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Pályázatot kiíró kollégium megnevezése: 

_________________________________ 
 

Az NKA Igazgatósága tölti ki! 

A pályázat kódszáma / azonosító: __  __  __  __ / __  __  __  __ 

  

Beérkezett: _________________________ 

 

B E T É T L A P 
a 2003. évi pályázati adatlap 

2004. évi hagyományos és / vagy internetes folyóirat-megjelentetés támogatásához 
    

  hagyományos internetes 

 új folyóirat indítására: � � 

 meglevő folyóirat megjelentetésére: � � 

 Kérjük x-szel jelölni!  
FOLYÓIRAT-MEGJELENTETÉS TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZAT ESETÉN TÖLTENDŐ KI! 
A betétlap 2004. január 1-jétől december 31-ig megjelenő folyóiratokra vonatkozik!   

1. A lap neve (címe, alcíme):   

  

2. A lap kiadójának   

 neve:  

 címe: ����   

 telefonszáma:  fax száma:  e-mail:  
 Csak akkor kell kitölteni, ha nem azonos a pályázóval! 

 A kiadó felelős vezetőjének 

 neve:  

 lakcíme: ����  

 telefonszáma:  fax száma:  e-mail:  

3. A főszerkesztő (felelős szerkesztő): 

 neve:  

 címe: ����   

 telefonszáma:  fax száma:  e-mail:  

4. A szerkesztőség címe: ����   

 telefonszáma:  fax száma:  e-mail:  

5. a.) A lap 2003. évi megjelenési példányszáma 2003. szeptember 30-ig:   és ívszáma:  

 b.) 2003. október 1-jétől december 31-ig tervezett lapszám:    
 (az összevont szám egy megjelenésnek számít) 

 a 2003. szeptember 30-ig összesített nyomdaszámla 
és / vagy publikáció megjelentetés végösszege: 

 

 az előfizetők száma 2003. szeptember 1-jén (fő):   

 a lap példányszáma egy-egy megjelenés alkalmával:  

 fogyasztói ára:  

6. A pályázó lap 2003-ban honnan és milyen összegű támogatást kapott:   

  

  
 
 



 
 
 
7. A lap 2004. évi tervezett megjelenési szám:     
        
   hagyományos internetes  hagyományos internetes 

 ütemezése: Január � � Július � � 
  Február � � Augusztus � � 
  Március � � Szeptember � � 
  Április � � Október � � 
  Május � � November � � 
  Június � � December � � 

8. Hagyományos megjelenés esetén az ívszám: 
 

9. Tervezett változások a 2004. évre: 

 tartalmi-szerkesztési:  

  

 formai-technikai:  

  

 gazdasági-gazdálkodási:  

  

10. A lapra vonatkozó tervezett főbb bevételi adatok a 2004. évre vonatkozóan: 

 Tervezett bevétel 

 Lapár bevétel:   Ft 

 Internetes megjelentetés bevétele: *   Ft 

 Hirdetési árbevétel:   Ft 

 Szponzori és egyéb támogatás: **   Ft 

 Egyéb tevékenység árbevétele:   Ft 

11. A pályázathoz csatolni kell az utolsó megjelent lapszámot, internetes megjelentetés esetén CD változatot, illetve  

új lap indítása esetén egy példány próbaszámot. 

 

 

 

2003. 

  

P.H. 

 
 

  
 

főszerkesztő vagy felelős szerkesztő 
 
 

 
az alapító (tulajdonos) vagy a kiadó felelős vezetője 

Megjegyzés:  - az aláíró személyek nevét írógéppel vagy nyomtatott nagybetűvel is szíveskedjenek feltüntetni, 
  - a 9. pontban leírt adatok nem helyettesítik az adatlap mellékleteként csatolandó részletes költségvetést! 

- a határon túli pályázók az adatlapon szereplő összegekre vonatkozóan az MNB átváltási árfolyamának – a kitöltés napján 
érvényes – megfelelő összeget tüntessék fel.  

 
 
 
 
 
* az internetes szolgáltatóval kötött szerződés alapján tervezett bevétel 
** az NKA-tól igényelt összeget is itt jelezzék! 

 


