
 
Nyilatkozat nyomtatott kiadványok kötelespéldányairól 

 
 

Tisztelt Megrendelőnk! 
 
A  717/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról, megőrzéséről  
és használatáról értelmében 2021.01.01-től megváltozik a kiadókat érintő kötelespéldányok szolgáltatásának 
rendje.  
 
6. §  
(1) A nyomtatott kiadványból hat kötelespéldányt kell szolgáltatni az OSZK számára. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a helyi kiadványból egy kötelespéldányt kell szolgáltatni a kiadó 
székhelye szerint illetékes megyei hatókörű városi könyvtár, budapesti székhelyű kiadó esetén a FSZEK számára. 
 
16. §  
(1) A nyomtatott kiadvány szolgáltatásával egy időben a kiadványnak tartalmilag és képileg lehetőség szerint 
mindenben egyenértékű, a nyomtatott kiadvánnyal megegyező elektronikus változatát is szolgáltatni kell egy 
példányban az OSZK számára fizikai adathordozón vagy online feltöltéssel. 
(2) Amennyiben a kiadónak nincs módja benyújtani a nyomtatott kiadvánnyal megegyező elektronikus változatot, 
a nyomtatott kiadványból szállítólevél kíséretében további 1 példányt kell beszolgáltatnia digitalizálás céljából. 
A szolgáltatónak a szállítólevélen rögzítenie kell, hogy az (1) bekezdés szerint beküldött nyomtatott kiadvánnyal 
megegyező elektronikus változat kiváltására szolgál. 
 
A fentiek értelmében kérünk egy visszavonásig érvényes nyilatkozatot, hogy ezentúl miként járjunk  
el a kötelespéldányok beszolgáltatásakor az Önök esetében (a megfelelő sorokat kérjük aláhúzni, vagy a betűjelét 
bekarikázni): 
 
a) 6+1 kötelespéldányt kérünk az OSZK valamint a FSZEK (vagy az illetékes megyei hatókörű városi könyvtár) 
részére eljuttatni. AZ OSZK részére a Kiadó szolgáltatja be az elektronikus változatot. 
 
b) A 6+1 kötelespéldányokon túl 1 db fizikai kötelespéldányt kérünk az OSZK részére beszolgáltatni,  
az elektronikus változat kiváltására. 
 
A kormányrendelet értelmében kötelespéldányok szolgáltatója, azaz a beszállításra kötelezett fél a Nyomda,  
de a példányok ellenértéke a Kiadót terheli. 
 
A fentiek alapján kérünk 2021. február 9-ig egy visszavonásig érvényes nyilatkozatot, hogy ezentúl miként járjunk 
el a kötelespéldányok számlázásával kapcsolatban az Önök esetében (a megfelelő sort kérjük aláhúzni, vagy a 
betűjelét bekarikázni): 
 
a) az általunk megrendelt példányszámok tartalmazzák a kötelespéldányokat 

 
b) az általunk megrendelt példányszámok felett kérjük a kötelespéldányokat kiszámlázni 
 
Kiadó: ……………………………………………………………………….. 
 
………………………………, 2021…………………………..hó……….nap 
 

 
……………………… 

aláírás 
 

 
A Gyomai Kner Nyomda ZRt. ISO 9001, ISO 14001 és  ISO 27001  
szabvány szerinti irányítási rendszert működtet. 


