
Kitöltési útmutató hagyományos vagy internetes folyóiratok számára  
 
 
A betétlap összes pontjának kitöltése kötelező, annak elmulasztása esetén a pályázat nem értékelhető/érvénytelen! 
Amennyiben valamelyik pontra nem ad választ, úgy azt indokolnia kell! 
A betétlapon, illetve a pályázati adatlapon jelzett adatoknak meg kell egyezniük! 

 
A betétlap 1 – 9-ig terjedő pontjait értelemszerűen, a 10 – 41-ig terjedő sorokat az alább felsoroltak alapján kérjük kitölteni! 
H/I= H: hagyományos folyóirat esetén kitöltendő sorok, I: internetes folyóiratok esetén kitöltendő sorok. 
 
  ALAPADATOK  
10. H Nyomtatott példányok száma összesen: (db)/év Adott évben előállított összes példány száma. 

 
11. H Összes értékesített példány száma: (db)/év Az összes kinyomtatott példányból mennyi került értékesítésre (11.A+11.B+11.C+12 

sorok összesen), ha a 11.A vagy 11.B vagy 11.C = 0, kérjük indokolni! 
 

11.A. H/I Előfizetések száma: (db) Előfizetésben megrendelt példányok darabszáma. 
 

11.B. H Lapárus által értékesített példányok száma:(db)/év Adott évben lapárus által értékesített összes példány száma. 
 

11.C. H Egyéb értékesítés (pl. tagdíj ellenében):(db)/év Az éves tagdíj befizetésének ellenében értékesített példányok száma. 
 

12. H  Ingyenesen átadott példányok száma: (db)/év Ingyenesen átadott vagy egyéb más módon szétosztott példányok száma. 
 

13. H Remittenda: (db)/év Az összes nyomtatott példányok számának és az összes értékesített példányok 
számának különbsége (10-11 sorok különbsége).  
  

14. H Remittenda aránya: (%) Az adott évben keletkezett remittenda darabszámát el kell osztani az összes nyomtatott 
példányok számával (13/10 sorok). Kérjük indokolni a 40% feletti remittenda okát! 
 

15. H Példányonkénti fogyasztói ár: (Ft) Lapárusi értékesítés során egy példány eladási ára. 
 

16. H/I Előfizetési fogyasztói ár: (Ft/db) Előfizetés összege, megrendelés díja egy lapszámra vonatkozóan! 
 

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

Egy kinyomtatott példány bekerülési költsége a megelőző évhez viszonyítva hány  
%-al emelkedett vagy csökkent! (34+35+36=37 sorok költségeinek növekedése, ill. 
csökkenése) Kérjük indokolni a 10% feletti költségnövekedést! 
 
 



18. H Egy kinyomtatott példány bekerülési költsége: (Ft) Az összes költséget el kell osztani az összes nyomtatott példányszámmal ( 
39/10 sorok). 

19. H Egy kinyomtatott példányra jutó NKA támogatás: (Ft) Az NKA támogatás összegét el kell osztani az adott évben nyomott példányok  
számával. 2007-re és 2008-ra 28/10 sorok, 2009-re (29+31)/10.  
 

20. H Egy értékesített példány bekerülési költsége: (Ft) Az összes költséget el kell osztani az összes értékesített példányszámmal (39/11 sorok). 
 

21. H Egy értékesített példányra jutó NKA támogatás: (Ft) Az NKA támogatás összegét el kell osztani az összes értékesített példányszámmal.  
2007-re és 2008-ra 28/11 sorok, 2009-re (29+31)/11. 
 

22. H/I Weblap működtetésének költsége: (Ft) A szolgáltató díja, pl: web szerkesztő honorárium, és az összes ehhez kapcsolódó 
költség. 
 

23. I Látogatók száma: (fő/év) Az adott évben hány fő látogatta a portált. 
 

24. I Regisztráltak száma: (fő/év) Az adott évben hány fő regisztráltatta magát a portálon. 
 

25. I Letöltött oldalak száma: (db) A regisztráltak hány oldalt töltöttek le a portálon található szakmai anyagokból. 
 

  BEVÉTELEK  
26. H Eladásból származó árbevétele: (Ft/év) Lapeladásból keletkező árbevétel (előfizetési- és lapárusi fogyasztói ár összege), 

 ha „0” Ft, kérjük indokolni! 
 

27. H/I Hirdetési árbevétel: (Ft/év) A lapban megjelenő hirdetések után keletkező árbevétel (éves adat). 
 

28. H/I NKA-tól kapott támogatás: (Ft) Amennyiben a lap az NKA-tól erre a feladatra már kapott támogatást! 
 

29. H/I NKA-tól igényelt támogatás: (Ft) 
 

Meg kell egyeznie a pályázati adatlap 4.1.5 C oszlopával! 
 

30. H/I Más (tulajdonosi, szponzori) támogatás: (Ft) Amennyiben a lap az NKA-n kívül más szervezettől, önkormányzattól, alapítványtól,   
tulajdonostól, szponzortól, stb. részesült/részesül támogatásban, ennek éves összegét 
ide kérjük beírni. 
 

31. H/I OKM Minisztertől igényelt támogatás (Ft) Amennyiben az NKA miniszteri keretéből is igényel támogatást, e rovatba ezen 
igényeket kell beírni, és meg kell egyeznie a pályázati adatlap 4.2.3. B sorával! 
 

32. H/I Egyéb bevételek: (Ft) Ide kérjük beírni az összes olyan egyéb tevékenységből származó bevételeket, amelyek 
a 26 – 31-ig terjedő pontokon kívüli tevékenységből származnak.  
(Támogatások - szponzori, tulajdonosi, valamint NKA - nem számítanak bele.) 



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

 
 

  KÖLTSÉGEK  
34. H/I Honoráriumok-szerzői jogdíjak (járulékok nélkül): (Ft) Szerzők, fordítók számára különböző jogcímeken kifizetett/kifizetendő honoráriumok 

összege járulékok nélkül. 
 

35. H/I Nyomdai előkészítés/Előkészítés: (Ft) Nyomdai előkészítésre/előkészítésre kifizetett/tervezett éves költség!             
Hagyományos folyóirat esetén:
levilágítás, korrektúra, grafika és szövegbevitel! 

 kiadványszerkesztés, tördelés, képfeldolgozás, 

Internetes folyóirat esetén:
és publikáció. 

 képfeldolgozás, szövegbevitel, korrektúra, kódolás 

 
36. H Nyomdaköltség: (Ft) Nyomdai előállítás (papír, műveleti ár, stb.) éves költsége, tényleges nyomdaköltség 

(nyomda számla), tervezett költség! 
 

37. H/I Közvetlen költségek összesen: (Ft) 34+35+36. sorok összege! 
 

38. H/I Egyéb összes költség: (Ft) Minden egyéb olyan költség, ami a fenti kategóriák egyikébe sem illeszthető bele,  
de a lap előállítása, terjesztése során felmerül.  
 

39. H/I Költségek összesen: (Ft) 37+38 sorok összege = megegyezik a pályázati adatlap 4.1.5. B oszlopával! 
 

40. H/I Egyenleg: (Ft) a 33. és 39. sorok különbsége 
 

41. H/I Visszaigényelt/visszaigényelhető ÁFA Tájékoztató adat! 
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