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NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 
1388 Budapest, Pf.: 82. 

Telefon: 327-4300 
e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu 

  
 
Pályázatot kiíró kollégium megnevezése: 
_________________________________ 

 

Az NKA Igazgatósága tölti ki! 
 A pályázat kódszáma / azonosító: __  __  __  __ / __  __  __  __ 
 
 

A  B e t é t l a p  2 0 0 8 .  1 1 .  0 6 - t ó l  é r v é n y e s  
HAGYOM ÁNYOS vagy  INTERNETES f olyó ira t -megje lente tés  támogatásához  

 
FOLYÓIRAT-MEGJELENTETÉS TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZAT ESETÉN TÖLTENDŐ KI! 
LÁSD A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT! 
A betétlap 2009. január 1.- 2009. december 31-ig megjelenő folyóiratokra vonatkozik! Hagyományos folyóirat (H) � 

 Internetes folyóirat (I)  � 
1.  A megjelentetés éve: ���� 
2.  Pályázati cél: Új folyóirat indítása: � 
  Meglevő folyóirat megjelentetése: � 
 
3.  A lap neve: ____________________________________________________________ 

4.  Mióta jelenik meg folyamatosan (év): ���� 
5.  A lap kiadójának 
 
 neve:   ____________________________________________________________________________________________  

 címe: ������ ____________________________________________  
  (székhelye) 
 
 telefonszáma:  ______________________  fax száma:  _______________  e-mail:  ______________________  
 

 
6.  A kiadó felelős vezetőjének 
 
 neve:   ____________________________________________________________________________________________  

  
 telefonszáma:  ______________________  fax száma:  _______________  e-mail:  ______________________  
 

7.  A főszerkesztő (felelős szerkesztő) 
 
 neve:   ____________________________________________________________________________________________  

 
 telefonszáma:  ______________________  fax száma:  _______________  e-mail:  ______________________  
 

8.  A szerkesztőség címe:  ������ _____________________________________   
 telefonszáma:  ______________________  fax száma:  _______________  e-mail:  ______________________  
 

 
9.  (H) A lap 2009. évi tervezett megjelenési száma: ______________________________________ 
       ütemezése: Január � Július � 
  Február � Augusztus � 
  Március � Szeptember � 
  Április � Október � 
  Május � November � 
  Június � December � 
  

  (I) frissítések gyakorisága: 
  Napi � heti � 
  Havi � egyéb: ___________________________________________________ 
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NYILATKOZAT AZ ÁFÁ-ról: (a pályázati űrlapon tett nyilatkozata alapján a rendszer automatikusan jelezni fogja!) 
 
A pályázó ÁFA visszaigénylő: �                           A pályázó nem ÁFA visszaigénylő: � 

Alapadatok 
2007     
tény  

2008 
várható  

2009 
tervezett  

10. H Nyomtatott példányok száma összesen: (db)/év    
11. H Összes értékesített példány száma: (db)/év       
11/A. H/I Előfizetések száma: (db)    
11/B. H Lapárus által értékesített példányok száma: (db)/év    
11/C H Egyéb értékesítés (pl. tagdíj ellenében): (db)/év    
12. H Ingyenesen átadott példányok száma: (db)/év    
13. H Remittenda: (db)/év    
14. H Remittenda aránya: (%)    
15. H Példányonkénti fogyasztói ár : (Ft)    
16. H/I Előfizetési fogyasztói ár: (Ft/db)       

17. H/I 
Közvetlen költségek előző évihez viszonyított növekedésének 
mértéke: (%)       

18. H Egy kinyomtatott példány bekerülési költsége: (Ft)       
19. H Egy kinyomtatott példányra jutó NKA támogatás: (Ft)       
20. H Egy értékesített példány bekerülési költsége: (Ft)       
21. H Egy értékesített példányra jutó NKA támogatás: (Ft)       
22. H/I Weblap működtetésének költsége: (Ft)       
23. I Látogatók száma: (fő/év)       
24. I Regisztráltak száma: (fő/év)    
25. I Letöltött oldalak száma: (db)    
  BEVÉTELEK    
26. H/I Eladásból származó árbevétel: (Ft/év)       
27. H/I Hirdetési árbevétel: (Ft/év)       
28. H/I NKA-tól kapott támogatás: (Ft)       

29. H/I 
NKA-tól igényelt támogatás: (Ft)  
=megegyezik a pályázati adatlap 4.1.5.C oszlopával       

30. H/I Más (tulajdonosi, szponzori) támogatás: (Ft)       

31. H/I 
OKM Minisztertől igényelt támogatás (Ft) =megegyezik a 
pályázati adatlap 4.2.3.B sorával    

32. H/I Egyéb bevételek: (Ft)       

33. H/I 
Bevételek összesen (26+27+28+29+30+31+32): 

       
  KÖLTSÉGEK    
34. H/I Honoráriumok-szerzői jogdíjak (járulékok nélkül): (Ft)       
35. H/I Nyomdai előkészítés / Előkészítés: (Ft)       
36. H Nyomdaköltség: (Ft)       
37. H/I Közvetlen költségek összesen (34+35+36):       
38. H/I Egyéb összes költség: (Ft)       

39. H/I 
Költségek összesen (37+38): 

= megegyezik a pályázati adatlap 4.1.5 B oszlopával       
40. H/I EGYENLEG (33-39):       
  (41)Visszaigényelt/visszaigényelhető ÁFA       

 
Hozzájárulok – ha az NKA erre felkér – a folyóirat egyszerűsített MATESZ auditálásához, illetve az NKA Igazgatóság által 
végzendő helyszíni vizsgálat keretében a fenti számadatok helyességének ellenőrzéséhez!      
 
 

_____________________________200_. _________________________ 
 
   

az alapító (tulajdonos) és / vagy a kiadó felelős vezetője  főszerkesztő és / vagy felelős szerkesztő 
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