
kézirattól a nyomdáig 1997 óta

könyvek sorban



tapasztalatok grafika + DTP TerüleTén
2019–2020 – DTP-operátor @ spice Communication (sPar Magyarország) 

2016 –2019 – szabadúszó grafikus és író (önmárka) @ Mogul kiadó + más ügyfelek
2014–2015 – grafikus + tördelő + illusztrátor @ relatív Médiaügynökség

2005–2014 – kreatív vezető @ borkavisign (különböző ügyfelekkel, pl. admira Design agency)
2002–2005 – grafikus @ vizuálisművek + illusztrátor @ iM (ifjúsági Magazin) & bravo girl!

2000–2002 – grafikus + illusztrátor @ korona Médiaügynökség
1998–2000 – tördelő + illusztrátor @ Máskép Médiaügynökség

1997–1998 – tördelő @ képes európa

partnerek + ügyfelek 1997 óTa (és sokan mások)

szabó borka
D T P – g r a f i k u s

lakhely: budapest 
születési idő: 1978
boribakter@gmail.com
+36 31 789 8737 
facebook.com/borka.firka/

szakmai tudás években Mérve
szabadkézi rajz • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • +

DTP + grafika • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
fotózás • • • • • • • • • • • webdesign • • • • • • Wordpress • • •

munkakörnyezeti gyakorlat években Mérve
home office PC munkaállomás + Wacom rajztábla • • • • • • • • • • • • • •

irodai munka PC + MaC • • • • • • • • •
programok PC+MaC PlaTforMra, években Mérve

adobe inDesign • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
adobe illustrator • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

adobe Photoshop • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Microsoft office • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

QuarkXPress • • • •
idegen nyelv angol kf., társalgási gk. vezetői eng. nincs

bérigény nettó 300.000 Huf/hó vagy 2.500 Huf/óra, ill. ld. szerkesztőségi árjegyzék

tanulmányok
1996–1997 Magyar Hírlap oktatási stúdió – laptördelő-képszerkesztő (alapfokú újságírás)

1992–1996 kossuth Zsuzsa gimnázium és szakközépiskola – érettségi



sZöveggonDoZói–írói nevek feltüntetése
virágh Máté*, szabó borka**, váczy laura/ludmilla/borbála***, robin o’Wrightly (író)

tapasztalatok a sZöveggonDoZás és írás TerüleTén
2020 – orosz T Csaba: lovagkirály / szerzői kiadás (*irodalmi szerkesztés) (folyamatban)

riley baker: utóirat: elvittem a kocsit! / szerzői kiadás (*korrektúra)
Tomcsik nóra: Tél berlinben / Mogul (*korrektúra)

2019 – bakos r. laura: Megélt életek / newline (*irodalmi szerkesztés, korrektúra)
orosz T Csaba: Hun / szerzői kiadás (*korrektúra)

C. s. lazzar: víz alatt / Hillcon Publishing (*korrektúra)
krencz nóra: Megszámlálhatatlan-sorozat: a hordozó, a kötelék (*korrektúra)

orosz T Csaba: rubin avagy a király orvosa / szerzői kiadás (**korrektúra)
2018 – emilly Palton: néma bűnök 1. / Mogul (*korrektúra)
2017 – krencz nóra: a követ / szerzői kiadás (**korrektúra)

2017 óta – robin o’Wrightly könyvei / Mogul (írás, *korrektúra)

2016 – szöveggondozás a Twister Médiánál
Joby Warrick: fekete lobogók (*nyelvi lektoráció), anne bishop: vörös betűkkel (***korrektúra)

2015 óta – robin o’Wrightly önmárka építése, honlap tartalomfeltöltése, blogírás
2009–2012 – szöveggondozás az ad librumnál (számos könyv *korrektúrája, ld. következő oldal)

2009 – könyvkiadás + fülszövegírás: Jépont: utcakönyv (ad librum); honlapportál-tartalom
2008 – Marketingmegoldások.hu marketinges szövegíró és kreatív munkakör

2007–2009 – Mentrópia közéleti e-gazin újságírás és *szöveggondozás (archivált)
2006 – Tokaji Jazz fesztivál weblap magyar szöveg és angol nyelvű fordítás
2004 – Cora-csoport Profi áprilisi nyereménykampány „nyer-hecc!” szlogen

1998 – PM hirdetés címmagyarítás a H20 plakáthoz
1998 – képes európa Magazin: a festői Trentino c. kétoldalas utazási cikk ***írása

tudás években Mérve
web- és újságírás • • • • • • • • • • • • • • •

szöveggondozás • • • • • • • • • • • • • •
könyvkiadási tevékenység • • • • • • • • • • • • •

programok PC+MaC PlaTforMra, években Mérve
Microsoft office • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

adobe acrobat Pro • • • • • • • • • • • •
idegen nyelv angol kf., társalgási gk. vezetői eng. nincs

bérigény  ld. szerkesztőségi árjegyzék

tanulmányok
1996–1997 Magyar Hírlap oktatási stúdió – laptördelő-képszerkesztő (alapfokú újságírás)

1992–1996 kossuth Zsuzsa gimnázium és szakközépiskola – érettségi

szabó borka
sZöveggonDoZó–író

lakhely: budapest 
születési idő: 1978
boribakter@gmail.com
+36 31 789 8737 
facebook.com/borka.robin/



könyves referenciák 1997 óta
open art print (1997)
kiadványszerkesztés:
füle Lajos: Hoztál-e napsugárt?

ad librum (2009-2016)
teljes könyv kiadása és kivitelezése:
váczy Jépont tamás: egy idegenvezető… 
robin O’Wrightly: álomtalanítás
borítótervezés, tördelés, korrektúra:
körmendi János: Utolsó figyelmeztetés
titi Hajnalka: 7 nap, 7 mese
herceg Windischgraetz natália és Dr. Dobay Miklós: Ők 
is hősök voltak
stubán Hajnalka és stubán fruzsina:  
Mesél az állatkert
Pásztor Péter: kóca és az ismeretlen
csodacsalád egyesület: kézikönyv családi napközi 
működtetéséhez
Gy. Horváth károly: Gondolatok a konyhában
Molnár Hajnalka: Durcás a számítógéped? 
Bakos ferenc: sivatagi szél
rácz katalin:  
földönkívüliek a Pénzverem utcában
kiadványszerkesztés:
Mester Györgyi: Zizi naplója
Mester Györgyi: Zizi naplója 2. 
Mester Györgyi: Zizi naplója (a kos jegyében)
Mester Györgyi: Zizi naplója – sizzie’s diary
Mester Györgyi: Zizi naplója 2. – sizzie’s diary 2
Duga Boglárka: zseBkönyv
Bárdosi attila: valami szúr
Bárdosi attila: ólommadár
Bárdosi attila és reglődi Dóra:  
válaszok a válaszokra
borítómagyarítás:
Jim Butcher: Pusztító vihar
borítótervezés:
tóth László Pál: félelmünknek végre vége
P. Dobrossy rita: Üveg-folyó
P. Dobrossy rita: elmenni messze
kopor tihamér: a folyondár
P. Dobrossy rita: vándorok
Locskai Dénes: kísértetkastély. a kezdet
alim B. r.: Hentes
alexander Wolf: vámpírkard
alexander Wolf: solo játékai
B. B. nala: vágy és telihold
B. B. nala: elixír
Osváth sándor: titkok-vallomások
koch renáta: te mit csináltál volna  
nagy J. Gábor: Dalnoki, a 11. csapás  
alim B. r.: Gyűlölet
Ozory Zorka: sorsmetszetek
rázsó Laura: a kőhercegnő
czakó Éva: telihold
enrico angelotti: Évszaktündérek
thomas Z. Marshall: egek felé
tamás Zoltán: Mindenképpen kíméletlen
tamás Zoltán: Bioárnyék
Deák csaba: ördögmalom
frédéric Bastiat: a törvény

Hans-Hermann Hoppe:  
Demokrácia, a bukott bálvány
szentgyörgyvölgyi Péter: Belvárosi históriák
Zágonyi Mónika: versírás könnyedén
szilágyi L. Laura: szertelenségem Bibliája
anthony norton: Démon születik
fekete tünde amália: Holdkifli
Mason Murray: Lélekcsapda
stephanie ford: véres lábnyomok a levegőben

pr herald (2011)
teljes kivitelezés:  
a Pr-szakma arcképcsarnoka (cD-könyv)

egyéni ügyfelek (2011 óta)
borítótervezés, kiadványszerkesztés:
Debreczeny György: nincs karácsony
borítótervezés, korrektúra:
Orosz t csaba: rubin, a király orvosa
Orosz t csaba: Hun
borítótervezés:
szilágyi angéla: elveszett ország
Debreczeny György: szelektív üveghegyeken innen
Orosz t csaba: Hadak útján 
Orosz t csaba: Haláltánc
tíria Dvil: a sátán ágyában
kiadványszerkesztés, korrektúra:
riley Baker: Utóirat: elvittem az autót!
korrektúra
c. s. Lazzar: víz alatt
nyomdai előkészítés:
riley Baker: találj vissza
Giuditta fabbro: a szerelmes bérgyilkos
Giuditta fabbro: a nyomozónő 14. Gyilkos drog
Giuditta fabbro: a nyomozónő 15. vissza a múltba

kutatópont intézet (2013)
teljes kivitelezés:  
Magyar ifjúság 2012 (e-book)

twister media (2016)
korrektúra, fordítási segédlet
anne Bishop: vörös betűkkel (Written in red)
angol-magyar nyelvi műellenőrzés:
Joby Warrick: fekete lobogók (Black flags)

mogul kiadó (2018 óta)
teljes könyv kiadása és kivitelezése:
robin O’Wrightly összes könyve
teljes könyv kivitelezése, korrektúra, illusztráció:
krencz nóra összes könyve
borítótervezés és illusztráció:
L. J. Wesley: 12 első randi
borítótervezés és olvasószerkesztés:
emilly Palton: néma bűnök 1.
borítótervezés:
renáta W. Müller: a lázadó 1-2.
kiadványszerkesztés, korrektúra:
tomcsik nóra: tél Berlinben
nyomdai előkészítés:
riley Baker: a Happy end után

newline kiadó (2019 óta)
borítótervezés, irodalmi szerkesztés, korrektúra:
Bakos r. Laura: Megélt életek



DTP + grafika

könyvek (borítók és belívek) 

kiegészítők és megjelenések

magazin, újság



OrOsZ t csaBa könyvborítók (2019)

BakOs r. LaUra 
könyvborító (2019)

L.J. WesLey 
könyvborító és 
figurák (2019)

MOGUL, neWLine És sZerZŐi kiaDásOk
könyvek és könyves kiegészítők (2018-tól)

Tomcsik Nóra

Tél Berlinben
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miközben a szoknyája alatt matatott. Több volt, mint za-
varba ejtő, és akaratlanul is megköszörültem a torkom. 
A lány rémülten pillantott rám, míg Franz arcán megje-
lent a már ismert fölényes vigyor.

– Micsoda meglepetés! – törte meg a kínos csendet, 
és hátra simította hibátlanul szőke haját. – Borisz, ő Clara. 
Clara, Borisz. Ő író. Ugye, milyen romantikus? – A lány 
zavartan bólintott, és még mindig a szoknyáját igazgatta.

– Clara kedves jó barátom.
– Meghiszem – szaladt ki a számon. 
Franz nem szólt. Ahogy végignézett rajtam, elkomo-

lyodott.
– Igyunk valamit! Ne haragudj, szivi, majd máskor 

befejezzük – csókolta szájon Clarát, aztán megragadott, 
és kifelé taszigált a sikátorból. A lány még kiabált valami 
gorombaságot, de Franz rá sem hederített.

FRANZ

Bűntudatom volt. Na, nem Clara miatt, abban nem ké-
telkedtem, hogy a következő alkalommal kiengesztelem. 
Ha mégse, akkor meg úgyis mindegy. De ezt a srácot, aki 
némán lépkedett mellettem, tényleg sajnáltam, és tudtam, 
vétkes vagyok az őt ért bántalmakban.

– Nem akartalak megzavarni – szólalt meg, amikor 
már eléggé távolra értünk. Az utcalámpák fényében lát-
tam, amint egészen elvörösödött.

– Túl fogom élni – legyintettem.
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II.

Őszi véresők
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tOMcsik nóra belívek (2020)

eMiLLy PaLtOn  
könyvborító, belívek, könyvjelző  

és kitűző (2018)

Tomcsik Nóra megjelent kötetei

https://shop.konyvmogul.hu/tomcsik-nora 

történelmi romantikus kalandregény-sorozat

történelmi romantikus(A változások kora-sorozat mellékkötete)

kalandos mesekönyv
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Örök magányra kárhoztatott-e egy újraéledő,  
csak mert tönkretették az életét? 

Elfogadhatja, ha megtalálja a kiérdemelt boldogság? 
Akkor is, ha nem onnan érkezik, ahonnan várná? 

Semmi sem olyan egyszerű, és nem az, aminek látszik!
Két esztendő telt el azóta, hogy Nympha királynő visszakapta 

szabadságát és hatalmát Moreenben, s éli a nemesség 
mindennapi, kissé unalmas életét. Legjobb barátnője és 
bizalmasa, Livly még mindig a segítségére van. A múlt 

borzalmai sötét árnyékot vetnek a lelkére, s fogadalmat tesz: 
soha többé nem enged közel magához senkit. A sors azonban 

nem csupán közbeszól, de ki is csavarja a számításait…
Mindeközben, a szomszédos Wertelben egy fiatal varázsló, 
a mágustanács legígéretesebb tehetsége, Yohan útnak indul 
Moreen felé. A magányos farkas ki akarja deríteni, hogyan 
vethet véget a boszorkányok és az újraéledők között dúló 

évszázados háborúnak. Egy borzasztó mészárlás híre billenti 
ki nyugalmából, egyúttal a saját szívében tátongó ürességet 
okozó, személyes tragédiájának forrására is választ keres…

Az írónők, Nóra és Robin, két karakterük szálát fonják össze  
egyetlen, közös történetbe. Dupla kaland, izgalom és 
kíváncsiság: ketten együtt vajon mire jutnak majd?

https://goo.gl/6em7LX

Töltsd le ingyen és olvasd 
el az előzménytörténetet!

krencZ nóra könyvek
embléma, borítók, belívek, térkép, megjelenések és könyves kiegészítők (2017-től)

U 12  V

Egyszer csak megállt, és előrelökött. A föld-re zuhantam, s az arcom jobb fele felhorzsolódott az éles köveken. A férfi beletérdelt a hátamba, hogy ne mozdulhassak, aztán hátrahúzta mindkét keze-met. Durva kötél vágott a csuklómba. Feljajdultam.– Segítség! – üvöltöttem utolsó, megmaradt erőmmel.
A férfi indulatosan megragadott, és talpra ránga-tott.
– Kitől vársz védelmet, te senkiházi? – sziszegte a fülembe.
Egy távoli kurjantás töltötte be a meleg, éjszakai levegőt, mire az idegen felkapta a fejét.– Szerencséd van, fiú – rázott meg elégedettségé-ben. – Ezt a napot még túléled.Ezzel a végszóval egy dohszagú zsákot húzott a fejemre, majd a tarkómra mért váratlan ütéssel állí-tott örök emléket addigi életem végének.

U 13  V

1. Fabyen 

Azok a szemek!
 Valamiért félelmetes látvány volt, de furcsamód mégis szépnek találtam. A különös alak csupán pár méterre ült tőlem a börtön túlsó sarkában, a letapo-sott földön. Sötét árnyék vetült rá, ami eltakarta kí-váncsi tekintetem elől.Ő volt az. Lassan tisztuló látásom és a szédülés ellenére sem kellett sok idő, hogy rájöjjek, őt láttam a faluban.

Igyekeztem levenni a szemem róla, hogy felmér-jem új környezetemet is. Csupán néhány perce tértem magamhoz, s még mindig sajgott a tarkóm, ropogtak a bordáim, de a sebeimből szivárgó vér az arcomon már megalvadt.
Elsőként a rácsokat pillantottam meg. Hideg, nyirkos falak vettek körül, a sarokban méretes pe-nészfolt éktelenkedett, a dohszag facsarta az orromat. A kezemen még mindig ott volt a kötél, a lábamon pedig bilincs és lánc, megkoronázva egy nehéz vas-golyóval, nehogy mozdulni tudjak.A rácson túli helyiséget két, falon függő fák-lya világította meg. Középen asztal állt két székkel, s az egyiken ült egy férfi. Lábait keresztbe vetette az asztalon, széles karimájú kalapja eltakarta a szemét a fáklya fénye elől.



kUtatóPOnt intÉZet
borító, belívek és grafikonok (2013)



Pr HeraLD
borító, belívek és cD-címke (2012)



aD LiBrUM kiaDó
borítótervezés és belívszerkesztés (2009–2016)



rajzos borítótervezés (2009–2016)

aD LiBrUM kiaDó



naszvadi Judith és kultúrkocsma
facebook-posztok (2017)

ad Librum 
katalógus (2010)

tomcsik nóra szórólap (2019)

DtP + Grafika: könyves MeGJeLenÉsek
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DtP + Grafika: MaGaZin, úJsáG

képes európa magazin 
(1997-1998)

Liter-art-túra MaGaMzin  
(2015-2016)

Mentrópia e-zin (2007-2009)



kéZiraJZ

illusztráció

karikatúra

ábrázolás

képregény



kÉZiraJZ: könyviLLUsZtráció



la
c'est

vie

kÉZiraJZ: iLLUsZtráció, karikatúra

Pólótervek (2015-2016)

kultúrkocsma illusztráció (2017)

Mentrópia e-zin (2007-2009)

DiétaPizza (2015)

ifjúsági Magazin (iM) (2002-2005)



kÉZiraJZ: áBráZOLás, kÉPreGÉny

Holisztika interaktív tankönyv műszaki alapú ábrái (2013–2014)

civertan  
heraldikavektorizálás  

(2013-2014)

ivc Magazin ifjúságvédelmi újság karikatúrája (2000-2002)

Greenpeace Hungary 10. 
születésnapi figura (2012)



énMárka

robin o’wrightly books

könyvek sOrBan 2015 óta



krimi-thriller családregény

fantasy-kaland

romantikus humor

rOBin O’WriGHtLy BOOks
könyvek sorban, bővebben a honlapon: www.robinowrightly.wordpress.com

nyOMtatOtt könyvek És e-BOOkOk
(2015-től) teljes kiadás a kézirattól az illusztráláson át a nyomdai előkészítésig és publikálásig



sZerkesZTőségi
árJegyZék

a könyv ideális útja  

kézirattól a nyomdáig



árJeGyZÉk: írás, sZöveGGOnDOZás
írás

szöveg- és cikkírás: 2 Ft/karakter szóköz nélkül

társszerzőség: +50% részesedés a kötet bevételéből
Szerzői nevem „robin o’Wrightly”, csak magyar megjelentetés esetén „virágh Máté”.

szellemírás: 2 Ft/karakter szóköz nélkül +10% részesedés a kötet bevételéből
Ebben az esetben csak a „szerkesztő: virágh Máté” sor kolofonbeli szerepeltetésére tartok igényt.

szöveggondozás

szedés (hanganyag vagy gépelt kézirat után)
1 oldal (itt = 25 sor, 60 leütés, vagyis 1500 karakter) 300 Ft

Kézírásos alapanyagot csakis előzetes egyeztetéssel, A4-es méretű mintaküldés után vállalok. 
Szkennelés külsős munkatárs bevonásával egyedi, nyomtatás +100 Ft/A4 oldal áron megoldható. 

kéziratrendezés
1 oldal (itt = a kézirat oldalai a5-ös méretben) 20 Ft

Digitálisan szedett, de szerkesztésre még alkalmatlan anyag kezelése (pl. hiányzó párbeszédkezdő 
gondolatjelek, nem íráshelyes jelek cseréje, egységes méret- és betűbeállítás stb.)

irodalmi szerkesztés (2 kör)
1 szerkesztői ív (= 40000 karakter szóközökkel 9 000 Ft

Összehasonlítási alap: egy 250 (A5) oldal körüli regény kb. 9 szerkesztői ív. 
Ezen fázis esetén a kézirat átolvasásra kerül; stílus, cselekmény, karakterek, kulcsesemények (plotok) 

megvizsgálása történik, illetve átírásra, bővítésre vagy kihúzásra javaslatot adok (1. kör).  
Az íróval való egyeztetés után a javítások elvégzésében segítséget nyújtok (2. kör).  

Figyelem! Az irodalmi szerkesztés nem lektori tevékenység, és korrektúrát sem tartalmaz.

olvasószerkesztés (2 kör)
nem szerkesztett kéziraton: 0,35 Ft/karakter szóközökkel

szerkesztett kéziraton: 0,25 Ft/karakter szóközökkel
Ez a fázis valamennyire átmenet az irodalmi szerkesztés és a korrektúra között.  

A kézirat átolvasásra kerül; magyar nyelvi struktúra, helyesírás tekintetében javítás történik, logikai 
vagy értelmezési hibák esetén javítási javaslatot adok (1. kör).  

Az íróval való egyeztetés után a javítások elvégzésében segítséget nyújtok (2. kör).  
Figyelem! Az olvasószerkesztés nem pótolja az irodalmi szerkesztést, sem a nyomda előtti 

korrektúrát és nem minősül lektori tevékenységnek. 

alap korrektúra (körönként)
csak és kizárólag szerkesztett kéziraton: 0,1 Ft/karakter szóközökkel

Általam szerkesztett kézirat korrektúráját biztonságtechnikai okokból nem vállalom, azonban 
szakmai körön belül, megbízható kollégának kiajánlom, a kapcsolattartásban segédkezem.

angol-magyar nyelvű lektori munka műfordítói segítséghez
magyar nyelvre fordított nyers kéziraton: 0,5 Ft/karakter szóközökkel

Az eredeti angol nyelvű kéziratszöveg és a magyar nyersfordítás kézirata szükséges ehhez 
a munkafolyamathoz. Figyelem! A nyelvi lektúra a többi fázistól különálló tevékenység; 

kéziratrendezés nem tartozik bele, nincs köze sem a szerkesztéshez, sem a korrektúrához.



tördelés-nyomdai előkészítés (átlagosan a5-ös méretben)
200 oldalig (szöveges fekete): 150 Ft/oldal

200-400 oldal között (szöveges fekete): 125 Ft/oldal
400 oldal fölött (szöveges fekete): 100 Ft/oldal

képes oldal: színes: 300 Ft/oldal, fekete: 200 Ft/oldal
hirdetési oldal: színes: 500 Ft/oldal, fekete: 300 Ft/oldal

e-publikáció (kéziratfájlból)
kéziratból ePub, Mobi: 1 000 Ft/formátum
tördelt anyagból interaktív PDF: 2 000 Ft

egyéb digitális munka 1 gépóra: 2 000 Ft (minimum 1 óra)

grafika

borítótervezés
egyszerű (kész fotó + szöveg) e-bookra: 5 000 Ft

egyszerű (kész fotó + szöveg + kötelező elemek) papírkönyvre: 10 000 Ft
fotómanipuláció, -montázs / egyszerű, nonfiguratív rajz készítése: 10-15 000 Ft

bonyolultabb, színes figuratív rajz vagy realisztikus grafika készítése 25-50 000 Ft
Borítólátványterv (mockup) készítése: 1 000 ft/darab

illusztráció (referenciák: https://facebook.com/borka.firka)
fekete-fehér vonalas, vektoros (komplexitástól fügően): 1 000-2 000 Ft/db

színes vonalas, vektoros (komplexitástól fügően):  2 000-4 000 Ft/db
színes képregényszerű, vektoros (komplexitástól fügően): 3 000-5 000 Ft/db

színes foltszerű, realisztikus, vektoros (komplexitástól fügően) 10 000-30 000 Ft/db

reklámanyag-tervezés (referenciák: https://facebook.com/borka.firka)
Könyves reklámanyagok (szórólapok, FB-IG posztok, bannerek, hirdetések, könyves reklámtárgyak /
pl. könyvjelző, bögre, póló stb./) tervezése, nyomdai előkészítése. Ez külön árajánlat részét képezi.

elektronikus és átutalásos számlát biztosítok a megbízások végén, a kifizetés bankszámlára történik.

a jegyzékben szerepló árak a munkakörök végén számolt alapokhoz (oldalakhoz, karakterekhez) 
viszonyítva értendők, illetve tartalmaznak minden közületi költséget, azonban nem alkuképesek.

árJeGyZÉk: DtP + Grafika

DíJtaLan sZOLGáLtatásOk

díjtalan szolgáltatások
amiben szívesen segítek:

ISBN-számból vonalkód készítése 5 db alatt (felette ld. az „egyéb digitális munka” részt).
Tanácstalanság esetén tudok kiadót ajánlani (kapcsolati tőke).

a regény elolvasása után ajánlót, értékelést írok a személyes blogomon és a Moly.hu oldalon is; 
ehhez csak egy recenziós példányt kérek (digitális formában elegendő).

Elsőkötetes szerzők névlistába vétele (https://robinowrightly.wordpress.com/mai-magyar-
szerzok-nevei-lista/) alapvetően, illetve a Magyarul Író Kortárs Szerzők Olvasói FB-csoportjának 

hetente sorsolt nyereményjáték-maratonjába való beszervezése igény szerint (https://
facebook.com/groups/mikszocs/) szintén ide tartozik.



minimális szereplőgárda: 
1 vezető szerkesztő, 1 szerkesztő, 1 lektor, 2 korrektor

1. az író magát nem kímélve, fáradságos, mégis csodálatos munka árán megírja a(z élet)
művét. segítséget kér a kézirata rendezésében, lektorálásában, és a kész anyagot eljuttatja a 

szerkesztőségbe. Ha nem volt lektora, ezt mindenképpen jelezze a kiadónak!
2. az irodalmi szerkesztő elolvassa a kéziratot, egyeztet a szerzővel és a mű elkészültéig javítanak, 
pontosítanak együtt. Ha kell, több körben, mint kettő. itt a lektorral is egyeztetni kell, ha ez nem 

történt meg korábban. Jó, ha a kéziratmenetet egy vezető szerkesztő is vezényli.
3. az olvasószerkesztő átnézi a kéziratot és pontosít. egyeztet az íróval és ha kell, az irodalmi 

szerkesztővel, esetleg a lektor(ok)kal. Ha nem történt irodalmi szerkesztés, akkor csak az íróval és/
vagy a lektorral. egyben az első kör korrektúra is megtörténik itt.

4. Ha nincs olvasószerkesztő, akkor csak a korrektúra első köre következik. Célszerű a borító hát- 
vagy fülszövegét is ekkor korrektúrázni. a korrektúra körére lektori munka már ne maradjon!

5. a kész kézirat .docx kiterjesztéssel, elfogadott változtatásokkal a tördelőhöz kerül. ez idő alatt 
készülhet a borító is. a kiadványszerkesztő munkatárs első körben egyeztet az íróval, megmutatva 
4-8 oldalt a laptükörből. itt lehet egyezkedni az oldalszámokon (ami végleges csak a betördelést 

követően lesz, de mindenképp 4-gyel kell oszthatónak lennie).
6. a betördelt anyag .pdf formátumban a korrektorhoz kerül, aki átnézi és visszaküldi javításra a 

tördelőhoz. Ha kell, az íróval egyeztetnek közösen.
7. a tördelő átnézi és véglegesíti az anyagot (oldalszám, tartalomjegyzék, kolofon stb.), majd elküldi 

az írónak.
8. az író újraolvassa a művét. bármi hibát talál, jelez a tördelőnek, aki javítja. Ha nem talál benne 

hibát, akkor megtörténik az imprimatúra (jóváhagyja a nyomdába kerülést). ugyanezt teszi a 
borítóval is.

9. a kiadványszerkesztő előkészíti nyomtatásra a könyvet.
10. a nyomdai .pdf fájl visszakerül a szerzőhöz vagy a kiadó szerkesztőségébe, ahonnan a felelős 

személy elküldi a nyomdának. Ha bármilyen technikai hiba adódik, a nyomda és a tördelő-grafikus 
csapat tartja a kapcsolatot.

amit elvégzek: mindent a legjobb könyvért! 
a fentiekben leírtakat képességeimhez és szakmai tapasztalataimhoz mérten a lehető legjobban 

igyekszem teljesíteni. ebben a munkafolyamatban az írót is emberséges hangnemben 
támogatom. igény szerint angol-magyar műfordítás nyelvi lektorálásában (ld. ott), vagy humoros 

írások elemzésében, speciális szerkesztésében örömmel veszek részt.
Alapanyag fogadása és küldése budapesten belül személyesen, kívül csak és kizárólag foxposttal 

automatába vagy futárral címre, fájlként pedig e-mailben, csatolmányként. 
A javítási körök elektronikus úton történnek. nyomtatott anyagot nem postázok.

A kapcsolatot e-mailben tartom a szerzővel/kiadóval, illetve technikai gond esetén a nyomdával 
is. a kapcsolatfelvétel lehet telefonon, azonban a konkrét projektekről szóló munkainformációt 

csak és kizárólag e-mailben fogadom és intézem visszakereshetőség céljából.

amit nem végzek el: tudom delegálni!
Ha külső munkatársat is szükséges bevonni, ehhez megbízható, leinformálható kollegiális 

hálóval rendelkezem, így kontakt ajánlásában, felkeresésében és a megrendelőmmel való 
összekapcsolásban segítek. 

Nem vagyok könyvkiadó, „csak” könyvkiadást támogató szerkesztő. a fentieken kívüli egyéb 
ügyintézést (nyomdafelkutatás, ügynöki tevékenység, könyvterjesztés, marketing stb.) kapacitás és 

képesítés hiányában nem tudok vállalni. ehhez, kérem, keressen fel megfelelő szakembert!
Nem kérhetek ISBN-számot. Csak bejegyzett könyvkiadó vagy a szerző kérhet az isbn@oszk.hu 

e-mail-címen, további információk: http://www.oszk.hu/isbn_keres).
Köszönöm a megértést és a figyelmet!

a könyv iDeáLis útJa a nyOMDáiG



köszönöm a munkám iránti érdeklődést!
kérem, keressen fel az elérhetőségeimen:

szabó borka ∞ virágh máté | könyvek sorban
+36 31 789 8737 ∞ boribakter@gmail.com ∞ konyveksorban@gmail.com


