
 

A MINTA BETÉTLAP KÖTELEZŐ MELLÉKLETKÉNT NEM TÖLTHETŐ FEL A PÁLYÁZATHOZ! 

A BETÉTLAP KITÖLTÉSI FELÜLET ONLINE MÓDON JELENIK MEG A PÁLYÁZATI ADATLAP 

UTOLSÓ PONTJAKÉNT.  
A PÁLYÁZAT CSAK AZ ONLINE MÓDON KITÖLTÖTT BETÉTLAPPAL ÉRVÉNYES! 

 

B E T É T L A P  

Könyv, kiadvány hagyományos megjelentetésének támogatásához 
A kiadásra/megjelentetésre kerülő mű 

 
Szerző(k) neve: ………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 

Szerkesztő neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fordító neve: …………………………………………………………..…………………………………………………………..…….…… 

Mű végleges címe: .…………………………………………………………………………………………..……………………………. 

Mű munkacíme (a munkacímet csak abban az esetben kell megadni, ha nincs még a kiadványnak végleges 

címe): ………………………………………….………………………………………………………………………………….…..  

A kiadvány nyelve(i):……………………………………………………………………………………………………… 
Paraméterek 

Példányszám (vállalt)…………………………………………….…………………………db 
 
Formátum/méret:……………………………………………………………………………………… 
 
Belív minősége és nyomása………………………………………………………………………. 
 
Borító minősége és nyomása:…………………………………………………….……………… 
 
Kötés: ………………………………………………………………………………….………………....… 
 
Terjedelem (nyomdai ívben):……………………………………………...…………….… 
A könyv esetleges tartozéka, melléklete …………………………………………………………….………. 
 
Illusztrátor személye:……………………………………………………………………………….… 
 
Illusztráltság foka:…..% vagy illusztrációk mennyisége…………………………………………..… 
 
Tervezett bolti ár:………..…………………………………………..……………………………..…………… Ft 
 
A kiadványra igényelt támogatás:…………………… Ft (meg kell egyeznie az adatlap 4.1.5.pont C oszloppal) 
Ebből: 

 tiszteletdíj mindösszesen: ……………………………..……….… Ft 
 nyomdai előkészítés mindösszesen: ………………………. Ft 
 nyomdaköltség mindösszesen: …………………….…………. Ft 
 egyéb költség mindösszesen: ………………………….………. Ft 

 

Tervezett nettó árbevétel: ………………………….. Ft            A kiadványnak nincs árbevétele:    □ (meg kell 

egyeznie az adatlap 4.2.2.pont B oszlopával, az A oszlopot is ki kell tölteni!/) 
(a tervezett bevétel összegét (a 0 Ft-ot is!) az adatlap költségvetésében (4.2.2. pont) is jelezni 
kell!) 
 

A kiadvány tervezett összes költsége: ………..………. Ft (meg kell egyeznie az adatlap 4.1.5. pont B 
oszloppal) 
Ebből: 

 tiszteletdíj mindösszesen: ……………………………………..…. Ft 
 nyomdai előkészítés mindösszesen: ………………………. Ft 
 nyomdaköltség mindösszesen: …………………………..……. Ft 
 egyéb költség mindösszesen: ………………………….……….. Ft 

 
Hozzájárulok az NKA Igazgatósága által végzendő helyszíni vizsgálat keretében a fenti számadatok 
helyességének ellenőrzéséhez!  
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen pályázat keretében megjelentetni 
kívánt mű kiadásához szükséges minden felhasználási engedélynek birtokában vagyunk, illetve a 
támogatási szerződés megkötéséig birtokában leszünk. 
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