

Mely létrejött egyrészről  

Underground Kiadó és Terjesztő Kft. 

Székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 76. 1/21 

Telephely/postacím: 1067 Budapest, Csengery u. 72. 

Képviselő neve: Rudolf Kata 

Cégjegyzék szám: 01-09-953575 

Adószám: 23112999-2-42 

Bankszámlaszám: 10300002-10526876-49020013 (MKB Bank) 

(a továbbiakban Kiadó), mint Megbízott, másrészről 

Név: ______________________________________ 

Cím: ______________________________________ 

Személyi igazolvány száma: ___________________ 

Adóazonosító jele: _______________________ 

Bankszámlaszáma: _______________________ 

Művének címe (tervezett): __________________________________________________ 

(továbbiakban Szerző), mint Megbízó között. 

A szerződő felek vállalják, hogy az alábbi feltételekkel egymással megállapodnak: 

1. A Szerző megbízást ad a Kiadó részére, hogy a Szerző művét nyomtatott formában közzé-

tegye, az ehhez szükséges munkafolyamatokat elvégezze, a szerzői magánkiadást elősegít-

se. A Szerző megbízza továbbá a Kiadót a kinyomtatott könyvének kizárólagos előállításá-

val. A Kiadó a megbízatást elfogadja. A Szerző hozzájárul ahhoz, hogy a Kiadó a szüksé-

ges szerződéseket megkösse, és igénybe vegyen más személy (pl. alvállalkozók) közremű-

ködését is.  

A Szerző vállalja, hogy a közzétételhez szükséges feltételeknek eleget tesz.  

A szerződés felmondása írásban lehetséges. Felmondás esetén a Szerző megadott adatait, 

továbbá a Kiadóhoz eljuttatott művet a Kiadó törli az adatbázisából. A terjesztő partnerek 

bizományos példányainak értékesítése a szerződés felbontását követő 90 napban még tör-

ténhet. 

2. A Szerző kijelenti és szavatolja, hogy az általa elküldött mű saját szellemi termékét képezi, 

azon másnak sem személyhez fűződő, sem vagyoni joga, követelése nem áll fenn. A Kiadó 

nem felelős semmiféle olyan kárért, amely ezen szerződéses rendelkezés megszegéséből 

ered. A felhasznált képek tekintetében, amennyiben azokat nem a Kiadó bocsátotta ren-

delkezésre, a Szerző szavatolja, hogy annak közlése másnak sem a személyhez fűződő, sem 

a vagyoni jogát nem sérti.   

A Szerző a művet elsősorban elektronikus úton és a Kiadó által meghatározott formátum-

ban juttatja el a Kiadóhoz.  
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3. A Szerző hozzájárul, hogy a Kiadó a hozzá eljuttatott művet saját elektronikus rendszeré-

ben tárolja, másolja, és nyomdai úton közzétegye. A Szerző hozzájárul, hogy a Kiadó a mű 

egy kis részletét (maximum 10 oldal) bármilyen formában közzétegye, amennyiben azt a 

Kiadó szükségesnek tartja. Részlet közzétételért a Szerzőt díjazás nem illeti meg. A részlet 

közzététele esetén a kívülállók részéről történő esetleges jogosulatlan felhasználásért a Ki-

adót semmiféle jogi, anyagi felelősség nem terheli, ezen felelősséget a Kiadó kifejezetten 

kizárja, az ebből fakadó igény érvényesítésének jogáról a Kiadóval szemben a Szerző kife-

jezetten lemond. 

4. A nyomtatott formában elkészült mű értékesítése elsősorban kiadói terjesztés útján törté-

nik. A könyvre érkező megrendeléseket a Kiadó nyilvántartja. A Kiadó a kételkedésre okot 

adó megrendeléseket ellenőrizheti, és kétség esetén az ilyen megrendelést állományából tö-

rölheti.  

A Szerző kifejezetten hozzájárul a kinyomtatott mű határon túli terjesztéséhez is. A Kiadó 

a külföldről érkező megrendeléseket csak akkor köteles teljesíteni, ha a vevő a mű teljes 

vételárát és a megrendelés teljesítéséhez szükséges járulékos költségeket előre kifizeti. 

5. A Kiadó a művet helyesírásilag és nyelvhelyességileg csak külön megállapodás és díjazás el-

lenében korrektúrázza vagy lektoráltatja. Amennyiben a korrektúrára, vagy a lektorálásra a 

Szerző utasításai szerint nem kerül sor, az így kinyomtatott mű nyelvhelyességi hibáiért 

sem a Kiadó, sem a nyomda felelősséggel nem tartozik. A műben található képek színmeg-

felelőségéért a Kiadó nem felelős, amennyiben azokat a Szerző elektronikusan juttatta el a 

Kiadóhoz. A képek mérete a nyomtatott oldal formátumához, elhelyezése pedig a törde-

léshez igazodik.   

A Szerzőnek joga és kötelezettsége, hogy a sorozatgyártás előtt a mű nyomdakész formáját 

ellenőrizze. Az ellenőrzés után visszaküldött állomány elfogadását, azaz dedikálását köve-

tően a Kiadót semmiféle jogi, anyagi felelősség nem terheli, ezen felelősséget a Kiadó kife-

jezetten kizárja, az ebből fakadó igény érvényesítésének jogáról a Kiadóval szemben a 

Szerző kifejezetten lemond. 

6. A könyv ilyen formán történő elkészítése szerzői magánkiadásnak minősül, így a könyvki-

adás összes bevétele és kiadása a szerzőt illeti meg. A Szerzőnek éppen ezért a szerzői jog-

hoz kapcsolódó további szerzői jogdíj igénye nem merülhet fel, arról kifejezetten lemond. 

A nyomdai és egyéb költségek a mindenkori árszabás szerint alakulnak, erről a Kiadó a 

Szerzőt előzetesen tájékoztatja.  

A köteles példányok költségei a Kiadót terhelik.  

A nyomdai úton előállított könyvek értékesítésével a Szerző megbízza a Kiadót. Az értéke-

sítésből befolyt, költségekkel (előállítási költség és az egyedi megrendelések teljesítéséhez 

kapcsolódó költségek) csökkentett összeg a Szerzőt illeti meg.   

A Szerzőt megillető összegből a Kiadó a személyi jövedelemadó előleget a vonatkozó sza-

bályok szerint levonja. 

7. A Kiadó a megbízás teljesítéséről igény esetén tájékoztatja a Szerzőt, a Szerzőnek emailen 

fogyási jelentést küld a megrendelések számáról és a felhalmozódott bevételéről. Ennek 

alapján a szerző kérheti kifizetést. A legkisebb kifizethető összeg 10.000 forint. A Kiadó az 
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elektronikus úton elküldött elszámolás alapján, banki átutalás útján fizeti meg a Szerzőt 

megillető bevételt. Amennyiben a mű könyvesbolti forgalomba kerül oly módon, hogy a 

könyveladást végző nagy- vagy kiskereskedő fizetési kötelezettsége a mű tényleges eladása 

után áll be, a Kiadó a Szerzővel abban az időpontban számol el, amelyben a könyvkeres-

kedő a mű könyvkereskedői jutalékkal csökkentett eladási árát a Kiadó részére kifizeti. A 

Kiadó nem felelős a könyvkereskedők késedelmes fizetéséért. A Szerző jelen szerződés el-

fogadásával kijelenti, hogy ilyen oknál fogva a Kiadóval szemben semmiféle jogcímen 

igényt nem támaszt. 

8. A Kiadó nem felelős az általa elektronikusan tárolt adatok, vagy a mű megsemmisüléséért, 

megsérüléséért, ha ezen események tőle független vagy olyan oknál fogva következtek be, 

amelyet az elvárható gondosság mellett sem lehetett előre látni, megelőzni vagy elhárítani. 

A szerződő felek nyilatkozataikat elsősorban elektronikus úton közlik egymással. A felek 

megállapodnak, hogy az elektronikus úton küldött értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A 

Kiadó nem felelős a Szerző számítástechnikai, informatikai eszközeinek hibáiért, az elekt-

ronikus kapcsolattartásban bekövetkezett hibákért, időszakos vagy tartós zavarokért, ha 

azok a szolgáltatók érdekkörében bekövetkező okból állnak elő. A Kiadó a saját érdekkör-

ében előálló hibákat 24 órán belül igyekszik kiküszöbölni, sikertelenség esetén nem tud fe-

lelősséget vállalni a Szerzővel vagy Megrendelővel szemben.  

A Szerző felelőssége, hogy a mű elektronikus példányával a Kiadó részére történő átadás-

tól függetlenül rendelkezzék.  

A Szerző felelős az átadott mű jogtisztaságáért, továbbá felel azért, hogy a Kiadó részére a 

közzététel céljából eljuttatott mű tartalma az ország határai kívül sem jogellenes. A Kiadó 

szerzői magánkiadást támogató szervezet, melynek nem feladata a mű tartalmi megítélése. 

9. A Szerző kijelenti, és szavatolja, hogy a Kiadónak átadott mű tartalma személyes érdekeket 

nem sért, jogrendbe nem ütközik. Amennyiben később kiderülne, hogy a mű tartalma jog-

rendbe ütközik, a Kiadó ezzel kapcsolatban a felelősségét kizárja, a Kiadót semmiféle jogi, 

anyagi felelősség nem terheli. Jogvita esetén a Szerzővel közvetlenül rendezendők az ilyen 

jellegű kérdések. A Kiadó a mű közzétételét indokolás nélkül megtagadhatja, illetve a szer-

ződést egyoldalúan később is felbonthatja, különösen ha a Szerző személye nem ellenőriz-

hető, ha a mű jogtisztaságával kapcsolatban kétségek merülnek fel, vagy ha a Kiadó tudo-

mására jut, hogy a mű tartalmának közlése (ideértve a képanyagot is) jogszabályba ütközik. 

10. A felek a szerződést határozatlan időre kötik. A folyamatos megbízási jogviszonyban a fe-

lek a felmondás jogának korlátozásában állapodnak meg, oly módon, hogy a Szerző a ha-

tálybalépéstől számított első két évben felmondási jogát kifejezetten kizárja súlyos szerző-

désszegés esetének kivételével, a két év elteltével a felmondás bármikor gyakorolható. Je-

len szerződést a Szerző a hatálybalépéstől számított két éven belül is azonnali hatállyal 

felmondhatja, ha a Kiadó esedékes fizetési kötelezettségének fizetési felszólítás ellenére a 

fizetési határidő lejártát követő 90 napon belül nem tesz eleget. Nem tekinthető a Kiadó 

szerződésszegésének, ha a fizetési kötelezettség teljesítésének elmaradása a Szerző hibájá-

ból, mulasztásából, téves adatszolgáltatásából származik. A Kiadó azonnali hatállyal fel-

mondhatja a szerződést a hatálybalépéstől számított két éven belül is, ha a közzététel meg-

tagadásának lenne helye, vagy a Szerző a Kiadónak bárminemű kárt okoz. 
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11. Amennyiben a Szerző adataiban a megadott adatokhoz képest változás állna be, azt három 

napon belül köteles a Kiadónak jelezni. A Kiadó elérhetőségének változását honlapján 

minden esetben közzéteszi. A Kiadó a Szerző személyes adatait addig tarthatja nyilván, 

ameddig jelen szerződés hatályban van. A Kiadó a személyes adatokat köteles titkosan ke-

zelni, és azokat kívülálló részére csak a szerző beleegyezésével adhatja át. Kivételt képez a 

Szerző kapcsolattartásnak megadott email címe, melyet a Kiadó átadhat a sajtó részére. A 

Szerző hozzájárul, hogy a Kiadó önálló adatbázisokat képezzen a tudomására jutott ada-

tokból. A megrendelésekre, a bevételre, és az elszámolásra vonatkozó adatok üzleti titok-

nak minősülnek. 

12. Jelen szerződési feltételek elfogadásával a felek között megállapodás jött létre, amelyet a 

felek írásbeli szerződésnek elfogadnak.  

13. Jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a szerzői jogra, az elektronikus kereskede-

lemre, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint a Ptk. előírásai 

irányadók. A szerződés a Szerző általi elfogadással egyidejűleg lép hatályba. 

 

Kelt:___________________ 

 

 __________________ ________________ 

 Szerző, mint Megbízó Kiadó, mint Megbízott 

 

Adatvédelmi nyilatkozat 

Jelen szerződési feltételeket elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok megadásából 

származó kárért felelős vagyok. Hozzájárulok, hogy a Kiadó személyes adataimat az adatvédelem-

re vonatkozó jogszabályok előírásai szerint tárolja és kezelje. 

Szerző családi és utóneve: _______________________ 

Szerző anyja neve: __________________________ 

Szerző születési adatai: ___________év, _________hónap _____nap 

Szerző lakcíme: ____________________________________________________________ 

Szerző postázási címe: _______________________________________________________ 

Szerző telefonszáma: ________________________ 

Email címe: _________________________________________________ 

Kelt:___________________ 

__________________ 

Szerző aláírása 


