
TINTA Könyvkiadó 
Nyelvészeti szakkönyv megjelentetésének feltételei, a külső anyagi támogatás mértéke 

 
A TINTA Könyvkiadó a legnagyobb magyar nyelvészeti szakkönyvkiadó. Évente összességében 40–45 szótárt, 

szakkönyvet ad ki. A kiadó magas színvonalú szakmai munkáját számos díj, kitüntetés bizonyítja (MTA Kiváló Magyar 
Szótár Díj, Fitz József‐díj, Budai Díj, Pro Cultura stb.). A Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozatban eddig 
210 kötetet jelentetett meg az elmúlt 22 évben. A sorozat kötetei felölelik a nyelvészet minden ágát a fonetikától a 
pragmatikáig. Ezek között a szakkönyvek között megtalálható az egyetemi tankönyvektől a konferenciaköteteken át a 
doktori értekezésekig sokféle kiadvány: témájuk pl. az anyanyelvi oktatás, nyelvpolitika, nyelvelmélet. 

A Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat köteteit rendszeresen bemutatják és recenzálják a ran-
gos nyelvészeti folyóiratok (Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, Nyelvtudományi Közlemények, Modern Nyelvoktatás). A 
TINTA Könyvkiadó évente több szakkönyvbemutatót rendez az érdeklődőknek a frissen megjelent munkák népszerűsí‐
tésére. Az elmúlt időszakban ezeknek a bemutatóknak az MTA Nyelvtudományi Intézete biztosított helyszínt. 

A kiadó megtiszteltetésnek veszi, ha felajánlanak számára újabb magas színvonalú nyelvészeti szakkönyvet ki-
adásra. A szerzőnek a megjelentetni kívánt kézirathoz két elismert szakember támogató javaslatát, lektori véleményét 
kell csatolnia. 

A kéziratot elektronikus formában és kinyomtatva kérjük benyújtani a kiadóhoz a támogató írásokkal. Az elekt-
ronikus változatot a kissgabo@tintakiado.hu címre, a kinyomtatott változatot a TINTA Könyvkiadó, 1116 Budapest, Kis-
kőrös utca 10. címre kell eljuttatni. A benyújtott kézirat formájára, bibliográfiai rendszerére, a hivatkozások formájára 
nézve a TINTA Könyvkiadó honlapján lévő formai javaslatok irányadók: (www.tintakiado.hu / érdekességek / szerkesz-
tési útmutató). Előzetes érdeklődés az (1) 371 05 01 telefonszámon lehetséges. 

A benyújtott kéziratról a kiadó 60 napon belül nyilatkozik, hogy szándékában áll‐e kiadni. A kiadó a döntését nem 
köteles megindokolni. A TINTA Könyvkiadó a kiadási szándékot jelző nyilatkozattól számítva fél éven belül megjelenteti 
a kötetet. A kiadásról a szerző és a TINTA Könyvkiadó szerződést köt. 

A megjelentetett mű formájában igazodik a Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat korábbi kö‐
teteihez; belső nyomása fekete‐fehér, betűnagyság 10,5 pontos, B/5‐ös formátum (165 x 235 mm), ragasztott kötés, 
színes puha fedél. 

A TINTA Könyvkiadó kinyomtatva 207 példányban jelenteti meg a könyvet. 7 példány ún. köteles példány, amely 
az országos gyűjtőkörű szakkönyvtárakba kerül. A szerző 50 tiszteletpéldányt kap a megjelent kötetekből. A megjelent 
könyvet a kiadó terjeszti, egyrészről saját terjesztői csatornán keresztül, másrészről felajánlja könyvkiskereskedőknek 
és országos hatókörű könyvnagykereskedőknek. 

A szerző szerzői honoráriumot, szerzői díjat nem kap. A könyvet a TINTA Könyvkiadó elektronikusan is közzéteszi. 
A TINTA Könyvkiadó külső anyagi támogatással vállalkozik újabb nyelvészeti, átlagos paraméterekkel rendelkező 

szakkönyv kiadására. Az átlagos szakkönyv paraméterei: 480.000 leütés szóközökkel (12 szerzői ív), 10‐15 ábra‐grafikon, 
kinyomtatva 240 oldalas (15 * 16 oldal) könyv. A külső támogatás mértéke egy átlagos nyelvészeti szakkönyv esetében 
nettó 900.000 Ft (név‐ és tárgymutató összeállítása nélkül). A támogatás hozzávetőleges ráfordítása: 

a) kiadói szerkesztés: nettó 260.000 Ft; 
b) tördelés, nyomdai előkészítés, címlaptervezés: nettó 180.000 Ft; 
c) nyomdai sokszorosítási munkálatok: nettó 220.000 Ft; 
d) kiadói rezsi (szállítási, raktározási, marketingköltség): nettó 240.000 Ft. 
A nettó összegeket 27% áfa terheli, kivéve a c) pont összegét, melyhez 5% áfa járul. Így az áfa teljes összege 

194.600 Ft. A támogatás teljes bruttó összege: 1.094.600 Ft. 
A TINTA Könyvkiadónak nem áll módjában támogatási forrás felkutatása, megszerzése. A támogatás megkere-

sése, biztosítása minden esetben a szerző feladata. Szükség esetén a TINTA Könyvkiadó kiadói szándéknyilatkozatot 
állít ki. 

Budapest, 2020. január 2. 
 
Kiss Gábor sk, 

a TINTA Könyvkiadó igazgató‐főszerkesztője, a Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat szerkesztője 


