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A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Zenei Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2001. évre az alábbi célokra:
A kollégium kiemelten kívánja támogatni az ifjúság mûvelõdését szolgáló programokat és a

határon túli magyar kultúrát, illetve a millenniummal kapcsolatos kérelmeket, amelyekre éves kere-
tének legalább 10%-át fordítja.

1. Támogatások a belföldi zenei élet ápolására

A támogatásra hangversenyrendezõk pályázhatnak a következõ feltételekkel:
A pályázatra a 2001–2002-es évad programtervezetét kell benyújtani
– az érdekelt mûvészek, mûvészegyüttesek szándéknyilatkozatával,
– a tervezett helyszínek és azok befogadóképességének feltüntetésével,
– a befogadói nyilatkozat csatolásával,
– a bevételt is tartalmazó részletes költségvetéssel.
A támogatás a hangverseny(ek) bevételével csökkentett összes költség – rezsi nélküli legfel-

jebb – 50%-a lehet, kivételt képezhetnek a kortárs zenei és a komolyzenei ifjúsági koncertek.

Altéma kódszáma: 1408

2. Támogatás nemzetközi rangú tanárok vezetésével tartott mesterkurzusok
megrendezésére

Pályázni lehet a 2001–2002-es tanévben tartandó vendégmûvészek és tanárok által vezetett
felsõfokú vagy posztgraduális szintû mesterkurzusok, továbbképzések megrendezésére. Elõnyt él-
veznek azok a pályázók, akik saját anyagi forrással is rendelkeznek.

Altéma kódszáma: 1708

3. Támogatás nemzetközi és országos jelentõségû zenei versenyek, fesztiválok
és találkozók megrendezéséhez

A pályázatban fel kell tüntetni, hogy utoljára mikor volt az országban azonos jellegû feszti-
vál, találkozó. Elõnyt élveznek azok a pályázók, akiknél a tervek arányosak a szakmai-pénzügyi hát-
térrel, akik az azonos tárgyú fesztiválokat összehangolják.

Altéma kódszáma: 1407

4. Támogatások a magyar zenei élet nemzetközi kapcsolatainak fenntartásá-
ra és fejlesztésére

a) Támogatás magyar elõadómûvészek szerepléséhez a világ jelentõs zenei eseményein.
A szerepléshez a Zenei Kollégium útiköltség-támogatást biztosít (kontinensen belül maximá-

lisan 70 000 Ft, tengerentúlon maximum 150 000 Ft).
A pályázathoz mellékelni kell a rendezõk írásos meghívását és kötelezettségvállalását az

egyéb költségek fedezésére.
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b) Támogatás fiatal mûvészek külföldi versenyeken, kurzusokon való részvételéhez.
A kollégium útiköltség-támogatást ad (kontinensen belül maximálisan 70 000 Ft, tengerentú-

lon maximum 150 000 Ft).
c) Támogatás jelentõs nemzetközi elismertséggel rendelkezõ elõadómûvész és együttes ma-

gyarországi hangversenyszerepléséhez, melynek feltétele, hogy
– a szervezõnek vállalnia kell a költségek legalább 50%-át,
– a rendezvényeket (vagy azok egy részét) a fõváros vagy valamely vidéki kulturális centrum

rangos helyszínén kell lebonyolítani,
– elõnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek nyilvános fõpróbát is tervbe vesznek az ifjúság

részére kibocsátott ingyenes vagy kedvezményes belépõkkel.
d) Támogatás a magyar zenetudomány és zenepedagógia képviselõinek fontos nemzetközi

konferenciákon való részvételéhez.
A támogatás vagy az útiköltséget, vagy a részvételi díjat, vagy a tartózkodási költségeket biz-

tosítja.
Elõnyt élvez az a pályázó, aki igazolja, hogy a konferencia vezetõsége elõadását elfogadta.

Altéma kódszáma: 1403

5. Hanglemez-kiadói tevékenység támogatására

A kollégium olyan értékes zenei mûvek támogatását tervezi, amelyek a piaci feltételek mel-
lett nem tudnának létrejönni.

a) Támogatás új felvételeket tartalmazó CD-k kiadásához.
Feltételek:
A kiadónak be kell nyújtania felvételi tervét, részletes költségvetéssel és a tervezett felvétel
fõszereplõinek szándéknyilatkozatával.
A Zenei Kollégium csak a teljes felvételi terv koncepciójának, mûvészeti és repertoárértéké-
nek mérlegelése után dönt arról, mely felvételek elkészítését támogatja.
A Zenei Kollégium támogatása maximum a felvételi költségek 50%-a lehet (beleértendõk a
honoráriumok, a stúdió- és montírozási költségek, az ismertetõ szöveg megírása, fordítása; de
nem értendõk bele a CD és nyomdai anyagok gyártási költségei, a szerzõi díj és a mûvészro-
yalty). Kortárs magyar szerzõ mûvei esetében a támogatás összege a teljes felvételi és elõál-
lítási költségig terjedhet (honoráriumok, a stúdió- és montírozási költségek, az ismertetõ szö-
veg megírása, fordítása, a CD és nyomdai anyagok gyártási költségei, de nem értendõk bele a
szerzõi díj és a mûvészroyalty).

b) Támogatás kortárs (és közelmúlt – 1945 utáni) magyar zeneszerzõk kész (felvett, de kiadat-
lan, vagy fekete lemezen, kazettán kiadott) felvételeibõl CD-n kibocsátandó sorozathoz vagy
kivételes esetben egyedi lemezekhez.
Feltételek:
A kiadónak a sorozat vázlatos tervét és a következõ egy-két évben tervezett kibocsátásokat
kell benyújtani részletes – a bevételeket is tartalmazó – költségvetéssel.
A zenei kollégium a sorozat mûvészeti és repertoráértékének mérlegelése után dönt a sorozat
támogatásáról. A támogatás a kiadással összefüggésben felmerülõ stúdióköltségek és járulé-
kos kiadások (pl. kísérõszöveg megíratása, kiadása) teljes összegéig terjedhet.

c) Támogatás mûvészek, mûvészegyüttesek, illetve azok fenntartó intézményei számára kész
felvételek gyártási költségeihez.



PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK n NKA HÍRLEVÉL 109

A pályázatokhoz mellékelni kell egy hivatásos terjesztõ vállalkozás szándéknyilatkozatát. A
támogatás maximális összege 400 000 Ft lehet (minimum 500 lemez).

Altéma kódszáma: 1431

6. Zenei könyv, kotta és CD kiadásához

A pályázat a magyar zeneszerzés és a zenetudomány jelentõs új eredményeinek közzétételét
kívánja segíteni.

A támogatásra hivatalos kiadók vagy kiadói joggal bíró kulturális intézmények és vállalkozá-
sok, valamint a magyar kultúrában jelentõs értéket képviselõ magánkiadók pályázhatnak.

A kiadónak kész szerzõi kézirattal kell pályázni – a kiadói rezsi nélküli – nyomtatási költség-
re. Támogatás igényelhetõ a nyomdai sokszorosítás teljes költségére vagy a kottagrafikát, szedést,
tördelést is magában foglaló technikai költség 50%-ára.

A könyvnek, kottának vagy CD-nek a döntéstõl számított 1 éven belül kell megjelennie.
Elõnyt élveznek azok a kiadók, amelyek elõzetes promóciós tevékenységüket is bizonyítják.

A pályázóknak igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötele-
zettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben minden kiadványuk vonatkozásában az Or-
szágos Széchényi Könyvtárnak benyújtották. Az igazolást a könyvtár kötelespéldány-osztályától kell
kérni (1827 Budapest, Budavári Palota F épület 302. szoba) és az adatlaphoz csatolni.

A pályamû támogatásának utalása a megjelenés után a számlamásolatok és a nemleges köz-
tartozási igazolások benyújtása után történik.

Altéma kódszáma: 1412

7. Új magyar mûvek születésének és bemutatásának ösztönzésére

Az NKA olyan szerzõdések létrejöttét kívánja támogatni, amelyet jogi személy pályázó köt
egy általa választott zeneszerzõvel. A szerzõdés egy év, opera írásánál két év idõtartamra köthetõ.

Ez idõ alatt a zeneszerzõ a pályázóval egyetértésben
– egy operát vagy
– egy nagyobb terjedelmû szimfonikus, oratorikus, illetve versenymûvet vagy
– egy kamarazenekari mûvet vagy
– egy nagyobb lélegzetû kórusmûvet, kórusciklust
komponál, amelyet be is mutatnak.
A pályázathoz mellékelni kell a zenemû megírására vonatkozó szerzõdés tervezetét, a zene-

szerzõ szándéknyilatkozatát, amelyben a zeneszerzõ biztosítja a mû bemutatásának jogát, illetve se-
gítséget nyújt annak betanításában, opera esetében benyújtja a szövegkönyvet vagy egy részletesebb
szinopszist. A megbízó vállalja, hogy az elkészült mûvet legkésõbb a pályázati idõszak befejezését
követõ évadban, rangos helyszínen bemutatja, és ha lehetséges, továbbra is mûsoron tartja.

A megbízási díj összegének arányosnak kell lennie a vállalt feladat nagyságával.
Pályázni lehet a zeneszerzõ tiszteletdíjára (az igényelt összeg 60%-a), illetve a mû bemutatá-

sára (az igényelt összeg 40%-a). A megbízási díj összegének egyharmad részét, valamint a bemuta-
tás feltételeit a pályázónak (a rendezõ szerv) kell vállalnia.

A pályázaton elnyerhetõ legmagasabb támogatás 2 millió Ft, amelynek a 60%-a a mû megírá-
sa után, 40%-a a mû bemutatása után utalható.

Altéma kódszáma: 1433
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8. Mûemlék orgonák restaurálásának támogatására

Pályázatot az orgona tulajdonosa, illetve annak törvényes képviselõje nyújthat be.
Pályázati feltételek:
A pályázathoz mellékelni kell:
– a hangszer az Országos Mûemlékvédelmi Hivatal – nem mûemlék épületben álló orgona

esetén az MTA Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeuma – által jóváhagyott restaurálási ter-
vének dokumentációját,

– a kivitelezõ részletes költségvetését, valamint
– az orgona tulajdonosának saját szabályzataiban (esetleg) elõírt fõhatósági hozzájárulás má-

solatát.
A munkálatokat a restaurálásban már jártas – megfelelõ referenciaanyaggal rendelkezõ – or-

gonaépítõvel kell elvégeztetni. (A referenciaanyagot kérjük mellékelni!)
Az elbírálásnál elõnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek
– a restaurálási költségek jelentõs részét saját, illetve más – egyházközségi, önkormányzati,

alapítványi stb. – forrásból biztosítják, és az utóbbiak esetében a támogatásról szóló levél/dokumen-
tum másolatát mellékelik;

– a hangszer egészének (belsõ szerkezet és szekrény) restaurálását tûzik ki célul;
– benyújtója a restaurálást követõen biztosítja az orgona méltó, többfunkciós használatát (az

egyházközség által alkalmazott, képzett kántor, illetve egyházzenész mûködése, illetve hangverse-
nyek rendezése, erre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat);

– élvezik a települési vagy megyei önkormányzat támogatását is;
– továbbá a munkálatokat 2002. november 30-ig befejezik.
A pályázatban megjelölt egyéb forrásból származó támogatások orgonarestaurálási célra tör-

ténõ kifizetését a pályázónak hitelt érdemlõen (számlamásolatokkal) igazolnia kell. A jelen pályá-
zatban elnyert összeg utalására csak ezt követõen, az NKA Zenei Szakmai Kollégiuma által felkért
szakértõk jóváhagyása után kerülhet sor.

A pályázatok elbírálásánál elõnyt élvez az, aki figyelembe veszi a Mûemlék-felügyelõség ál-
tal javasolt restaurálási szabályzatot. Megtekinthetõ az NKA honlapján (www.nka.hu), valamint
megjelenik az NKA Hírlevelében.

Altéma kódszáma: 1432

9. A magyar zenei élet nemzetközi kapcsolataira

Pályázni lehet: útiköltségre vagy részvétel költségre
Fiatal elõadómûvészek fellépéséhez a világ jelentõs zenei eseményein. A pályázathoz mellé-

kelni kell a rendezõ írásos meghívását és kötelezettségvállalását az egyéb költségek fedezésére.
Fiatal mûvészek külföldi versenyeken, kurzusokon való részvételéhez.
A magyar zenetudomány és zenepedagógia képviselõinek fontos nemzetközi konferenciákon

való részvételéhez.
A Zenei Kollégium kontinensen belül legfeljebb 70 000 Ft-tal, tengeren túlra legfeljebb

150 000 Ft-tal járul hozzá a fenti költségekhez. (A kollégium a 2. félévben csak az aktuális, 2001.
évi eseményekhez kötõdõ kérelmeket tudja elbírálni.)

Altéma kódszáma: 1403

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi elbonyolítót kell felkérniük, amely kizá-
rólag jogi személy lehet. Határon túlról pályázható a 7. pont.
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Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétõl érvényes, új adatlapján lehet. Minden
pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitölt-
ve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok ér-
vénytelenek! Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az alapprogram bármely kollégiumától ka-
pott támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak (határon
túli pályázók esetében a lebonyolítónak is) a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentá-
cióját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az
államháztartásról szóló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alap-
ján nem nyújtható támogatás annak a nyertes pályázónak, akiknek esedékessé vált és meg nem fize-
tett köztartozása (adó, tb-járulék, vám) van.

A pályázatok
az 1., 2., 3., 4. témákra 2001. március 19-ig beérkezõen,
az 5., 6., 7., 8., 9. témákra 2001. szeptember 10-ig beérkezõen
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen szerezhetõ be személyesen. Az NKA Igaz-
gatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – postai úton is igényel-
hetõ, valamint letölthetõ az NKA honlapjáról: www.nka.hu.

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyo-
lító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számol-
hatja el átalánydíjkét, amennyiben a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
végleges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát
kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán
(351-5461/141-es mellék) az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Zenei Szakmai Kollégium
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IRÁNYELVEK MÛEMLÉKI
ÉS MUZEÁLIS ÉRTÉKÛ ORGONÁK
MEGÕRZÉSÉHEZ ÉS HASZNÁLATÁHOZ*

Az 1988 végén lezárult magyarországi orgonafelmérés felfedte, hogy hazánk több mint há-
romezres orgonaállományát jó harmadában értékes, történeti múltú orgonák alkotják. Bár e hang-
szerkincs túlnyomó része szerényebb méretû és kiképzésû falusi orgona, összességükben azonban
mûveltségünk, zenekultúránk történetének színes, hiteles képét tárják elénk.

Az orgonaház gyakran értékes képzõ- és iparmûvészeti alkotás, melyet építõje sokszor egy
idõben készített, vagy ha késõbb, akkor összehangolt a templom berendezésével; a hangszer ugyan-
akkor feladatát megszólaltatva tölti be: a belsõ szerkezet, sípmû az orgonának lényegéhez tartozó
iparmûvészeti, hangszermûves része. Ezenfelül az orgona hangzásvilága korának zenei ízlésérõl is
vall, tehát zenetörténeti, sõt – egyházi hangszerként – liturgiatörténeti jelentõséggel is bír. Különö-
sen jelentõsek a történeti hangszerek a mi korunkban, hiszen egyre nagyobb teret hódít a múlt zené-
jének korhû tolmácsolása. Ezek az orgonák egyúttal a létrehozó, használó közösség áldozatkészsé-
gének, évszázados hagyományainak, sok esetben nemzeti hovatartozásának tárgyi bizonyítékai. A
fenti eszmei értékek elsõdlegessége mellett egy orgona jelentõs anyagi értéket is képvisel, általában
a templom egyik legdrágább berendezési tárgya.

Az 1964-ben Velencében, a világ országainak szakemberei által elfogadott mûemléki charta
iránymutatása nyomán hazánkban 1967-ben jelent meg a mindmáig érvényben lévõ mûemlékvédel-
mi jogszabálygyûjtemény. Az 1/1967. (I. 31.) ÉM rendelet hatálya egyértelmûen kiterjed a mûem-
lék épületekben álló orgonákra is. A 2. paragrafus (1) bekezdés szerint: „Mûemlék a hazánk történe-
ti múltjának jellegzetes, pótolhatatlan olyan emléke (építmény és egyéb alkotás, annak tartozékai, to-
vábbá a vele kapcsolatos képzõ- és iparmûvészeti alkotások), amely az ország gazdasági-társadalmi
és kulturális fejlõdésének tárgyi bizonyítékául szolgál, s építészeti, történeti, régészeti, képzõmûvé-
szeti, iparmûvészeti vagy néprajzi szempontból kiemelkedõ jelentõségû.” A 15. paragrafus (1) be-
kezdése elõírja, hogy „a fenntartási kötelezettség kiterjed a mûemlék építészeti állagára, alkatára,
homlokzatára, tartozékaira, továbbá a mûvészeti megjelenés minden tényezõjére (díszítés, vakolat,
festés, korabeli berendezések).” – Nem mûemlék épületekben álló muzeális értékû orgonák védel-
mérõl a 6/1975. tvr.-rel és a 19/1981. tvr.-rel módosított 9/1963. tvr. és annak végrehajtási utasítása
gondoskodik.

A több mint negyedszázada hatályba lépett mûemléki és múzeumi jogszabályok ellenére foly-
tatódott a hangszerkincs pusztulása. Régi, értékes orgonákat gyakran lebontottak vagy teljesen átépí-
tettek. Az orgonaépítõk olykor mai technikával és anyagokkal dolgoznak, a régi hangszereket újabb
eljárásokkal alakítják át, így ezekbe már egy szokásos felújítás során is újabb alkatrészek és építmé-
nyek kerülnek be. Számos orgona a rendszeres karbantartás hiányában semmisült meg. Az okok kö-
zött egyrészt az értékek felismerésének hiánya, az erõszakos modernizációszemlélet, az anyagi esz-
közök szûkössége, másrészt az intézményes védelem egyes feltételeinek, mint a védett hangszerek
nyilvántartása, a megfelelõen képzett szakemberek hiánya szerepeltek.

Még napjainkban is nagy tanácstalanság tapasztalható egy-egy régi orgona felújításával, hely-
reállításával kapcsolatban. E dokumentum megfogalmazói hivatásuknál fogva felelõsségüknek ér-

* Elfogadva az országos orgonás mûemléki konferencia plénuma által 1993. október 14-én.
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zik, hogy ezeket az emlékeket a maguk sokoldalúságában védelmezzék, s így ezt a gazdag öröksé-
get a lehetõ legteljesebb, leghitelesebb formájában vehesse át a jövõ nemzedék. Ezért szükségesnek
tartották a korszerû mûemlékvédelmi elvek és megállapodások, valamint a mai nyugat-európai gya-
korlat figyelembevételével rögzíteni álláspontjukat.

Bár e dokumentum tartalmazza az alapvetõ irányelveket és a legfontosabb gyakorlati tudniva-
lókat, valamennyi lehetséges esetre nem lehet részletes megoldásokat kidolgozni. Minden alkalom-
mal gondos mérlegeléssel kell dönteni a legmegfelelõbb eljárásról. Egyre tökéletesebb módszerek
válhatnak ismertté, ezért mindig készen kell állnunk az új befogadására is.

Alapelvek

1. Mi az orgona?
Az orgona – alapvetõen – összetett fúvós hangszer, képzõ- és iparmûvészeti (bútor- és hang-

szermûves) alkotás. Rendeltetését építészeti térben és a felhangzó zenemû által életre keltett akusz-
tikai környezetben tölti be. Mindezek egységének leggyakoribb rendezõ elve a liturgia.

2. Mi tekinthetõ mûemlék orgonának?
2.1. Egy orgona mûemléki értékét a következõ szempontok határozzák meg:
2.1.1. A technikai koncepció – a szerkezet típusától függetlenül –, az alapanyagok és a mun-

ka minõsége védelemre érdemesek.
2.1.2. A hangszer történeti értéket képvisel a hangszermûvesség, illetve a képzõ- és iparmû-

vészet tekintetében.
2.1.3. Az orgona képzõmûvészeti kialakítása a befogadó tér kiképzésével szoros, mûvészi

színvonalú kapcsolatban áll.
2.1.4. Az orgona a maga sajátságos konstrukciója vagy a még fennmaradt példányok ritkasá-

ga alapján képvisel értéket.
2.2. A felsorolt szempontok szerint orgonarészegység mûemléki értéke is megállapítható.
2.3. A fentiek alapján ítélhetõk meg a pozitívumok, portatívok, regálok és egyéb, sípokkal el-

látott orgonaszerû szerkezetek.

3. Mûemlék orgonákon végzendõ munkák alapvetõ feltételei
3.1. A gondozás kivételével a hangszer állapotának megítélése, az orgonán végzendõ munkák

meghatározása nem függhet egyetlen szakértõtõl, a beavatkozás csak jóváhagyott terv alapján, fele-
lõs szakértõi bizottság által ellenõrizve és dokumentáltan folyhat.

3.2. Mûemlék orgonán végzett beavatkozás az adott cél eléréséhez szükséges minimumra kor-
látozódjék; ennek során az egyéni elképzeléseket teljességgel háttérbe kell szorítani. Alkalmazkod-
ni kell a hangszer mesterének módszereihez, eljárásaihoz. Újszerû megjelenés elérése helyett a hasz-
nálat során keletkezett nyomok, a hangszer patinájának megõrzésére kell törekedni, amennyiben
ezek nem befolyásolják hátrányosan az orgona mûködését.

3.3. Az eredeti részeken végzett munkáknál keresni kell a reverzibilis beavatkozás lehetõsé-
gét, ami a munkák megkezdése elõtti állapot visszaállíthatóságát jelenti.

3.4. A gondozást kivéve minden beavatkozásról beszámolót kell írni. Az adatok részletessége
és terjedelme az orgona jelentõségétõl és a beavatkozás mélységétõl függ. A beszámoló tartalmazza
az orgona és a fellelt dokumentumok leírását, kritikai elemzését, a meghozott döntés indoklását, a
munkálatok menetét és végeredményét. A beszámolóhoz csatolandó a szükséges rajzos és fényké-
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pes illusztráció. A dokumentációt a hangszer tulajdonosa, az illetõ egyház központi nyilvántartása,
a mûemlékvédelmi hatóság és a munkákat végzõ orgonaépítõ cég õrizze meg.

3.5. Az orgonaépítõnek ismernie kell az alapvetõ mûemléki elõírásokat.
3.6. A munkálatokat lehetõleg abban a helyiségben kell végezni, amelyben az orgona áll, hogy

egyes alkatrészeket ne tegyünk ki feleslegesen a páratartalom ingadozásának és a szállítással járó ve-
szélyeknek.

4. Konzerválás
A konzerválás a hangszer adott állapotának megõrzése.
4.1. Ezt elsõsorban állandó gondozással: rendszeres ellenõrzéssel, utánhangolással, kisebb hi-

bák kijavításával, valamint a megfelelõ klimatikus viszonyok biztosításával kell elérni. Lehetõleg
mindig ugyanaz a szakember végezze az orgona karbantartását. A régi sípállomány védelmében han-
golni csak a funkció által feltétlenül megkívánt terjedelemben és gyakorisággal kell. Ez a nyelvsí-
pok, a fedettek és a feltûnõen hamis nyitott sípok utánhangolását jelenti. A hangszert szükség sze-
rint – általában 8-10 évenként – ki kell tisztítani.

4.2. A gondozás során rendszeresen ellenõrizni kell, hogy a faanyagban nem jelentkezik-e
gomba- vagy rovarfertõzés. Farestaurátor véleménye alapján a szükséges beavatkozás azonnal elvég-
zendõ, többször megismételendõ.

5. Restaurálás
A restaurálás a hangszer mûködõképességének helyreállítása, illetve megõrzése.
5.1. Ennek során kicserélni csak a valóban javíthatatlanul hibás alkatrészeket szabad. A kisze-

relt hibás, eredeti részeket konzerválás után a tulajdonosnak kell megõriznie. Ezeket általában az or-
gonában tároljuk; késõbb mintául, bizonyítékul szolgálhatnak. Lehetséges ugyanis, hogy a jövõben
egy újfajta restaurálási technika segítségével ismét használhatóvá tehetõk.

5.2. Az eredetitõl eltérõ, tehát megváltozott állapot visszaalakítása egy korábbi állapotba ak-
kor lehetséges, ha annak létezése és részletei bizonyítottak. Találgatások nem képezhetik a restaurá-
tori munka alapját. Amennyiben a meglévõ szubsztancia és a dokumentumok hiányossága miatt
visszaállításra nem nyílik mód, csak a fennmaradt állapot megtartása, az orgona ebben a formában
való mûködtetése lehet a cél. Stílusegység megteremtése nem célja a restaurálásnak; általában az
utolsó bizonyítható és önmagában lezárt állapot elérésére kell törekedni. Egy ennél korábbi állapot
visszaállításának indokoltságát és mértékét a 2. pontban ismertetett szempontok alapján, részegysé-
genként meg kell vizsgálni. Ez általában csak akkor fogadható el, ha a beavatkozással jelentõsen
megnõ a hangszer esztétikai, történeti értéke.

5.3. Pótlás: rekonstrukció és kiegészítés.
A rekonstrukció ismert adatok és analógiák alapján készült pótlás; a kiegészítés során a hiány-

zó alkatrész eredeti építési módja nem ismert.
A rekonstruált alkatrészt az eredeti, analóg rész mintájára, az azzal megegyezõ anyagból és az

eredeti – vagy az azzal lényegileg megegyezõ – gyártási eljárással kell elkészíteni, de úgy, hogy azt
a fennmaradt régi alkotórészektõl esztétikailag illeszkedõen meg lehessen különböztetni. Ezért a
pótlás részletesen dokumentálandó, az így beépített részeket pedig a készítõ nevével és a készítés dá-
tumával kell ellátni.

5.4. Az orgonaház és a játszóasztal bútorzatának restaurálása speciális faszobrász-restauráto-
ri ismereteket kíván, ezért ezt a szokásos farestaurátori irányelvek alapján – az orgonaépítõvel tör-
tént egyeztetés után – csak ilyen képzettségû személy végezheti.
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6. Bõvítés
Az orgonakészítõ eredeti mûvészi és szerkezeti elképzelése olyan teljesség, befejezett egész,

melyet nem lehet megbontani. Mûemlék orgonák bõvítésétõl, eredetileg nem létezett alkatrészek be-
építésétõl tehát eleve el kell zárkózni. Sem a regiszterek számát, sem a hangterjedelmet nem szabad
bõvíteni. Egy mûemlék orgonától nem várható el, hogy a mai univerzális zenei igényeket maradék-
talanul kielégítse. A zenei gyakorlatot kell az orgona adottságaihoz igazítani. Igen ritka eseteket ki-
véve ugyanis a legtöbb mûemlék orgona képes betölteni liturgikus szerepét, ezentúl pedig meghatá-
rozott koncertfeladatokra is alkalmas. A korlátokért pedig egy jól karbantartott, régi, míves hangszer
bõven kárpótol szépségével, hangjának egyediségével, nemességével, a korabeli irodalom hiteles
megszólaltatásának lehetõségével. Szükség esetén egy második – újabb – hangszer beszerzése je-
lenthet megoldást. Kivételes esetekben, amikor egyedi elbírálás és engedély alapján bõvítésre lehe-
tõség nyílik, visszafordítható módon a hangszer egységének megõrzésével kell eljárni.

7. Bontás
Mûemlék orgona eredeti helyérõl nem távolítható el. Lebontására és elszállítására csak végsõ

esetben – egyedi engedély alapján – kerülhet sor, ha megóvására más lehetõség nincs (pl. az épület
lebontásakor, vagy, ha az általa ellátandó feladat az adott helyiségben gyökeresen megváltozik). Az
orgona új helyét még bontás elõtt ki kell választani, hogy a hosszadalmas tárolást elkerüljük. Ez a
helyiség mind építészetileg, mind akusztikailag hasonlítson az eredetire. A bontást pontos dokumen-
táció elõzze meg (leírás, fényképek, hangfelvételek, leltár stb.).

Útmutató

Az alábbi általános útmutató a védett orgonák tulajdonosai és használói részére készült, a leg-
gyakoribb kérdésekre igyekszik választ adni.

1. A mûemléki és múzeumi védelem kiterjedése
1.1. Mûemlékben, mûemlék jellegû, valamint városképi jelentõségû épületekben (a továb-

biakban: mûemlék épület) álló orgonák mint az épület tartozékai mûemléki védelem alatt állnak.
Egyes hangszerek az alapelvek 2. pontjában megjelölt értékeik alapján külön nyilvántartásba kerül-
nek. Ezeket a mûemlékjegyzék a megfelelõ épület ismertetése során önállóan is jelöli.

Nem mûemlék épületekben álló orgonák védetté nyilvánításában és nyilvántartásában az
MTA Zenetudományi Intézetének Hangszertörténeti Múzeuma jár el.

1.2. Mûemléki és muzeális értékû orgonát tulajdonosa köteles megõrizni, épségben fenntarta-
ni, szakszerû kezelésérõl, használatáról és megóvásáról gondoskodni.

1.3. Mûemlék épületekben álló orgonák külsejének megváltoztatásához minden esetben az
Országos Mûemlékvédelmi Hivatal elõzetes hozzájárulását kell kérni. Ezen orgonák szerkezetén
végzett, a külsõt nem érintõ, de a gondozást meghaladó munkálatokhoz csak abban az esetben van
szükség hatósági engedélyre, amennyiben az a külön nyilvántartásban, és így a mûemlékjegyzékben
is szerepel. Nem mûemlék épületekben álló, védett hangszereken végzett, a gondozást meghaladó,
bármilyen beavatkozáshoz az MTA ZTI Hangszertörténeti Múzeumának elõzetes hozzájárulása
szükséges.

1.4. Mûemlék orgona õrzésével, kezelésével és használatával kapcsolatos mulasztás, illetve
károkozás esetén a mulasztóval szemben az illetékes hatóság eljár.
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2. Az eljárás menete, mely minden, a gondozáson túlmenõ munkálat esetében követendõ
Az orgona tulajdonosa kapcsolatba lép az orgonaépítõvel és saját szakértõjével, majd közösen

megtekintik a hangszert.
Az orgonaépítõ a szakértõvel egyetértésben elkészíti a munkatervet és ismerteti azt a tulajdo-

nossal, aki azt a saját szolgálati útján felterjeszti az engedélyezõ hatósághoz.
Az engedélyezõ hatóság is kinevezi saját szakértõjét. A szakértõk körét szükség esetén mûvé-

szettörténész, faszobrász-restaurátor, hangszer-restaurátor, építész és zenetudós bevonásával bõvít-
hetik.

Az archív anyagokat és az orgonát a szakértõk és az orgonaépítõ megtekintik, az adatokat fel-
dolgozzák. Szükség esetén analóg hangszereket vizsgálnak meg. Ezek gyors felkutatásához az or-
szágos orgonafelmérés („Magyarország orgonajegyzéke”) anyaga igénybe vehetõ.

A munkaterv és a szakértõi vélemények alapján megegyeznek az elvégzendõ munkákban és a
dokumentáció részletességét illetõen.

Az orgonaépítõ elkészíti a részletes költségvetést.
A tervet megtárgyalja és jóváhagyja, a költségvetést véleményezi a mûemlékvédelmi hatóság

szakirányú tervtanácsa. (Ennek tagjai lehetnek a munkában érintetteken kívül: a Hangszertörténeti
Múzeum szakértõi és egyéb felkért szakértõk.) Szükség szerint az orgonaépítõ a munka megkezdé-
se elõtt véglegesíti a költségvetést.

Jegyzékbe vett, védett orgonán végzendõ munkálatok költségeihez elõzetes tulajdonosi kére-
lemre – szakértõi vélemény alapján – az illetékes hatóság hozzájárulhat. A munkák megkezdése elõtt
az orgonát az orgonaépítõ és a szakértõk a szükséges részletességgel felmérik, amennyiben erre ad-
dig még nem került sor.

A szakértõket az orgonaépítõ értesíti a munka megkezdésérõl.
A munkákat az orgonaépítõ munkanapló vezetése mellett elvégzi. Felmerült újabb problémák,

nehéz döntések esetén ismételten konzultál a szakértõkkel.
Az orgonaépítõ elkészíti a záródokumentációt az elõírások szerinti példányban.
A végzett munkák átvétele a tulajdonos, az orgonaépítõ és a szakértõk jelenlétében történjék.
Jelentõsebb munkák után ajánlott azok publikációja.

3. Az orgona állapotának megõrzése szempontjából fontos az állandóan egyenletes páratarta-
lom és hõmérséklet megtartása. Nagyobb térben (templomban) ez gyakorlatilag nem kivihetõ.

3.1. A meghibásodások azonban jórészt megakadályozhatók a szélsõséges hõmérséklet-válto-
zások kerülésével. Éppen ezért a hirtelen hõmérséklet-emelkedést okozó fûtésrendszerek nem aján-
lottak (pl. meleg levegõ befúvása, Dantherm-kazán). A helyiség gyors felfûtése a páratartalom hir-
telen visszaesését eredményezi, ami ahhoz vezet, hogy a hangszer farészein repedések keletkeznek,
a bõr alkatrészek hamarabb öregednek.

A tapasztalatok szerint óránkénti másfél C fokos hõingadozás esetén még tûrhetõ a páratarta-
lom változásának mértéke. Így sokkal kedvezõbb a helyi, elektromos üzemû, légventilátor nélküli
fûtések (pl. a lábra irányuló fûtések, padfûtések) és a melegvizes, illetve a gõzfûtések használata,
mert ezek csak lassan és fokozatosan melegítik fel a levegõt. Az orgona közelében azonban ne he-
lyezzünk el fûtõtestet, így megóvjuk a közvetlen hõsugárzás káros hatásától. (Ugyanígy óvjuk az or-
gonát a közvetlen napsugárzástól is.) A nyitott rendszerû elektromos fûtõberendezések tûzveszélye-
sek, ezért zártrendszerû, kisebb fogyasztású készülékeket használjunk.

3.2. Az orgonát, de a helyiség más berendezési tárgyait, sõt, magát az épületet is jelentõs
károk érhetik, ha nem megfelelõ annak természetes szellõzése. Fokozott páratartalom mellett a
farészeket hamarabb támadják meg a rovarok, az alkatrészek megdagadása mûködési zavarokat
okozhat. Intenzív a fém alkatrészek korróziója, a bõr szerkezeti elemek gyorsabban öregednek, meg-
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repedeznek. Ezért hibás az a gyakorlat, hogy a templomokban – általában az új fûtési rendszer be-
szerelésével összefüggésben – az ablakokat üvegtéglával elfalazzák, vagy oda más, nem nyitható
szerkezeteket illesztenek.

3.3. Mivel az orgona szinte minden alkatrésze érzékeny a hõmérséklet, a páratartalom válto-
zásaira és a porlerakódásra, igen fontos, hogy a motor abból a térbõl szívja a levegõt, amelyben az
orgona áll.

4. Az orgonaházat és a játszóasztalt is kíméljük meg az újító jellegû beavatkozásoktól. Az utó-
lag felerõsített, azokat elcsúfító tárgyakat el kell távolítani (pl. fogas, polc, motorkapcsoló). A szek-
rényre és a játszóasztalra ne szereljünk világítótesteket, és különbözõ kábelek vezetésével ne fúrjuk
és szegeljük össze azokat. A karzat és a játszóasztal megvilágításáról, a kapcsolók elhelyezésérõl
más módon kell gondoskodni (pl. asztali és állólámpák vagy az épületre szerelt világítótestek jelent-
hetnek megoldást). Mindezeknek egy kevéssé feltûnõ helyet keressünk. Javítások alkalmával hor-
dozható lámpát kell használni.
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AZ IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a kortárs magyar iparmûvészet szak-
mai programjainak és eseményeinek támogatására, eredményeinek és értékeinek népszerûsítésére. A
pályázatokat a megvalósulási idõpontok figyelembevételével 2001 áprilistól 2002. áprilisig terjedõ
idõszakra lehet benyújtani.

Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium a 2001. évi pályázatok elbírálásának a következõ prio-
ritásokat veszi figyelembe.

A millenniummal kapcsolatos programok, alkotások megvalósítása.
A 2000. szeptember 1. és 2001. szeptember 1. közötti olvasás évéhez, valamint a gyermek

tárgykultúrához kapcsolódó programok megrendezése, kiadványok megjelentetése.
A millenniumhoz kapcsolódó iparmûvészeti alkotások restaurálásával kapcsolatos pályá-

zatok.
A megjelölt prioritásokra a kollégium ebben az évben éves pénzkeretébõl 10%-ot a millen-

niummal kapcsolatos programok és alkotások megvalósítására, 10%-ot a gyermek tárgykultúrával
és az olvasás évével kapcsolatos programok és alkotások megvalósításának támogatására, további
5%-ot a millenniumhoz kapcsolódó iparmûvészeti alkotások restaurálásának támogatására fordít.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

1. Kiállítások és katalógusok megvalósítására:

A magyar iparmûvészet területein hazai és nemzetközi csoportos (triennale, biennálé) és
egyéni kiállításokra, valamint az ezekhez kapcsolódó katalógusok, kiadványok megjelentetésére, fi-
gyelembe véve elsõsorban a millenniumhoz kapcsolódó kiállításokat. A támogatás útiköltségre, szál-
lásra, terembérletre, alkalmazott installációra, biztosításra, szállításra, valamint katalógus esetén an-
nak nyomdaköltségére kérhetõ. Egyéni kiállítások esetében 2001. évtõl csak 3 évenként, elsõsorban
egy-egy korszakot összefoglaló, illetve életmû katalógus megvalósítására nyújtható be kérelem. Pá-
lyázatot a kiállítást rendezõ szervezet vagy magánszemély nyújthat be.

Altéma kódszáma: 1706

2. Szakmai rendezvények megvalósítására:

Nemzetközi hírû mûvészek, mûvésztanárok részvételével Magyarországon tartandó mester-
kurzusok, szimpóziumok, szakmai továbbképzések, konferenciák megrendezésére, valamint az ipar-
mûvészeti továbbképzéssel összefüggõ hazai és nemzetközi programok támogatására. A támogatás
az elõadók tiszteletdíjára, úti és szállásköltségre, részvételi díjra, valamint az elõadásokhoz felhasz-
nálni kívánt anyagköltségre kérhetõ. A pályázatot a rendezõ szerv nyújthatja be.

Altéma kódszáma: 1708

3. Alkotói támogatás új mûvek létrehozására:

Iparmûvészeti alkotások, ezen belül gyermek tárgykultúrával, környezetalakítással, játékter-
vezéssel kapcsolatos mûvek létrehozására. A pályázathoz benyújtandó a munkaterv, a vázlat, a kivi-
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telezés idõtartamának megjelölésével. A kollégium legfeljebb 6 hónapos idõtartamra havi 100 ezer
forint alkotói támogatást biztosít. A támogatottak a munka végeztével kötelesek alkotásukat a kollé-
giumnak bemutatni, illetve a mû fotódokumentációját szakmai beszámolójukhoz csatolni. Pályáza-
tot csak magánszemély nyújthat be, akinek minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie, aki
kizárólag jogi személy lehet.

Altéma kódszáma: 1702

4. Alkotói támogatás szakkönyvek megírására:

A magyar iparmûvészet hagyományainak és jelenkori törekvéseinek elemzése és feldolgozá-
sa céljából szakirodalom (tanulmány, kritikai mûvek) megírására. A pályázónak csatolnia kell meg-
írandó munkájának részletes szinopszisát, illetve képanyaggal kapcsolatos javaslatait. A kollégium
az elfogadott szinopszisok benyújtóinak a vállalt téma megírásához legfeljebb 1 éves idõtartamra,
havi 60 000 forint alkotói támogatást biztosít. A pályázónak a munka végeztével a kézirat egy pél-
dányát be kell nyújtania. Pályázatot csak magánszemély nyújthat be, akinek minden esetben pénz-
ügyi lebonyolítót kell felkérnie, aki kizárólag jogi személy lehet.

Altéma kódszáma: 1702

5. Kiadványok megjelentetésére:

Az iparmûvészet múltját és kortárs törekvéseit bemutató kiadványok, szakkönyvek, enciklo-
pédiák megjelentetésére. A támogatás papír- és nyomdaköltség kifizetésére kérhetõ. Pályázni elké-
szült kézirattal és nyomdai ajánlattal lehet. Pályázatot kiadói tevékenységet végzõ szervezet vagy
személy nyújthat be.

Altéma kódszáma: 1712

6. A kortárs magyar iparmûvészeti tárgyak gyûjteménybe kerülésére:

Hiánypótló, kiemelkedõ hazai és külföldi díjakkal elismert, illetve életmûvet reprezentáló mû-
vek megvásárlására. A megvásárolni kívánt mûvek elbírálásához fotódokumentációt, és mûleírást
kell benyújtani az alkotó nevének, a mû címének és ajánlati árának megjelölésével. A megvásárolni
kívánt mûveket a kollégium véleményezi. A pályázaton elnyert összeget a pályázó a kollégium által
véleményezett mûvek közül egy vagy több mûalkotás megvásárlására fordíthatja. Pályázatot köz-
gyûjtemények, kulturális, mûvészeti intézmények nyújthatnak be.

Altéma kódszáma: 1709

7. Technikai technológiai eszközfejlesztés:

Korszerû technológiák, technológiai berendezések, anyagok, kísérleti eljárásokhoz eszközök
finanszírozására. A pályázathoz a megvásárolni kívánt eszközrõl, technológiáról, anyagról árajánla-
tot, valamint nyilatkozatot kell csatolni, amely tartalmazza, hogy a kísérleti eredményeket a pályázó
a szakmai nyilvánosság számára hogyan hasznosítja. Erre a pontra mûvészeti intézmények folyama-
tosan, illetve idõszakosan mûködõ alkotómûhelyek, mûvészeti alapítványok pályázhatnak.

Altéma kódszáma: 1705
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8. Történelmi (egyházi vonatkozású) iparmûvészeti alkotások restaurálására:

A millenniumhoz kapcsolódó iparmûvészeti alkotások restaurálására. A támogatás szakértõi
és restaurátori tiszteletdíjra, úti és szállásköltségre, szállítási díjra, anyagvásárlásra kérhetõ. Pályá-
zatot magyarországi és határon túli közgyûjtemények, kulturális, mûvészeti intézmények nyújthat-
nak be. Határon túli pályázónak minden esetben magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie,
aki kizárólag jogi személy lehet.

Altéma kódszáma: 1711

9. Mûvésztelepeken való részvételre:

Magyarországi alkotómûhelyekben való részvételre magánszemély pályázhat. Támogatás
kérhetõ mûterem bérleti díjra, szállás- és útiköltségre, anyag- és eszközköltségre. A pályázathoz csa-
tolni kell a mûvésztelep befogadó nyilatkozatát a részvételi idõpont megjelölésével. A támogatott
mûvészek munkájuk befejeztével kötelesek dokumentált szakmai beszámolót küldeni az Iparmûvé-
szeti Kollégium részére, amelynek tartalmaznia kell a támogatott mûvésztelepi tevékenységének
részletes leírását. Pályázatot magánszemélyek nyújthatnak be, akiknek pénzügyi lebonyolítót kell
felkérniük, aki kizárólag jogi személy lehet.

Altéma kódszáma: 1716

10. Nemzetközi kapcsolat fejlesztésére:

Részvétel a Cesky Krumlov-i nemzetközi mûvésztelepen (német–osztrák–cseh határhárom-
szögben UNESCO védelem alatt álló mûemlékváros). A részvételhez szükséges mûtermet és szál-
lást a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió biztosítja.
Pályázni 1 hónapos mûvésztelepi részvételre lehet, amihez a kollégium mûvészenként legfeljebb
200 000 Ft-ot biztosít. A pályázathoz csatolni kell a mûvésztelep befogadó nyilatkozatát a részvéte-
li idõpont megjelölésével. A támogatás útiköltségre, anyagköltségre és szállításra kérhetõ. A támo-
gatott mûvészek munkájuk befejeztével kötelesek dokumentált szakmai beszámolót küldeni az Ipar-
mûvészeti Kollégium részére, illetve egy-egy mûvészi alkotást a Kecskeméti Nemzetközi Kerámia
Stúdió részére átadni, mely alkotásokat a Kerámia Stúdió külön gyûjteményi anyagként õrzi.

Altéma kódszáma: 1703

Általános rendelkezés: magánszemély pályázó esetén minden esetben fel kell tüntetni az isko-
lai végzettséget, a mûvészeti tevékenység területét, valamint csatolni kell a szakmai önéletrajzot.

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, aki kizárólag
jogi személy lehet.

A kiadványi pontokra pályázóknak igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt köteles-
példány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Szé-
chényi Könyvtár felé teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Buda-
pest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétõl érvényes új adatlapján lehet. Az adat-
lapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket
nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!
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Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak (határon
túli pályázók esetében a lebonyolítónak is) be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz
mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az államháztartásról szó-
ló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján nem nyújtható támoga-
tás annak a nyertes pályázónak, akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása (adó, tb-
járulék, vám) van.

A pályázatok

2001. március 26-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H-1062 Budapest, Bajza u. 32.) A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) szerezhetõ be
személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésé-
vel – postai úton is igényelhetõ, valamint letölthetõ az NKA honlapjáról: www.nka.hu

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyo-
lító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számol-
hatja el átalánydíjként.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
végleges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát
kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán
(351-5461/141-es mellék), az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Iparmûvészeti Szakmai Kollégium



122 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

AZ ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a magyar építõmûvészet szakmai
programjainak és eseményeinek támogatására, eredményeinek és értékeinek népszerûsítésére:

A kollégium kiemelt figyelmet fordít a:
– a határon túli magyar kultúra támogatására,
– millenniumi programok és kiadványok támogatására,
– a pályakezdõ fiatalok pályázataira.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

1. Építészeti értékek megismertetését célzó kiadványok, szakkönyvek, építészeti kataló-
gusok megjelentetésére hagyományos, illetve digitális adathordozón. Pályázni az elké-
szült kézirattal és nyomdai árajánlattal, digitális kiadványok esetén forgatókönyvvel
és a digitalizálás költségeinek feltüntetésével lehet. A támogatás a költségek 50%-ára
kérhetõ.

Altéma kódszáma: 2412

2. Alkotói támogatás
– a kortárs magyar építõmûvészet jelenének és közelmúltjának monografikus feldolgo-

zásához,
– építészeti kritikai tanulmányok elkészítéséhez,
– a felsõfokú építészeti oktatás színvonalának emelését szolgáló szakirodalom megírásá-

hoz.
A pályázónak csatolnia kell megírandó munkájának részletes szinopszisát. A kollé-

gium az elfogadott szinopszisok benyújtóinak a vállalt téma megírásához legfeljebb 8 hó-
napos idõtartamra, havi 60 000 Ft-os alkotói támogatást biztost. A pályázóknak a mun-
ka végeztével a kézirat egy példányát be kell nyújtani Alkotói támogatásra magánszemé-
lyek pályázhatnak. A támogatás utalása jogi státusszal rendelkezõ pénzügyi lebonyolítón
keresztül történik.

Altéma kódszáma: 2402

3. 2001. április 1. és 2002. március 31. közötti idõszakban nemzetközi hírû építészek, épí-
tésztanárok vezetésével Magyarországon és/vagy külföldön tartandó mesterkurzusok,
szakmai továbbképzések támogatására.
Pályázhatnak magánszemélyek külföldi kurzusokon való részvételre, részvételi díjra,

elõadásokhoz felhasználni kívánt anyagköltségre, utazási és szállásköltségre. Mellékelni
kell a résztvevõ építész hivatalos meghívólevelének, illetve jelentkezési lapjának máso-
latát.

Belföldi kurzusok megtartására a rendezõ szerv pályázhat a meghívott elõadók tiszte-
letdíjára. A pályázathoz mellékelni kell a meghívott külföldi elõadó részvételének elfoga-
dó nyilatkozatát.

Altéma kódszáma: 2404
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4. 2001. április 1. és 2002. március 31. közötti idõszakban tartandó hazai és nemzetközi
építészeti konferenciák, rendezvények támogatására.
Külföldi rendezvényeken való részvételre pályázhatnak magánszemélyek részvételi

díjra, szállás és utazási költségre.
Hazai konferenciák esetén a rendezõ szerv nyújthat be pályázatot elõadói tiszteletdí-

jakra és azok járulékaira.
Altéma kódszáma: 2407

A könyvkiadásra pályázóknak igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-be-
nyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben minden kiadványuk vonatkozá-
sában az Országos Széchényi Könyvtár felé teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztá-
lyától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétõl érvényes új adatlapján lehet. Minden
pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitölt-
ve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok ér-
vénytelenek! Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az alapprogram bármely kollégiumától ka-
pott támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak a pályá-
zat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt
követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992.
évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján nem nyújtható támogatás annak a nyertes pályázónak,
akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása (adó, tb-járulék, vám) van.

A pályázatok

2001. március 26-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H-1062 Budapest, Bajza u. 32.) A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) szerezhetõ be
személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésé-
vel – postai úton is igényelhetõ, valamint letölthetõ az NKA honlapjáról: www.nka.hu

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyo-
lító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számol-
hatja el átalánydíjként, amennyiben a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
végleges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát
kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán
(351-5461/141-es mellék), az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Építõmûvészeti Szakmai Kollégium
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A KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2001. évre a kortárs magyar kép-

zõmûvészet és képzõmûvészeti élet hazai, határon túli és nemzetközi eseményeinek, illetve rendez-
vényeinek támogatására, a mûvészi és mûvészettörténeti alkotómunka segítésére.

A kollégium kiemelt figyelmet fordít a:
– határon túli magyar kultúra támogatására,
– a millenniumi programok megvalósítását célzó programok támogatására, valamint
– a pályakezdõ fiatalok pályázataira.
Pályázni az alábbi témakörökben lehet:
1. A kollégium maximum 6 havi idõtartamra, képzõmûvészek részére alkotói támogatást

biztosít havi 100 000 Ft összegben, kizárólag új alkotások létrehozására. Benyújtandó
a részletes munkaterv. A támogatott pályázók a munka végeztével kötelesek az elké-
szült mû (mûvek) dokumentációját, fotóját a szakmai beszámolójukhoz mellékelni. A
pályázónak minden esetben belföldi pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie. (A lebonyo-
lító kizárólag jogi személy lehet.)

Altéma kódszáma: 1602

2. Csoportos és egyéni kiállítások megvalósítására, valamint a kiállítást dokumentáló
katalógus kiadására. A pályázónak a munkásságát bemutató referenciaanyagot, to-
vábbá katalógus kiadása esetén legalább két nyomda árajánlatát is be kell nyújtania.
Támogatás kérhetõ: tiszteletdíjra és annak tb-járulékára, szállításra, installációra,
valamint nyomdaköltségre.

Altéma kódszáma: 1606

3. Képzõmûvészeti alkotótelepek, alkotómûhelyek és szimpóziumok szakmai program-
jainak megvalósítására és dokumentálására. Támogatás kérhetõ a programhoz kap-
csolódó szakmai anyagköltségekre az elõadók tiszteletdíjára és annak tb-járulékára,
utazási és szállásköltségekre, továbbá nyomdai költségekre.

Altéma kódszáma: 1616

4. A szakterületnek megfelelõ mûvészeti felsõoktatást kiegészítõ intézményi programok
megvalósítására, diplomakiállítások megrendezésére és a programhoz kapcsolódó ka-
talógus nyomdaköltségére.

Altéma kódszáma: 1608

5. A nemzetközi képzõmûvészeti rendezvények, illetve csereprogramok megvalósítására
és dokumentálására. Több évre szóló program esetében évenkénti ütemezés megjelö-
lésével kérjük a részletes szakmai programot és költségvetést, külföldi rendezvény ese-
tén az érvényes meghívólevelet kérjük a pályázathoz mellékelni.
Támogatás kérhetõ: szakmai anyagok költségeire, szállás és utazási költségekre, tisz-
teletdíjakra és annak tb-járulékára, valamint a kiadványok nyomdai költségeire.

Altéma kódszáma: 1607

6. Kortárs képzõmûvészeti szakkönyvek kiadására. Pályázatot kiadók nyújthatnak be a
mû kéziratának és két nyomda árajánlatának melléklésével. A kollégium szerzõi ho-
noráriumra és annak tb-járulékára, valamint nyomdai költségre nyújt támogatást.

Altéma kódszáma: 1612
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7. Magyar kortárs képzõmûvészeti alkotások megvásárlására. A pályázaton hazai köz-
gyûjtemények – elsõsorban múzeumok – vehetnek részt. A kollégium az országos
gyûjtõkörû közgyûjtemények vásárlását kívánja támogatni. A pályázathoz csatolni
kell a kiválasztott mûtárgyak listáját.

Altéma kódszáma: 1609

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizá-
rólag jogi személy lehet. Határon túlról pályázható a 2. és a 3. pont.

A kiadványokkal kapcsolatos pontokra pályázó hazai kérelmezõnek igazolnia kell, hogy a
jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két
naptári évben az Országos Széchényi Könyvtár felé teljesítették. Az igazolást a könyvtár
Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni és a pá-
lyázathoz csatolni.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétõl érvényes új adatlapján lehet. Minden
pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitölt-
ve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok ér-
vénytelenek! Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az alapprogram bármely kollégiumától ka-
pott támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak (határon
túli pályázók esetében a lebonyolítónak is) a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentá-
cióját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az
államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján
nem nyújtható támogatás annak a nyertes pályázónak, akinek esedékessé vált és meg nem fizetett
köztartozása (adó, tb-járulék, vám) van.

A pályázatok

2001. április 2-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H-1062 Budapest, Bajza u. 32.) A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen szerezhetõ be személyesen. Az NKA Igaz-
gatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – postai úton is igényel-
hetõ, valamint letölthetõ az NKA honlapjáról: www.nka.hu

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyo-
lító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számol-
hatja el átalánydíjként, amennyiben a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
végleges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát
kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán
(351-5461/141-es mellék), az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium
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A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Levéltári Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2001. évre az alábbi célok megvalósítása ér-
dekében:

1. A levéltárakban õrzött dokumentumok nyilvánossá tétele, forráskiadványok megje-
lentetése. Elõnyt élveznek a magyar állam 1000 éves és a kereszténység 2000 éves tör-
ténetéhez kapcsolódó pályázatok. (Évkönyvek és konferenciakötetek megjelentetését
a kollégium támogatja.)

Altéma kódszáma: 2231

2. A levéltári ismertetõk, a tartalmi feltárást elõsegítõ segédletek készítése, számítógép-
re vitele és közreadása.

Altéma kódszáma: 2233

3. A nemzetközi kapcsolatok ápolása, bõvítése, konferenciákon való részvétel, szakmai
tapasztalatszerzés elõsegítése, közremûködés gyûjtemények rendszerezésében, feldol-
gozásában, állományvédelmében. Ezen belül elõnyt élvez a határon túli, magyar vo-
natkozású gyûjteményekkel való hosszú távú szakmai együttmûködés.

Altéma kódszáma: 2203

4. Hungarika jellegû levéltári iratok helyszíni feltárásának, jegyzékelésének és közre-
adásának elõsegítése. (Helyszíni feltáráshoz pályázni a Magyar Országos Levéltár ál-
tal kiadott igazolással lehet. Az igazolásnak tartalmaznia kell, hogy a feltárandó
anyagról a MOL filmtárában, illetve magyar levéltárban másolat nem található.)

Altéma kódszáma: 2235

5. Hazai és külföldi levéltári iratok megvásárlásának, illetve iratmásolatok beszerzésé-
nek elõsegítése.

Altéma kódszáma: 2234

6. Levéltári szakmai képzés, továbbképzés és hazai szakmai rendezvények támogatás.
Altéma kódszáma: 2204

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizá-
rólag jogi személy lehet. Határon túlról pályázható az 1., 2. és a 4. pont.

A kiadványokkal kapcsolatos pontokra pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a
jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és  megelõzõ két nap-
tári évben az OSZK felé teljesítették. Az igazolást a Könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Bu-
dapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétõl érvényes új adatlapján lehet. Minden
pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. az adatlapokat csak pontosan kitölt-
ve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok ér-
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vénytelenek! Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az alapprogram bármely kollégiumától ka-
pott támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak (határon
túli pályázók esetében a lebonyolítónak is) a pályázati beadáskor be kell nyújtania jogi dokumentá-
cióját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az
államháztartásról szóló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alap-
ján nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztar-
tozása (adó, tb-járulék, vám) van.

A pályázatok

2001. április 19-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen szerezhetõ be személyesen. Az NKA Igaz-
gatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – postai úton is igényel-
hetõ, valamint letölthetõ az NKA honlapjáról: www.nka.hu.

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyo-
lító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számol-
hatja el átalánydíjként, amennyiben a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felül-
bírálatát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán
(351-5461/141-es mellék), az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Levéltári Szakmai Kollégium
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A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2001. év I. félévére a magyar és az egye-
temes filmmûvészet értékes alkotásainak megismerését elõsegítõ alábbi témakörökre:

1. Magyar filmek forgalmazási feltételeinek javítására

A millenniumi filmek és a kedvezõ közönségfogadtatásra számot tartó filmek versenyképes
forgalmazási feltételeinek megteremtése érdekében forgalmazói támogatásért – kópiagyártásra és
reklámköltségre – pályázhatnak a magyarországi forgalmazók.

A pályázatnak tartalmaznia kell a bemutatásra kerülõ film részletes forgalmazási és propagan-
datervét, amelyben a forgalmazó megjelöli a tervezett kópiaszámot és a vállalt fizetõnézõszámot
(egy év alatt legalább 20 000–200 000 közötti nézõ).

A pályázónak be kell küldeni a pályázatra beadott film egy kópiáját VHS-kazettán 2001. áp-
rilis 27-ig. A támogatás mértéke 1 000 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet. A pályázó a megítélt ösz-
szeg egyharmad részét a szerzõdés aláírása után (kópiagyártásra), kétharmad részét (reklámköltség-
re) utólag – a nézõszám elérésének igazolása után – veheti igénybe.

Altéma kódszáma: 1031

2. A magyar és külföldi art-filmek forgalmazási feltételeinek javítására

Forgalomba kerülõ art-film kategóriába tartozó filmek országos bemutatását elõsegítõ támo-
gatásért – kópiagyártás, szállítás, reklámköltség – pályázhatnak azok a filmforgalmazók, amelyek
vállalják, hogy nevezett filmeket mind Budapesten, mind pedig vidéken megjelentetik és a bemuta-
tástól számított egy év alatt legalább 5000 nézõszámot érnek el. A kollégium kiemelten kezeli a
XXXII. Magyar Filmszemle szemledíjas filmjeinek forgalmazóit.

A pályázathoz a forgalmazónak csatolni kell a film részletes forgalmazási és reklámtervét, to-
vábbá be kell küldeni a pályázatra beadott film egy kópiáját VHS-kazettán 2001. április 27-ig. Igé-
nyelhetõ összeg maximálisan 2 millió forint. A pályázó a megítélt összeg felét a szerzõdés aláírása
után, másik felét utólag – a nézõszám elérését követõen – veheti igénybe.

Altéma kódszáma: 1032

3. Filmes rendezvények

Támogatásban részesülhetnek a millenniumi filmrendezvények és filmmûvészeti értékek nép-
szerûsítését és terjesztését szolgáló országos, határon túli és regionális jellegû rendezvények (film-
hét, fesztivál, szemle, bemutató stb.) szervezõi. A kollégium kiemelten kezeli a XXXII. Magyar
Filmszemle szemledíjas filmjeinek bemutatóit.

A pályázathoz csatolni kell a szervezõk által korábban megtartott és az NKA által támogatott
rendezvények szakmai értékelését, különös tekintettel a látogatottságra és a sajtóvisszhangra.

Altéma kódszáma: 1007
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4. Alkotói támogatás gyermek- és ifjúsági témájú animációs filmforgatókönyv-írásra

Pályázni maximum 5 oldalas, szabad jogokkal rendelkezõ – csakis korábban még be nem
nyújtott – szinopszis és grafikai terv 11-11 példányának beküldésével lehet.

A pályázatot a forgatókönyv írója nyújthatja be, szakmai életrajzával együtt. A pályázónak
minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie, a lebonyolító kizárólag magyarországi jogi sze-
mély lehet.

Altéma kódszáma: 1002

5. Alkotói támogatás játék-, tévéfilmforgatókönyv-írásra

Pályázni maximum 5 oldalas, szabad jogokkal rendelkezõ – csakis korábban még be nem
nyújtott – szinopszis 11-11 példányának beküldésével lehet.

A pályázatot a forgatókönyv írója nyújthatja be, szakmai életrajz kíséretében.
A pályázónak minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie, ez kizárólag magyarorszá-

gi jogi személy lehet. A kollégium kiemelten támogatja a pályakezdõ alkotók és a határon túli ma-
gyarok pályázatait, a gyermek- és ifjúsági témájú alkotásokat.

Altéma kódszáma: 1002

6. Nem fikciós témák elõkészítésére

Pályázni – anyaggyûjtésre, helyszínkeresésre, dokumentáció összeállítására maximum 5 olda-
las szabad jogokkal rendelkezõ – csakis korábban még be nem nyújtott – szinopszis 11-11 példányá-
nak beküldésével lehet. A pályázatokat a produkciós vállalkozás és a rendezõ közösen nyújtja be.

A pályázóknak az adatlaphoz csatolt betétlapot is ki kell tölteniük.
Altéma kódszáma: 1070

7. Sikeres hazai filmalkotások külföldre juttatásának támogatására

A támogatás elnyerésére olyan filmprodukciós vállalkozások pályázhatnak, melyek magyar
filmeket kívánnak külföldi fesztiválokra eljuttatni.

Pályázni lehet a fesztiválkópiák gyártására, a kópiák többnyelvû feliratozására, propaganda-
anyagokra, kópiák szállítási költségeire.

Altéma kódszáma: 1003

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell fellkérniük, aki
kizárólag jogi személy lehet. Határon túlról pályázható a 3., 4. és az 5. pont.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétõl érvényes, új adatlapján lehet. Minden
pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitölt-
ve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok ér-
vénytelenek! Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az alapprogram bármely kollégiumától ka-
pott támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak (határon
túli pályázók esetében a lebonyolítónak is) a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentá-
cióját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az
államháztartásról szóló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alap-
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ján nem nyújtható támogatás annak a nyertes pályázónak, akiknek esedékessé vált és meg nem fize-
tett köztartozása (adó, tb-járulék, vám) van.

A pályázatok

2001. március 29-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.) szerezhetõ be
személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésé-
vel – postai úton is igényelhetõ, valamint letölthetõ az NKA honlapjáról: www.nka.hu.

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy a lebonyo-
lító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számol-
hatja el átalánydíjként, amennyiben a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
végleges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát
kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán
(351-5461/141-es mellék), az ügyfélszolgálattól kérhetõ.

Mozgókép Szakmai Kollégium
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A MINISZTERI KERET TÁMOGATÁSA
AZ NKÖM FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ
KULTURÁLIS ÉS MÛVÉSZETI INTÉZMÉNYEK
RÉSZÉRE

Mûcsarnok
Orbán Attila festõmûvész katalógusköltségeihez 200 000 Ft

Táncfórum Kht.
Táncszínházi elõadások rendezéséhez gyermekek részére 850 000 Ft

Magyar Állami Operaház
Bozay Attila: Az utolsó öt szín címû operájának archiválásához 1 000 000 Ft

Budapesti Kamaraszínház Kht.
A vasárnapi asszony címû színmû bemutatásához 100 000 Ft

Kortárs Mûvészeti Múzeum – Ludwig Múzeum
A Brassai-kiállítás megrendezéséhez 800 000 Ft

Neumann János Kulturális Szolgáltató Kht.
A Digitális Akadémia 2000. évi programjaihoz 58 780 982 Ft

Magyar Állami Operaház
A három nõvér címû opera videofelvételének költségeihez 1 000 000 Ft

Országos Széchényi Könyvtár
A Consortium of European Research Libraries
2001. évi tagdíjának fedezetéhez (visszatérítendõ támogatás) 2 000 000 Ft

A MINISZTERI KERETBÕL TÁMOGATOTT
NAGYRENDEZVÉNYEK

Hungarofest Kht.
A franciaországi Magyar Kultúra Éve elõkészületeihez 260 000 000 Ft
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TÁJÉKOZTATÓ A MINISZTERI KERETBÕL
2000. IV. NEGYEDÉVÉBEN NYÚJTOTT
EGYEDI TÁMOGATÁSOKRÓL

Honvéd Együttes
A fekete gyöngyök címû táncprodukció létrehozásához 1 000 000 Ft
A cigánytû címû produkció megrendezéséhez 1 000 000 Ft

Új Hevesi Napló
A folyóirat millenniumi különszámához 1 000 000 Ft

Budapest Film Kht.
A Bartók–Gaál: Gyökerek címû projekt elindításához 500 000 Ft
Wajda: Pan Tedeusz címû filmjének hazai forgalmazásához 1 000 000 Ft

Pannonhalmi Pándzsa Klub
A Kelemen Krizosztom emléktábla költségeihez 200 000 Ft

PolgArt Kiadó
Gereben Ágnes: A szovjet antiszemitizmus címû könyve kiadásához 500 000 Ft
Gereben Ágnes: Az orosz ortodox egyház története címû könyve kiadásához 500 000 Ft

MTA Irodalomtudományi Intézete
A X. olasz–magyar mûvelõdéstörténeti konferencia költségeihez 1 000 000 Ft

Vince Kiadó
Csányi Vilmos: Hogyan gondolkoznak a kutyák? címû könyve kiadásához 500 000 Ft

Parsifal Alapítvány
A Parsifal címû Wagner-opera szövegkönyvének publikálásához 350 000 Ft

Mûvelõdési Intézmények Országos Szövetsége
A Kultúra–környezet–mûvelõdés címû konferencia megrendezéséhez 400 000 Ft

Hajdók Judit
A Magyarország orgonái címû kiadvány munkálataihoz 300 000 Ft

Magyar Rádió Rt.
A Századunk zenéjébõl címû hangversenyciklus költségeihez 1 500 000 Ft

Szegedi Kincskeresõ Alapítvány
A Kincskeresõ címû gyermeklap kiadásához 600 000 Ft

Keszthelyi Örökség Alapítvány
Az Aranyalma címû népi gyermekjáték videokazettájának sokszorosításához 150 000 Ft
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Muzsnay Ákos
Monografikus katalógus kiadásához 500 000 Ft

Polgár Marianne
Magyar fõpapok, szerzetes- és lovagrendek címmel címerkiállítás rendezéséhez 400 000 Ft

Mozgóképforgalmazási Rt.
17 film állagmegóvási munkálataihoz 4 000 000 Ft

Opera Historica Alapítvány
Bellini: Az alvajáró címû mûvének bemutatásához 1 600 000 Ft

Árgus Irodalmi és Kulturális Alapítvány
Pleidell János albumának megjelentetéséhez 300 000 Ft

Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány
Rehabilitációs program megvalósításához 700 000 Ft

Nap Kiadó Bt.
Az In memorian-sorozat folytatásához 1 200 000 Ft
Takáts Gyula: Drangalang már viszi címû kötetének publikálásához 300 000 Ft

Magyar Kárpitmûvészek Egyesülete
A magyar kárpitmûvészet címû kiadvány költségeihez 2 000 000 Ft

Magyar Mûvészeti Fórum Alapítvány
A Magyar Mûvészeti Fórum címû folyóirat kiadásához 800 000 Ft

Magyar Írószövetség
A Kortárs címû folyóirat megjelentetéséhez 2 000 000 Ft

Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság
A Hungarias Studies címû folyóirat megjelentetéséhez 500 000 Ft

Ars-In-Con Kft.
A Szolnoki Õszi Mûvészeti Hetek megrendezéséhez 1 000 000 Ft

Hargitai Ákos
Lengyelországi vendégszereplés fedezetéhez 150 000 Ft

Magyar Turizmus Rt.
A Virágos Magyarországért verseny különdíjának fedezetéhez 500 000 Ft

KIT Képzõmûvészeti Kiadó és Nyomda
Almási Mihály: Ezredfordulók címû kötetének kiadásához 140 000 Ft

Kortárs Könyvkiadó Kft.
Ferdinándy György: Mágneses erõvonalak címû könyvének kiadásához 500 000 Ft
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Kortárs Kiadó Könyvkiadó Kft.
Gozsdu Elek és Weisz Anna levelezésének közreadásához 1 000 000 Ft
Az Új látószög címû sorozat folytatásához 500 000 Ft

Szegedi Tudományegyetem Vallástudományi Tanszéke
Kutatási filmanyag munkálataihoz 300 000 Ft

Magyarok Világszövetsége
Könyvek megvásárlásához 600 000 Ft

Galéria 13 Kht.
Kiállítási katalógusok költségeihez 300 000 Ft

Vígszínház
Részvétel fedezetéhez a Kortárs Drámák Fesztiválján 100 000 Ft

Flóra Természetbarát és Tájvédelmi Egyesület
Kárpát-medencei mesemondóverseny és találkozó szervezéséhez 250 000 Ft

Nyitány Bt.
Az Úr érkezése és a Kõtörõ fû címû CD-k kiadási költségeihez 900 000 Ft

Ökomenikus Színház Alapítvány
Az Énekes madár címû darab királyhelmeci bemutatásához 500 000 Ft

Soproni Szemle Alapítvány
A Soproni Szemle kiadási költségeihez 400 000 Ft

Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete
A Könyv címû kiállítás megvalósításához 200 000 Ft

Miskolci Nemzeti Színház
Verdi: Rigoletto címû operája bemutatásához 500 000 Ft

Polgármesteri Hivatal (Császártöltés)
Millenniumi díszkút kivitelezéséhez 250 000 Ft

Kodály Zoltán Zenemûvészeti Szakiskola
A Bach-verseny résztvevõinek díjazásához 200 000 Ft

Fodrok Bt.
Kamarakoncertek és irodalmi estek szervezéséhez 1 500 000 Ft

Mobilitás Ifjúsági Szolgálat
Az Ifjúságkutatás 2000 címû projekt lebonyolításához 3 500 000 Ft

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fehércsurgói Szervezete
Kulturális program lebonyolításához 100 000 Ft
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Fonó Budai Zeneház Kht.
A zeneház programjainak költségeihez 2 000 000 Ft

Budapesti Operabarátok Egyesülete
Országos játéksorozat megszervezéséhez 800 000 Ft

Magyar Képzõ- és Iparmûvészek Társasága
A Vajdaságban élõ mûvészek katalógusának kiadásához 600 000 Ft

Merz Alapítvány
Szombathy Bálint kiállítási és dokumentációs költségeihez 200 000 Ft

Rózsavölgyi Márk Mûvészeti Iskola
Nemzetközi muzsikustábor, verseny és fesztivál rendezéséhez 200 000 Ft

Túlsó Part Mûvészcsoport
Nemzetközi mûvésztelep és szimpózium költségeihez 400 000 Ft

Zichy Mihály Alapítvány
Zichy-kiállítás és katalógus költségeihez 1 000 000 Ft

Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
3:1 a szerelem javára címmel új darab színreállításához 500 000 Ft

Folk Center Alapítvány
Táncházi rendezvények megvalósításához 250 000 Ft

Rece-Fice Táncház
Táncházi rendezvények megszervezéséhez 250 000 Ft

Szakszervezetek Fõvárosi Mûvelõdési Háza
A Muzsikás Gyermektáncház 2001. évi programjaihoz 250 000 Ft

Fonó Budai Zeneház Kht.
Az Erdélyi zenék klubja 2001. évi programjaihoz 250 000 Ft

Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ
A Guzsalyos Tatros Táncház rendezvényeihez 250 000 Ft

Ferencvárosi Mûvelõdési Központ
A Kolo Táncház 2001. évi rendezvényeihez 250 000 Ft

Tanac Kulturális Egyesület
A Tanac Táncház rendezvényeihez 60 000 Ft

Magyar Tekerõzenekar
Táncházi rendezvények megvalósításához 60 000 Ft
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Szakszervezetek Fõvárosi Mûvelõdési Háza
A Csürrentõ Együttes táncházi fellépéséhez 120 000 Ft

Szakszervezetek Fõvárosi Mûvelõdési Háza
Az Égenföld Együttes táncházi fellépéséhez 120 000 Ft

Csík János
A Csík Zenekar táncházi programjaihoz 120 000 Ft

Gajdos Népzenei és Néptánc Egyesület
A Gajdos Zenekar táncházi rendezvényeihez 60 000 Ft
A Gajdos Klub népzenei programjaihoz 60 000 Ft

Virányosi Közösségi Ház
A Téka Táncház 2001. évi rendezvényeihez 120 000 Ft
A közösségi ház 2001. táncházi programjaihoz 120 000 Ft

Fonó Budai Zeneház Kht.
A Zurgó Együttes zeneházi fellépéséhez 120 000 Ft

Megyei Mûvelõdési Központ (Eger)
A Kerekes Együttes táncházi programjaihoz 120 000 Ft

Fonó Budai Zeneház Kht.
A Rila Táncház rendezvényeinek költségeihez 120 000 Ft

Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ
Gyermek táncházi rendezvények lebonyolításához 250 000 Ft

Belvárosi Ifjúsági Ház
A Kalamajka Táncház rendezvényeihez 250 000 Ft

Kolompos Gyermektáncház
Népzenei és néptáncos programokhoz 120 000 Ft

Megyei Mûvelõdési Központ (Székesfehérvár)
A központ táncházi rendezvényeihez 120 000 Ft

Mûvelõdési Központ (Kiskunhalas)
A Halasi Táncház 2001. évi programjaihoz 60 000 Ft

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány
A Hegedûs Gyermektáncház 2001. évi rendezvényeihez 120 000 Ft

Csokonai Mûvelõdési Központ
Gyermek táncház és játszóház szervezéséhez 60 000 Ft
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Csokonai Mûvelõdési Központ
Ír koncert és táncház költségeihez 60 000 Ft

Csokonai Mûvelõdési Központ
A Mezõ Együttes táncházi programjaihoz 250 000 Ft

Szakszervezetek Fõvárosi Mûvelõdési Háza
A Greenfields zenekar táncházi fellépéséhez 250 000 Ft

Szakszervezetek Fõvárosi Mûvelõdési Háza
A Pannónia Klezmer Band táncházi fellépéséhez 120 000 Ft

Csokonai Mûvelõdési Központ
A Maskarades Táncház 2001. évi programjaihoz 60 000 Ft

Szakszervezetek Fõvárosi Mûvelõdési Háza
A Söndörgõ Együttes táncházi fellépéséhez 60 000 Ft

Fonó Budai Zeneház Kht.
A Fonó Gyermektáncház megvalósításához 250 000 Ft

Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ
A Ceilu ír táncház megvalósításához 300 000 Ft

Vasutas Mûvelõdési Ház (Pécs)
A pécsi népzenészek táncházának rendezvényeihez 250 000 Ft

Hétmérföldes Kulturális Egyesület
Az egyesület 2001. évi táncházi rendezvényeihez 250 000 Ft

Belvárosi Ifjúsági Ház
Az Aprók tánca címû program megvalósításához 250 000 Ft

Virányosi Közösségi Ház
A M.É.Z. együttes táncházi rendezvényeihez 250 000 Ft

Matokabinde Táncház
Táncházi programok megvalósításához 250 000 Ft

Táncház Egyesület
Az egyesület 2001. évi programjaihoz 250 000 Ft

Miskolci Minorita Plébánia
A Szent Ferenc kórus külföldi vendégszerepléséhez 200 000 Ft

Csete György
Kiállítás és katalógus költségeihez 500 000 Ft
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Városi Mûvészeti Múzeum (Gyõr)
A konkrét mûvészet Közép-Európában címû kiállítás brassói bemutatásához 400 000 Ft

Kávé Kiadó
A Nietzsche kontra Wagner és a Tannhauser Párizsban címû könyvek
megjelentetéséhez 500 000 Ft

Új Mûvészet Kiadó
Szikora Tamás-album publikálásához 300 000 Ft

Szent Jeromos Bibliatársulat
Az Újszövetség cigány-magyar nyelvû kiadásához 1 100 000 Ft

Székely Nemzeti Múzeum Alapítvány
Az ACTA 2000 második kötetének kiadásához 300 000 Ft

Legány Dénes
A Dohnányi Ernõ Kutatóközpont létrehozásához 7 500 000 Ft

Szûcs Ildikó
A Vörösmarty-pódiumelõadás megvalósításhoz 300 000 Ft

Kürthy Sándor
Életmûkatalógus kiadásához 200 000 Ft

Felsõmagyarországi Mûvészeti Alapítvány
Czigány György verseskönyvének megjelentetéséhez 200 000 Ft

Erdõdy Kamarazenekar Alapítvány
Hangversenyprogramok megvalósításához 600 000 Ft

Eurest Kft.
A Millenniumi adventi kalendárium rendezvénysorozatához 1 000 000 Ft

Karinthy Színház
Szakonyi Károly: A pénz komédiája címû darabja színreviteléhez 750 000 Ft

Sysart Kft.–Orfeo Zenei Alapítvány
Fortepiano-kópia építtetéséhez 10 000 000 Ft

Magyar Színházi Társaság
Metz Katalin Harag György monográfiája kiadásához 80 000 Ft

Argumentum Könyvkiadó Kft.
N. László Endre: Nagy aranyászkönyv címû mûvének kiadásához 800 000 Ft

Miskolci Idegenforgalmi és Kulturális Iroda
Kulturális programok és hangversenyek rendezéséhez 500 000 Ft
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Göncöl Alapítvány
A Süni-magazin megjelentetéséhez 500 000 Ft

AURISz Kft.
Mozart: Don Giovanni címû operája bemutatásához 3 000 000 Ft

Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója Egyesület
A Lenni ott, nézni azt címû kiállítás költségeihez 400 000 Ft

Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete
Baán András és Juhász Attila kiállításának költségeihez 400 000 Ft

Grillus Kft.
A Kaláka Együttes jugoszláviai turnéjához 900 000 Ft

Szépmíves Kulturális Szervezõ és Kiadó Bt.
A Muzsikás Együttes felvidéki turnéjának költségeihez 250 000 Ft

Budapest Filmstúdió
Szegeden tartandó filmszemle költségeihez 6 000 000 Ft

Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
A fiatal karvezetõk versenyének díjazásához 750 000 Ft

Rózsa Ferenc
Antonio Lotti: Misék címû mûvének CD-kiadásához 600 000 Ft

Márkus Ilona
Karácsonyi koncert költségeihez 400 000 Ft

Agria Játékok Kulturális Kft.
Újévi koncert rendezéséhez 400 000 Ft

Közösségi Ifjúsági Alapítvány
Karácsonyi misztériumjáték, megvalósításához 200 000 Ft

Múlt és Jövõ Könyvkiadó
Ámos Imre-album költségeihez 1 500 000 Ft

Múlt és Jövõ Könyvkiadó
Ámos Imre naplójának és levelezésének kiadásához 500 000 Ft

Egressy Béni Mûvelõdési Központ
Népzenei találkozó lebonyolításához 150 000 Ft

Cserhát Mûvészkör
Országos irodalmi pályázat díjkiosztó ünnepségéhez 200 000 Ft
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Con Anima Bt.
Szilveszteri koncert költségeihez 300 000 Ft

Táncsics Mihály Gimnázium (Kaposvár)
A Fodor András vers- és prózamondó verseny költségeihez 50 000 Ft

Dr. Fogarasi Klára
Az Isten házai és szolgái címû fotókiállítás katalógusához 300 000 Ft

Az Erdélyi Magyarságért Alapítvány
Az Erdélyi Magyarság címû folyóirat kiadásához 1 000 000 Ft

Cinkotai Plébánia
Az egyházközség fiataljainak milleniumi kiránduláshoz 50 000 Ft

Budapest Cigányzenekar Kulturális Egyesület
Bangó Margit CD-lemezének kiadásához 1 000 000 Ft

Budapest Cigányzenekar Kulturális Egyesület
Óévbúcsúztató gálakoncert megvalósításához 2 500 000 Ft

Budapest Cigányzenekar Kulturális Egyesület
A cigányzene és a magyar nóta címû kiadvány költségeihez 500 000 Ft

Kernács Gabriella 
Az István király szobrai címû dokumentumfilm megvalósításához 300 000 Ft

Gábor Áron
Kiállítás és katalógus költségeihez 200 000 Ft

Magyar Állami Földtani Intézet
Az intézetet ismertetõ kiadvány megjelentetéséhez 500 000 Ft

Masszi Lap és Könyvkiadó Kft.
A Napút címû folyóirat megjelentetéséhez 500 000 Ft

Országos Tudományos Diákköri Tanács
A XXV. OTDK humán szekcióinak díjaihoz 150 000 Ft

Kapisztrán Kórus és Zenekar Alapítvány
Tamás G. Alajos: Nádorfehérvár 1456 címû oratóriumának bemutatásához 250 000 Ft

Forrás Gyermek Szabadidõközpont
Szakmai konferencia költségeihez 200 000 Ft

Általános Iskola (Budapest)
A Pünkösdi szivárvány címû rendezvény megvalósításához 200 000 Ft
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Apolló Alapítvány
Gálahangverseny megvalósításához 300 000 Ft

Hegyvidéki Helytörténeti Gyûjtemény
Vigh Tamás kiállítási, katalógusához 200 000 Ft

Közép-Európa Táncszínház Egyesület
Székelyföldi turné fedezetéhez 500 000 Ft

MDC Kft.
Bárdosi Ildikó: Ki az eget megkerüli címû CD-je kiadásához 300 000 Ft

Astoria Színházi Egyesület
Ödön von Horváth: A szépkilátáshoz címû darabjának bemutatásához 500 000 Ft

Mûvészetek Háza (Pécs)
Kiállítások és katalógusaik költségeihez 600 000 Ft

The Hungarian Quarterly Szerkesztõsége
Folyóiratkiadás költségeihez 500 000 Ft

Jobb Makóért Egyesület
A Maros címû lap millenniumi különszámához 150 000 Ft

Térszínház Egyesület
Vörösmarty: Bujdosók címû mûvének bemutatásához 750 000 Ft

Corvineum Alapítvány (Kolozsvár)
Az Állami Magyar Opera négy elõadásának költségeihez 6 000 000 Ft

Kolozsvári Állami Magyar Színház
A társulat vajdasági turnéjához 4 000 000 Ft

Kolozsvári Állami Magyar Színház
A társulat felvidéki turnéjához 5 000 000 Ft

Mosolygó Oktató és Tanácsadó Bt.
Az Apró-cseprõ gyerekekrõl címû CD kiadásához 250 000 Ft

Püski Kiadó Kft.
Gedényi Mihály emlékiratának megjelentetéséhez 250 000 Ft

Magyar Képek Kiadó Kft.
Bojtor Károly emlékkatalógusának költségeihez 200 000 Ft

Angelica Leánykar
Karácsonyi koncert megvalósításához 250 000 Ft
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Forgács Péter
A Dunai exoddus címû CD megjelentetéséhez internet kiterjesztéssel 4 425 000 Ft

Kortárs Balettért Alapítvány
Erdélyi turné költségeinek fedezetéshez 6 000 000 Ft

Új Mandátum Lap- és Könyvkiadó Bt.
A Zsõllye címû folyóirat kiadásához 3 000 000 Ft

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Egyiptomi kutatási projektek fedezetéhez 1 000 000 Ft

Vasvári Színi Egylet
A Haza szép címû találkozó költségeihez 50 000 Ft

Argumentum Könyv- és Folyóiratkiadó Kft.
Darvay Nagy Adrienne: Megkönnyezett szabadság címû könyve kiadásához 400 000 Ft

Krónika Kiadóház Rt.
A Közéleti Krónika címû folyóirat kiadásához 500 000 Ft

Debreceni Egyetem 
A Bárdos Lajos-szimpózium költségeihez 500 000 Ft

Kortárs Balettért Alapítvány
Orrf: Carmina burana címû mûvének bemutatásához 6 000 000 Ft

Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány
Kiadvány megjelentetéséhez 300 000 Ft

Budapest Cigányzenekar Kulturális Egyesület
Karácsonyi koncert rendezéséhez 1 000 000 Ft

Budapest Cigányzenekar Kulturális Egyesület
Speciális hangszeres kurzus költségeihez 1 000 000 Ft

Ifjú Vesebetegek és Transzplantáltak Egyesülete
Képes gyermekújság kiadásához 400 000 Ft

Kovács Tamás László
Fotó CD publikálásához 200 000 Ft

Perlik Pál
igazgató
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PÁLYÁZATI NAPTÁR

Kollégium Beérkezési határnap

Közmûvelõdési március 5.

Zenei március 19.

Iparmûvészeti március 26.

Építõmûvészeti március 26.

Mozgókép március 29.

Képzõmûvészeti április 2.

Könyvtári április 10.

Levéltári április 19.

Színházi május 2.

Ithaka-program május 15.


