














4. számú melléklet 

 
 

Monográfia 

 
Szerkesztő: Erdész Ádám 
 

Történészek: Bencsik Péter Szeged Tud. Egy. 2. vh. után Marjanucz László 
történész  +1 fő, 

Velkei Ferenc Debrecen Tud. Egy. 
Velkei Gábor Békéscsaba Földr. Kutató 
Nagy Gábor: gazdaság 
Lennert József demográfia, népesség 
Tímár Judit társadalomföldrajz, tanyák 
Nagy Erika, gazdasági folyamatok, városszerkezet, kereskedelem, hálózatok 
Mihály Melinda: civilek, környezettudatosság 
 
 
Segítők helyben 
 

• Csete Gyula épületek, néprajz 
• Henger Péter: képviselő-testület, 2 vh. áldozatok 
• Körösi Mihály málenkij robot, lakosságcsere, kitelepítés 
• Vidó György sport 
• Vidó Györgyné külkapcsolatok, Németország 
• Bancsi Árpád névjegyzék, stb. 
• Debreczeni Gábor témától függően. 

 
 
Monográfia: 25 ív, kb. 400 oldal, kb. 40 000 leütés, 20 kép. 
 
A monográfia megírásának tervezett költségei. (Egy ív megírása 40-110.000 Ft, mindennel: 
útiköltség, másolás, fotó stb. mai általános árakkal számolva.) 80.000 Ft-tal számolva = 
2.000.000 Ft. 
 
Nyomdai előkészítés: készül.  
 
Korrektor 
 

Nyomdai költségek: ofset papírra, 20 kép műnyomó, fűzött műanyag tábla, papír borítóval,  
 

2.000 példány = 920.000 Ft,  
2.500 példány = 860.000 Ft (Árajánlat: Dürer Nyomda Kft.). 

 
  



Dürer Nyomda Kft. Mezőberény Város Önkormányzata          
Szalai Zoltán                 Kőrösi Mihály részére                    
5700 Gyula, Jókai u. 5–7. 5650    Mezőberény, Kossuth tér 1.     
Telefon: + 36 30 468 32 00                    Telefon: 36-66-515-515       
Fax: + 36 66 463 105 Fax: 36-66-515-503       

Kalkulációs szám: 21477 Dátum: 2020. szeptember  9        

Árajánlat

Ezúton megküldjük Önöknek az alábbi kiadványra vonatkozó árajánlatunkat:

Cím: Mezőberény története 2. kötet                                        
Terjedelem: 400 + 20 oldal = 26.25 nyomdai ív 
Körülvágott méret: 142 x 205 mm

Belív:  400 oldal 1+1  szín dig. állomány Famentes ofszet 90 g              
Melléklet:   20 oldal 4+4  szín dig. állomány Fényes műnyomó 135 g                
Előzék:    8 oldal 0+0  szín dig. állomány Famentes ofszet 140 g             
Táblaborító:    4 oldal 4+0  szín dig. állomány Fényes műnyomó 135 g                
Tábla:           Könyvk.lemez 2 mm                 

Kötészet:  Keménytáblás kiadvány 1/1 papírkötéssel. A belív cérnafűzéssel, a táblaborító egy 
oldalon acetátfóliával, a könyvtest gömbölyű gerinccel és fehér oromszegővel ellátva 
készül.

Az ár tájékoztató jellegű, a tördelés elkészültével a színes mellékletek 
elhelyezkedését és az alapanyagárak változásának mértékét a megrendelés előtt 
pontosítani kell.

Csomagolás: több darabos zsugorfóliázás                 

Nyomdai limitár   2000 db gyártása esetén:   920.00 Ft/db + ÁFA
  2500 db gyártása esetén:   860.00 Ft/db + ÁFA

Áraink tartalmazzák egy egyszínes vagy egy alacsony felbontású színes kétoldalas, kilövés szerint elkészített print
költségét.  Nem  megfelelően  előkészített  állomány  vagy  további  óradíjas  munkák  esetén  a  jelentkező  többlet
költséget a megrendelő felé továbbhárítjuk.  

Árajánlatunk 30 napig érvényes, amennyiben az alapanyagárak vagy a HUF/EUR árfolyam változásának mértéke
az 5%-ot meghaladja, árainkat ezen időszakon belül is felülvizsgálni szükséges. 

Áraink a szállítás költségeit nem tartalmazzák.

2012. január 1-től a termékdíj fizetési kötelezettségeket a 2011. évi LXXXV. termékdíj törvény és a 343/2011 (XII.
29.) kormányrendelet szabályozza. Termékdíj fizetésre kötelezett a termékdíj köteles termék, így a reklámhordozó
papír. Belföldi előállítás esetén a megrendelőnek írásban nyilatkoznia kell a nyomdai szolgáltatást teljesítő felé
arról, hogy a megrendelt termék reklámhordozó papírnak minősül-e.

További kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre, várjuk szíves megrendelésüket!

Aggod István Szalai Zoltán
ügyvezető igazgató termékmenedzser




	Árajánlat

