
 Szakkönyv-kalkuláció
 

Magyar szerzős szakkönyv-tankönyv kalkulációja a Typotex Kiadóban 

V Á Z L A T 

A szerzőről feltételezzük, hogy alapszinten ismeri a kézirat leadáshoz szükséges adekvát szövegszerkesztőt. 

Paraméterek: 250 B/5-ös oldal (kb. 3000 leütés/oldal, tehát) 18,75 szerzői, 17,4 nyomdai ív. A kalkuláció a lehető 
legalacsonyabbra leszorított árakon, de a teljes gondosságot megadó munkafolyamatokat követi. 

I. ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK 

Tevékenység és egységár Költségek 
e Ft-ban 

Kommentár 

1. szerző 
7% royalty 

0 A szerző meg akarja írni a művet, nem mi kérjük fel, van 
máshonnan megélhetése, érdekelt a könyv eladásában. 

2. lektor  
szakértője a témának, 5 eFt/óra 
órabér;  
10 oldal/óra olvasási sebesség, 
tehát25 x 5e Ft 

125 1. Sokszor ingyen megcsinálja a lektor, de „gyanúsabb” esetben jó, 
ha a kiadó ténylegesen ellenőrizteti a tartalmat. 2. Mivel nem 
vállalkozó, a legkiadáskímélőbb módon is csak 72 eFt-ot kap kézhez. 

3. felelős szerkesztő 
az „első olvasó”, aki érti, mit olvas, 
és jól tudja a magyar 
nyelvet, egységár 5–7 eFt/ív, 5 x 
18,75 

94 Általában számlás (+visszaigényelhető 20% áfa): 18,8 eFt. 

4. korrektor 
nem érti, mit olvas, tehát észreveszi 
az elütéseket; 
általában magyar szakos, 2,5–3 
eFt/ív,2,5 x 18,75 

47 Általában számlás (+visszaigényelhető 20% áfa):  9,4 eFt. 

5. műszaki szerkesztő 
a kiadói sorozatban formailag 
elhelyezi a szerző által követett 
logikai struktúrát, 30–80 eFt 
könyvenként, bonyolultság szerint 

30 Az olvasni tudás gyengülésével ez a feladat egyre nagyobb 
kreativitást igényel, számlás (+visszaigényelhető 20% áfa):  6 eFt. 

6. szedő – maga a szerző, digitálisan 
adja le a kéziratot 

 A kéziratok többnyire digitális formában, kiszedve rendelkezésre 
állnak. Idős professzorok esetén és/vagy régi könyv újrakiadásánál 
van rá szükség. Sima szövegnél 0,1 Ft/n. 
Matematikát erősen tartalmazó esetben 0,2 Ft/n 
(speciális tudást igényel, kevés szakember van). 

7. ábrarajzoló                           az 
ábrák bonyolultságától függően 
300–1000 Ft/db, legyen 500 Ft/db, 
jelen esetben 50 x 500 

25 Általában számlás. A szerző nem profi rajzoló, különböző anyagokból 
áll össze az 50 ábra, ezt kell egységes formába hozni. 

8. tördelő                            300–
850 Ft/oldal, legyen 500 Ft/oldal500 
x 250 

125 A lektorált és korrektúrázott digitális kéziratot a műszaki szerkesztő 
által előírt formában, az elkészített profi ábrák beillesztésével állítja 
elő. 

9. nyomdai korrektor              2000 
Ft/nyomdai ív2000 x 17,5 35 A fennmaradt sajtóhibákat javítja, a tördelő körmére néz. 

10. borítóterv                       maga 
a tervezés 25–50 eFt – a felhasznált 
kép 0–50 eFt + a 4 színre bontott 
film 

50 A kiadó joga a cím és a borító. Meg kell találni az együttműködésre 
alkalmas tervezőt, aki keveset hibázik, tud isbn-ből vonalkódot 
készíteni, stb. 

11. lay out                             pdf 37,5 Valahol meg kell fizetni ezt a műveletet. Az utóbbi időben a nyomdai 



esetén a nyomda teszi lemezre (új 
technológia, 0 Ft, a kiadó „tudja”) – 
pausz: 40 Ft/old – film: 250 
Ft/old,legyen 150 Ft/old, tehát 250 x 
150 

pdf a kiadónak a legkényelmesebb, egyébként jó minőségű 
nyomtató, pausz, toner szükséges. Itt nagy áresés volt az elmúlt 
10–15 évben 

12. nyomda                          puha 
kötés esetén kb. 2 Ft/old (1000 
példány esetén), kemény kötés 
esetén 2,3 Ft/old (1000 példány), 
tehát 2 x 250 x 1000 

500 Ezek az árak a bejáratott és sokszorosan megversenyeztetett 
nyomdáknál lehetségesek (kb. 1000 példányos ragasztott 
puhakötésre igaz). 

ÖSSZESEN 1068,5 
1100 eFt 

Keménykötés esetén kb. + 250 eFt 
~ 1350 eFt. 

 
II. ÁRKÉPZÉS Irányadó a fénymásolási árhoz való igazítás: kb. 10 Ft/oldal gyakorlat, így a könyv ára jelen esetben: 
2500 Ft/db. Ez az az ár, amit sokallni szoktak. 5%-os áfá-t levonva ténylegesen a nettó ár: 2380 Ft/db. 

III. ELADÁS, TERJESZTÉS, BEVÉTEL: 1000 DB 2500 FT-OS KÖNYVRE, AMELY LÁTSZÓLAG 2,5 MFT értékű 

1.) 100%-os értékben való eladás mértéke ~5%, 
tehát 50 db x 2380 Ft. 

119 eFt 

2.) 20%-os engedménnyel vásárokon, konferenciákon, 
klubtagoknak. 
Az eladás mértéke: 10%, 
tehát 100 db x 0,8 x 2380. 

~ 190 eFt 

3.) terjesztőkön keresztül 
35–48% jutalékkal, 
legyen átlag: 42% 
750 x 2380 x 0,58. 

~1035 eFt 

4.) kb 10%, azaz 100 példány „tűnik el” 
– tiszteletpéldányok 
– recenziós példányok 
elvész a terjesztőknél, 
ellopják. 

0 Ft 

ÖSSZESEN: 1344 eFt 

IV. További költségek 

1.) Royalty 
2380 x 0,07 x 1000Ez az udvarias változat, ha az elveszett 
példányok után is fizet a kiadó 

166 eFt 

Bevétel 1177,4 eFt 

BEVÉTEL – KIADÁS = 77.400 Ft 

V. A bevétel realizálódása 

1.) Tapasztalatok szerint, ha 1,5 év alatt a teljes 1000 db-os könyvkészlet elfogy, nem tekinthető sikertelennek. 
Bevezetődött, igénylik, készül a javított (ez szinte elkerülhetetlen) második kiadás. (MIBŐL IS?)   

2.) A rezsiszámítás többoldalas tanulmányt igényelne, ezért csak durván vázoljuk az összetevőket. 

Bázis: Helyszín: irodahelyiség, mely fenntartandó. 

Előkészítő szakasz igényei: kiadó–szerző egyezkedési időszaka, információk áramoltatása (hozzávéve a témakutatást, 
a szaktudás megszerzését, a pályázási procedúrát, a mérlegelést és a téves döntések elkerülhetetlen zsákutcáit), a 
szükséges tartalmi dokumentumok megírását, az irodai kommunikációs infrastruktúra folyamatos karbantartását és 
korszerűsítését. 

Gyártási szakasz: a kézirat különböző szakaszainak megszervezése, alkalmas közreműködőkkel való kapcsolattartás, 
ellenőrzés, határidők betartása, számlák befogadása, utalása, bankolás, alkudozás, fizetési haladékok kikönyörgése. 



Megjelenési szakasz: a.) Kiajánlások, szállítók kiállítása a bizományosi átadásra, tiszteletpéldányok, recenziós 
példányok szétosztása (ezek számontartása, türelmes kivárás, bizakodás, csalódás…) b.) a könyvek raktározása, 
kiszállítása, a bizományosi partnerek elszámoltatása, a számlák kiállítása, a fizetési felszólítások különböző 
hangnemben történő hatékonyságának kifundálása (udvarlástól a pénzbehajtó cégekig). A visszáruzás policy-jének 
kialakítása. A „van még könyv, de itt épp nincs” helyzetek megoldása. A „hol miből mennyi van” számontartása (l. 
Financiális szakasz c.) pontja). 

Financiális szakasz a.) Pénzügyi elszámolások a pályázati kiírónak, megfelelés az állami háttérintézmények 
adminisztrációs szabályzatainak, a pályázók és a pályázati adminisztrátor közti kulturális szakadék kezelése és 
tűrése. b.) Társasági adó fizetése a pályázati bevételek és az eladatlan készletek után, 1% adó a Nemzeti Kulturális 
Alapba. c.) Az Olvasók egyéb utakon való megkeresése, a könyvtárosok, alapítványok és egyéb válogatott kérincsélők 
kezelése. 

Összefoglalva a rezsire vonatkozó rendezetlen gondolatokat: TOVÁBBI ELEMZÉS ÉS A KÖVETKEZTETÉSEK 
LEVONÁSÁNAK OLYATÉN MEGFOGALMAZÁSA, MELY MINDENKIBEN AZT A HATÁST VÁLTJA KI, MELYRE VÁGYNÉK, NEM 
FÉR BELE A REZSIKÖLTSÉGBE. 

  

 


