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Hároméves sajtótermék-támogatás esetén alkalmazandó elvek 

 

Alapvetés: a hároméves sajtótemék-támogatás a kiemelt értéket képviselő és közvetítő lapok 

esetében indokolt, jó konstrukció, mert az eddigi tapasztalatok szerint kiszámíthatóvá teszi a 

legjelentősebb lapok működését több évre.  

Print lapok 

Feltételek, melyeket a hároméves támogatásért pályázó, nagy hagyományú, kiemelkedő szakmai 

munkát végző lapoknak maradéktalanul teljesíteniük kellene: 

- Tartalmi, konkrét terveket felvázoló pályázat benyújtása (tehát az "enélkül nem tudnánk 

fennmaradni" jellegű pénzkérés ne legyen elég, hanem nevesített, számon is kérhető, 

egyes évekre lebontott, projektjellegű terveket fogadjanak el a kollégiumok); 

- A támogatási időszak teljes egészére a pályázatban vállalt megjelenési ütem pontos 

betartása (vagyis az n. év decemberi száma ne az n+1. év júliusában jelenjen meg); 

- Pontos, igazolható példányszám-vállalás a teljes pályázati ciklusra. 

- A pályázatban megjelölt és vállalt tartalmi profil (legfontosabb rovatok, műfajok stb.), 

vállalt terjedelem fenntartása a teljes pályázati ciklusra. 

- Reális, a különféle kuratóriumokhoz benyújtott pályázatokkal összemérhető nagyságú 

nyomdaköltség és anyagköltség. 

 

Feltételek, amelyek többségét teljesíteniük kell a pályázóknak: 

1. A példányszám minimum szinten tartása; 

2. A remittendák dokumentált, érdemi hasznosítása (teljes remittenda 80%-a) a 

közművelődésben, közoktatásban; 

3. Tematikus pályázatok kiírása (életkorhatárral, pl. 35 évig, vagy középiskolások);   

4. Közvetlen, újítást jelentő közönségkapcsolati módszerek, alkalmak, események 

megrendezése és dokumentálása; 

5. Új, fiatal szerzők bevonását, ezáltal a lap szellemi holdudvarának a frissítését szolgáló 

módszer(ek) bevezetése, ezen a téren az eredmények (pl. új szerzők rendszeresen 

megjelenő cikkei) bemutatása már a pályázat első évében is. 

6. Aktív, dokumentált online jelenlét. 

 

Ebből a hatból legalább négyet vállalniuk és teljesíteniük kellene a hároméves támogatásra 

pályázóknak. 

 

 



On-line lapok, portálok 

Feltételek, melyeket a hároméves támogatásért pályázó lapoknak teljesíteniük kellene: 

- Tartalmi, konkrét terveket felvázoló pályázat benyújtása (egyes évekre lebontott, 

projektjellegű terveket fogadjanak el a kollégiumok); 

- A támogatási időszak teljes egészére a pályázatban vállalt megjelenési ütem pontos 

betartása (vállalt poszt-szám betartása és a frissítési ütemezés  folytonossága); 

- Igazolható látogatottság-vállalás a teljes pályázati ciklusra. 

- A pályázatban megjelölt és vállalt tartalmi profil (legfontosabb rovatok, műfajok stb.) 

fenntartása a teljes pályázati ciklusra. 

- Reális, a különféle kuratóriumokhoz benyújtott pályázatokkal összemérhető nagyságú 

szerzői és egyéb költség. 

- Közvetlen, újítást jelentő közönségkapcsolati módszerek, alkalmak, események 

megrendezése és dokumentálása; 

- Új, fiatal szerzők bevonását, ezáltal az online lap szellemi holdudvarának a frissítését 

szolgáló módszer(ek) bevezetése, ezen a téren az eredmények (pl. új szerzők 

rendszeresen megjelenő cikkei) bemutatása már a pályázat első évében is. 

 

Ebből a hét szempontból legalább hatot vállalniuk és teljesíteniük kellene a hároméves támogatásra 
pályázóknak. 

 

 


