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A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kollégium pályázatot hirdet 2003. II. félévére, a magyar történet levéltári kutatására, és az
eredmények közzétételére az alábbi témákban: 

1. Levéltári ismertetõk, segédletek készítésére

Levéltári ismertetõk és a tartalmi feltárást elõsegítõ egyéb segédletek készítésére, számítógépre
vitelére és közreadására pályázhatnak levéltárak, és levéltárosok.

Támogatás kérhetõ:
– szerzõi honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésre
– fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ-programozó)

honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre
– nyomdai elõkészítési munkákra az alábbi jogcímekre

– szöveg-, és képbevitel, írás, szkennelés
– kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúra

– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-
magolás)

– futtató program megvételére
Altéma kódszáma: 2233

2. Honlap készítésére, fejlesztésére és frissítésére

Intézményi közhasznú információk internetes megjelentetésére pályázhatnak levéltárak.
Támogatás kérhetõ:
Internetes megjelentetés esetén
– szerzõi honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetésre
– szerzõi jogdíjakra
– fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre
– szerkesztõi (tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ, programozó) honoráriumra és járulékaira,

vagy számlás kifizetésre
– program megvételére,
– elõkészítési munkák alábbi jogcímeire

– web-oldal grafikai tervezésének tiszteletdíjára és járulékaira, vagy számlás kifizetésre
– szöveg-, és képbevitelre, (írás, szkennelés)
– képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúra

– kódolásra (HTML nyelvre, adatfeltöltés)
– publikáció megjelentetésére (szolgáltatás)
– frissítésre (új HTML-re, kódolás, adatfeltöltés)

Altéma kódszáma: 2228
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3. Forráskiadványok elõkészítésére és közzétételére

A levéltárakban õrzött dokumentumok nyilvánossá tételére, forráskiadványok elõkészítésére és
megjelentetésére nyomtatott és elektronikus formában, pályázhatnak levéltárak és levéltárosok. 

Támogatás kérhetõ:
Hagyományos megjelentetés esetén
– szerzõi honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésre,
– fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honoráriumra

és járulékaira, vagy számlás kifizetésre
– nyomdai elõkészítési munkákra az alábbi jogcímekre

– szöveg-, és képbevitelre (írás, szkennelés)
– kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
– képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúrára

– nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-
magolás)

CD-n történõ megjelentetés esetén
– szerzõi honoráriumra és járulékaira (illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetésre,
– fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honoráriumra

és járulékaira, vagy számlás kifizetésre
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre

– szöveg-, és képbevitelre (írás, szkennelés)
– képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúrára

– sokszorosítási költségre
– gyártási és csomagolási költségre [levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (flopi,

CD), nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás].
Támogatást igényelni nyomdaköltségre, CD-sokszorosításra csak a kézirat, illetve master-

lemez beadásával lehet. A pályázathoz nyomdai, illetve nyomtatási árajánlatot mellékelni kell.

Altéma kódszáma: 2231

4. Évkönyvek és gyûjteményes kötetek megjelentetésére

Évfordulókhoz kapcsolódó kiadványok, gyûjtemények, valamint idegen nyelven megjelenõ
reprezentatív levéltári kiadványok megjelentetésére pályázhatnak levéltárak.

Pályázni nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevá-
gás, csomagolás) lehet.

A pályázathoz mellékelni kell: a lektorált kéziratot, tartalomjegyzéket, nyomdai árajánlatot.

Altéma kódszáma: 2212
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5. Hungarica kutatásra

Magyar vonatkozású külföldi levéltári anyagok helyszíni kutatására, feltárására, jegyzékelésére,
másolatok megvásárlására pályázhatnak hazai és határon túli levéltárosok.

Pályázni lehet: útiköltségre, szállásköltségre, levéltári anyag megvásárlására és másolási
költségre.

A pályázónak mellékelnie kell a Magyar Országos Levéltár szakmai ajánlását, valamint a kuta-
tás konkrét munkatervét. A jegyzékeket és másolatokat a Magyar Országos Levéltárban kell elhe-
lyezni.

Altéma kódszáma: 2235

6. Eszközvásárlás határon túli egyházi levéltárak részére

Pályázhatnak a határon túli magyar egyházi levéltárak anyagainak állományvédelméhez szük-
séges eszközök beszerzésére.

Támogatás kérhetõ
– technikai eszközökre (iratfertõtlenítõre, irattároló állványokra, savmentes irattároló dobozok-

ra), továbbá az eszközök szállítására és a kapcsolódó vámköltségekre.

Altéma kódszáma: 2205

A pályázatok

2003. október 14-ig beérkezõen

nyújthatóak be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-

zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok ér-
vénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,
valamint külföldi székhelyû pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.
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Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania a jogi dokumentációt az adatlaphoz mellékelt tá-
jékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi
változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban
elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.). Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik,
fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján –
a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta
stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló
értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti
anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Levéltári Szakmai Kollégium
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A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Levéltári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a 2004. január 1.–december 31.
között megjelenõ

Levéltári Közlemények
Levéltári Szemle
Turul
Fons
Sic Itur ad Astra

folyóiratok támogatására.

Pályázatot a fenti folyóiratok tulajdonosai, vagy kiadói nyújthatnak be a fõszerkesztõ – felelõs
szerkesztõ – ellenjegyzésével.

Támogatás kérhetõ:
Hagyományos megjelentetés esetén
– szerzõi honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetésére
– szerzõi jogdíjakra
– fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honoráriumra

és járulékaira, vagy számlás kifizetésére
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre

– szöveg-, és képbevitelre (írás, szkennelés)
– kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
– képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúrára

– nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-
magolás)

Internetes megjelentetés esetén
– szerzõi honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetésére
– szerzõi jogdíjakra
– fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honoráriumra

és járulékaira, vagy számlás kifizetésére
– elõkészítési munkákra az alábbi jogcímekre

– szöveg- és képbevitelre (írás, szkennelés)
– képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúrára

– kódolásra (HTML-nyelvre, adatfeltöltés)
– a lap megjelentetésére.

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõ-, és részfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira,
valamint rezsire támogatás nem kérhetõ.

A pályázónak csatolnia kell a lapbejegyzés másolatát.
Összevont lapszám egy megjelenésnek számít!

Altéma kódszáma: 2201
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A pályázatok

2003. október 14-ig beérkezõen

nyújthatóak be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Postafiók 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-

zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel felszerelve – beleértve a folyóirat-támogatáshoz szükséges betétlapot is –
fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,
valamint külföldi székhelyû pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania a jogi dokumentációt az adatlaphoz mellékelt tá-
jékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi
változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban
elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.). Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától.

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 pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta
stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló
értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti
anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Levéltári Szakmai Kollégium
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A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet független, hivatásos, alternatív táncmû-
vészek, tánccsoportok részére 2003. szeptember 1.–2004. március 31. között megvalósuló programok
támogatására az alábbi témakörben:

– kísérleti, új értékeket felmutatni kívánó produkciók megvalósítására, felújítására,
– workshopok rendezésére,
– produkciók bel- és külföldi forgalmazására,
– szakmai képzésre.

Nem pályázhatnak azok a társulatok, amelyek 2003-ban mûködésükhöz, fenntartásukhoz 4 mil-
lió Ft-ot meghaladó állami vagy önkormányzati támogatásban részesültek.

Pályázni lehet
– díszletköltségre
– jelmezköltségre
– tiszteletdíjra és azok járulékaira,
– útiköltségre
– promóciós költségre,
– reklám- és propagandaköltségre.
Produkciók bel-, és külföldi forgalmazásánál, illetve külföldi szakmai képzéseknél hivatalos

felkérést, vagy visszaigazolt jelentkezést kell mellékelni.
Pályázatonként igényelhetõ összeg maximálisan 400 000 Ft lehet.

Altéma kódszáma: 1534

A pályázatok

2003. október 20-ig beérkezõen

nyújthatóak be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Postafiók 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-

zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok ér-
vénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,
valamint külföldi székhelyû pályázónak.
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A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania a jogi dokumentációt az adatlaphoz mellékelt tá-
jékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi
változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.). Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik,
fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján –
a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta
stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló
értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti
anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ 
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Táncmûvészeti Szakmai Kollégium
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AZ ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2003. október 1. –2004. június 30.
közötti idõszakra a magyar építõmûvészet szakmai programjainak és eseményeinek támogatására,
eredményeinek és értékeinek népszerûsítésére.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

1. Építészeti értékek megismertetését célzó kiadványok, szakkönyvek, építésze-
ti katalógusok megjelentetésére hagyományos formában, elektronikus, illetve
digitális adathordozón

Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint magánsze-
mélyek nyújthatnak be.

Pályázni az elkészült kézirattal és 2 nyomda árajánlatával, digitális kiadványok esetén forgató-
könyvvel lehet.

A támogatás a megvalósítás teljes összegének maximum 50%-ára kérhetõ.
A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:
Hagyományos megjelentetés esetén
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése,
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre

– szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés)
– kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúra

– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-
magolás)

CD-n történõ megjelentetés esetén 
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése,
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre

– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
– szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
– korrektúra

– gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (flopi,
CD), nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

Altéma kódszáma: 2412
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2. 2003. október 1.–2004. június 30. közötti idõszakban nemzetközi hírû építé-
szek, építésztanárok vezetésével Magyarországon vagy külföldön tartandó
mesterkurzusok, szakmai továbbképzések támogatására

Pályázatot magánszemély, szakmai és oktatási intézmény, szakmai társadalmi szervezet nyújt-
hat be.

Pályázni a hazai és külföldi kurzusok
– részvételi díjára,
– terembérletre,
– az elõadásokhoz felhasználni kívánt anyagköltségre,
– utazási költségre,
– szállásköltségre,
– a meghívott elõadók tiszteletdíjára és annak járulékaira,
– terembérleti díjra,
– hangosításra és 
– tolmácsolásra lehet.
Külföldi rendezvényeken való részvétel esetében a pályázathoz mellékelni kell a résztvevõ épí-

tész hivatalos meghívólevelének ill. jelentkezési lapjának másolatát. Belföldi kurzusok esetében a
meghívott külföldi elõadó elfogadó nyilatkozatát kell csatolni.

Altéma kódszáma: 2404

3. 2003. október 1.–2004. június 30. közötti idõszakban tartandó hazai és nem-
zetközi építészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások támogatására

Pályázatot a rendezõ szerv, vagy magánszemély nyújthat be.
Pályázni 
– részvételi díjra,
– szállás- és utazási költségre,
– terembérre,
– szállításra,
– szakmai anyagköltségre,
– elõadói tiszteletdíjra és annak járulékaira lehet.

Altéma kódszáma: 2407

A pályázatok

2003. október 27-ig beérkezõen

nyújthatóak be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Postafiók 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.
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Általános tudnivalók
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-

zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok ér-
vénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,
valamint külföldi székhelyû pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania a jogi dokumentációt az adatlaphoz mellékelt tá-
jékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi
változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban
elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.). Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik,
fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján –
a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta
stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló
értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti
anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Építõmûvészeti Szakmai Kollégium
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A ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2004. ja-
nuár 1.–december 31. között hagyományos és/vagy elektronikus formában történõ folyóiratok megje-
lentetésére.

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû folyóirat tulajdonosa, vagy
kiadója vehet részt a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével.

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:
Hagyományos megjelentetés esetén
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése,
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre

– szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés)
– kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúra

– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-
magolás).

Internetes megjelentetés esetén
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetése
– szerzõi jogdíjak
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre

– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
– szöveg- és képbevitel, (írás, szkennelés)
– korrektúra

– kódolás (HTML nyelvre, adatfeltöltés)
– publikáció megjelentetés (szolgáltatás).
A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira, vala-

mint rezsire támogatás nem igényelhetõ.
A pályázónak csatolnia kell a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés má-

solatát, határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását, kivéve, ha 2003-
ban már kapott támogatást.

A pályázathoz csatolni kell az utolsó megjelent lapszámot, illetve internetes megjelentetés ese-
tén azok CD változatát. Új lap indítása esetén egy példány próbaszámot.

Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít!

Altéma kódszáma: 2401

A támogatott pályázó a támogatás összegére a 2004. évben számíthat.
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A pályázatok

2003. október 27-ig beérkezõen

nyújthatóak be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Postafiók 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-

zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel felszerelve – beleértve a folyóirat-támogatáshoz szükséges betétlapot is –
fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,
valamint külföldi székhelyû pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania a jogi dokumentációt az adatlaphoz mellékelt tá-
jékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi
változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban
elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.). Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától.

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 pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta
stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló
értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti
anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ 
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Építõmûvészeti Szakmai Kollégium
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AZ IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a kortárs magyar iparmûvészek szak-
mai programjainak és eseményeinek támogatására, eredményeinek, értékeinek megõrzésére, azok
népszerûsítésére.

A pályázatokat a 2003. október 1.–2004. június 30. között megvalósuló pályázati célra lehet be-
nyújtani.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Kiállítások megrendezésére és katalógusok kiadására

A magyar iparmûvészet területein hazai és nemzetközi, csoportos és egyéni kiállításokra, vala-
mint az ezekhez kapcsolódó katalógusok és kiadványok megjelentetésére.

Pályázatot a kiállítást rendezõ szervezet vagy magánszemély nyújthat be.
A támogatás útiköltségre, szállásra, terembérletre, alkalmazott installációra, biztosításra, szál-

lításra, rendezés honoráriumára, regisztrációs költségre kérhetõ.

Katalógus megjelentetése esetén a kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
Hagyományos megjelentetés esetén
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése,
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre

– szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés)
– kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúra

– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-
magolás)

CD-n történõ megjelentetés esetén
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése,
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre

– szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúra

– gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége),
– borítói elõállítási (és csomagolási) költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbe-

vágás, csomagolás).
Altéma kódszáma: 1706



PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK � NKA HÍRLEVÉL 921

2. Szakmai rendezvények megvalósítására

Magyarországon és külföldön tartandó mesterkurzusok, szimpóziumok, szakmai továbbképzé-
sek, konferenciák megrendezésére.

Pályázatot rendezõ szerv vagy magánszemély nyújthat be.
Támogatás
– elõadói tiszteletdíjra, azok járulékaira,
– úti- és szállásköltségre,
– nevezési és részvételi díjra,
– terembérre, valamint
– az elõadásokhoz felhasználni kívánt szakmai anyagköltségre kérhetõ.
A pályázathoz csatolni kell az esemény részletes programját. A Magyarországon tartandó prog-

ramok pályázataihoz mellékelni kell a nemzetközi hírû mûvész, mûvésztanár részvételi nyilatkozatát.

Altéma kódszáma: 1708

3. Szakirodalom megjelentetésére

Pályázni lehet az iparmûvészet múltját és kortárs törekvéseit bemutató kiadványok (pl. szak-
könyvek, enciklopédiák) nyomtatott vagy elektronikus megjelentetésére.

A pályázathoz mellékelni kell 2 nyomda árajánlatát, valamint a mû legfeljebb 5 oldalas be-
mutatását.

A támogatás a megvalósítás teljes összegének maximum 50%-ára kérhetõ.
A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
Hagyományos megjelentetés esetén
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése,
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre

– szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
– kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúra

– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-
magolás)

CD-n történõ megjelentetés esetén
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése,
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre

– szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúra

– gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége),
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– borító elõállítási (és csomagolási) költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbe-
vágás, csomagolás).

Altéma kódszáma: 1712

4. A kortárs magyar iparmûvészeti gyûjtemények gyarapítására

Pályázatot közgyûjteményi és mûvészeti intézmények, illetve azok fenntartói nyújthatnak be. A
pályázat elbírálásához a megvásárolni kívánt mûvek fotódokumentációit, és mûleírásait kell benyújta-
ni, az alkotó nevének, a mû címének és ajánlati árának megjelölésével.

Altéma kódszáma: 1709

5. Egyházmûvészeti és történelmi iparmûvészeti alkotások restaurálására

Pályázatot jogi személyiséggel rendelkezõ, és jogi személyiség nélküli szervezetek nyújthatnak
be. Pályázni egyházmûvészeti és történelmi alkotások restaurálására lehet. Felhívjuk a pályázók fi-
gyelmét, hogy védetté nyilvánított alkotások/javak esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárá-
sára vonatkozó NKÖM 16/2001. (X. 18.) rendelete alapján a restaurálási, átalakítási engedélyt a pályá-
zathoz csatolni kell.

A támogatás a restaurálás költségére (restaurátori tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás)
kérhetõ.

Altéma kódszáma: 1711

6. Mûvésztelepeken való részvételre

Pályázni lehet magyarországi és külföldi mûvésztelepen, alkotómûhelyekben való részvételre.
Pályázatot csak magánszemélyek nyújthatnak be.

A támogatás 
– mûterem bérleti díjra,
– szállás-, és útiköltségre,
– égetési költségre, valamint
– anyagi- és eszközköltségre kérhetõ.
A pályázathoz csatolni kell a mûvésztelep, alkotómûhely befogadó nyilatkozatát a részvételi

idõpont pontos megjelölésével.
A támogatott mûvészeknek munkájuk befejeztével az elkészült munkáról fotódokumentációt

kell csatolniuk szakmai beszámolójukhoz, amelynek tartalmaznia kell a mûvésztelepi, alkotómûhelyi
tevékenység részletes leírását is.

Altéma kódszáma: 1716



PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK � NKA HÍRLEVÉL 923

A pályázatok 

2003. október 27-ig beérkezõen 

nyújthatóak be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Postafiók 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-

zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok ér-
vénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,
valamint külföldi székhelyû pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania a jogi dokumentációt az adatlaphoz mellékelt tá-
jékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi
változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban
elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.). Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik,
fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján –
a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta
stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló
értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti
anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ 
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Iparmûvészeti Szakmai Kollégium
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AZ IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2004. ja-
nuár 1.–december 31. között hagyományos és/vagy elektronikus formában történõ folyóiratok megje-
lentetésére.

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû folyóirat tulajdonosa, vagy
kiadója vehet részt a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével.

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése,
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre

– szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés)
– kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúra

– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás,
csomagolás).

Internetes megjelentetés esetén
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetése
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre

– szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés)
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúra

– kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés)
– publikáció megjelentetés (szolgáltatás).

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõ-, és részfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira,
valamint rezsire támogatás nem kérhetõ.

A pályázónak csatolnia kell a lapbejegyzés másolatát, határon túli folyóirat esetében a lapbe-
jegyzés hitelesített magyar fordítását, kivéve, ha 2003-ban már kapott támogatást.
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A pályázathoz csatolni kell az utolsó megjelent lapszámot, internetes megjelenés esetén CD-
változatot, új lap indítása esetén egy példány próbaszámot. Internetes megjelentetés esetén fel kell tün-
tetni a honlap elérhetõségi címét.

Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít!
A támogatott pályázó a támogatás összegére a 2004. évben számíthat.

Altéma kódszáma: 1701

A pályázatok

2003. október 27-ig beérkezõen 

nyújthatóak be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Postafiók 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-

zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel felszerelve – beleértve a folyóirat-támogatáshoz szükséges betétlapot is –
fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,
valamint külföldi székhelyû pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania a jogi dokumentációt az adatlaphoz mellékelt tá-
jékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi
változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban
elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.). Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától.
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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 pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta
stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló
értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti
anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Iparmûvészeti Szakmai Kollégium
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AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK

Kollégium Beérkezési határnap

Közmûvelõdési + 2004. évi folyóirat szeptember 29.

Fotómûvészeti + 2004. évi folyóirat október 1.

Népmûvészeti október 9.

IHM–NKA közös pályázata október 9.

Múzeumi október 13.

Levéltári + 2004. évi folyóirat október 14.

Kultúra 2000 (meghívásos) december 1.
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ!

Tisztelt Pályázó!

Pályázati tájékoztatónkkal szeretnénk önnek segítségére lenni, ezért kérjük, hogy a pályázati
adatlap kitöltése elõtt a pályázati felhívást és a pályázati tájékoztatónkat szíveskedjen figyelmesen
elolvasni a pályázatának sikere érdekében.

A pályázati adatlap kitöltésének hiányossága, illetve az elõírt mellékletek csatolásának
elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után, amit feltétlenül szeretnénk elkerülni,
de ez csak a tisztelt pályázó közremûködésével lehetséges.

A pályázati adatlap kitöltésével kapcsolatos fontosabb tudnivalók:
1. Pályázni csak a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága által 2003. évre kiadott

pályázati adatlapon és csak postai úton lehet. A pályázati adatlapot, továbbá egyes pályázatoknál a
betétlapot és a csatolandó mellékleteket is egy-egy példányban, írógéppel vagy nyomtatott betûkkel –
olvashatóan – kell kitölteni.

2. Minden pályázati témára (ld. a pályázati felhívást) külön pályázati adatlapot kell kitölteni.
3. Kérjük, hogy az adatlapot áttanulmányozni és minden pontját megfelelõen kitölteni, az elõírt

mellékleteket pedig becsatolni szíveskedjen. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az általánosan
kötelezõ mellékleteken kívül a pályázati felhívásban esetenként elõírt további mellékletek is a
pályázat szerves részét képezik.

Külön felhívjuk figyelmét az adatlap 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.7., 1.8., 1.10., 2.1., 2.2., 2.3., 2.5.,
3.1., 3.3., 4.1.1., 4.1.2., 4.2., 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 6., 6.6., 7.1., 7.2. és 10.
pontjaira (az adatlapon bekeretezve jelölve), amelyek kitöltésének, illetve az elõírt kötelezõ mellék-
letek hiányossága/hiánya esetén a pályázat érvénytelennek minõsül.

4. Pályázó csak természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági tár-
saság lehet. (Lásd: pályázati adatlap 1.7.)

5. Magánszemélynek személyi jövedelemadó-köteles támogatás (pl. alkotói támogatás)
igénylése esetén, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi
székhelyû jogi és magánszemély pályázónak minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie.
A lebonyolító kizárólag magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, illetve jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság lehet.

Hazai jogi személy pályázó lebonyolítót általában nem vehet igénybe, kivéve a részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervet, amelynek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

6. A magánszemélynek, ha nincs pénzügyi lebonyolítója, és az általa igényelt támogatásra nem
az 5. pont vonatkozik (nem személyi juttatásra kap támogatást), közvetlenül csak külön e célra nyi-
tott, elkülönített bankszámlára történhet átutalás. Az elkülönített számla számát és az errõl szóló
banki igazolást az adatlaphoz csatolni kell.

7. Az adatlap 7.1. pontjánál jogi dokumentációként az egyes pályázónak, lebonyolítós
pályázó esetén a lebonyolítónak is a következõ alapdokumentumokat kell feltüntetni és a
pályázathoz mellékelni:

– költségvetési intézmény – az alapító okirat másolatát (az NKA honlapján a Pályázatok –
Intézmények listája menüpont alatt felsorolt költségvetési intézmények alapító okiratát – amennyiben
azt a 2002. év folyamán támogatott pályázatához már beküldte – csak változás esetén kell mellékeni!),
30 napon belül kiállított hiteles aláírási címpéldányt (8. pont),
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– egyesület, párt, szakszervezet, köztestület, (köz)alapítvány, egyházi intézmény, egyéb jogi
személyiségû nonprofit szervezet – az érvényes alapító okirat (alapszabály) másolatát, 30 napon
belül kiállított bírósági számítógépes kivonatot (az illetékes bíróságon szerezhetõ be), és az aláírási
címpéldány másolatát (8. pont), egyház, egyház önálló szervezete (szerzetesi szervezet stb.) – a 30
napon belül kiállított bírósági számítógépes kivonatot és az aláírási címpéldány másolatát
(8. pont),

– közhasznú társaság (kht.), gazdasági társaság [közös vállalat, korlátolt felelõsségû társaság
(kft.), részvénytársaság (rt.), közkereseti társaság (kkt.), betéti társaság (bt.)], szövetkezet, állami vál-
lalat, egyéb vállalat, egyéni cég, egyesülés, egyéb jogi személyiségû vállalkozás – 30 napnál nem
régebbi cégkivonatot és aláírási címpéldány másolatát (8. pont),

– egyéni vállalkozók a vállalkozói igazolványról 30 napon belül kiállított hatósági
bizonyítványt,

– határon túli jogi személynek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társasági formában
mûködõ pályázónak az alapító okirat (alapszabály) másolatát, valamint a pályázó létezését igazoló,
a helyi hatóság (pl.: bíróság, kamara) által kiállított hiteles okiratot, továbbá az aláírási címpéldány
másolatát (8. pont) és ezek magyar fordítását.

8. Aláírási címpéldányként elfogadunk bank, illetve közjegyzõ által kiállított aláírási cím-
példányt, banki igazolást, kincstári aláírás-bejelentõt.

9. Azok a pályázók (lebonyolítók), akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben
már volt támogatott pályázata (lásd: pályázati adatlap 8.1. pont) és azt követõen jogi és/vagy személyi
változás nem történt (lásd: pályázati adatlap 8.2.), a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól
mentesülnek.

10. Az adatlap 5.1.2. pontjánál a fedezetül felajánlott biztosítékokat kell konkrétan megjelölni,
mint pl. költségvetési intézmények esetén a felügyeleti szerv kezességvállalása; vállalkozás és magán-
személyek esetén bankgarancia.

11. A pályázókkal/lebonyolítókkal a pályázati kiírásban foglalt cél megvalósítására, illetve a
támogatás összegének folyósítására az NKA Igazgatósága szerzõdést köt. A támogatás szerzõdés
szerinti felhasználását a pályázatot kiíró szakmai kollégium (a miniszteri keret esetében az NKA
Bizottságának elnöke) és az Igazgatóság együttesen ellenõrzi.

12. A támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra
(a 13. pontban foglalt kivétellel), alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél javára
nem ruházható át.

13. A támogatás terhére – ha a pályázati felhívás vagy a pályázóval kötött szerzõdés másként
nem rendelkezik – fenntartási és üzemeltetési kiadásokra (rezsire) a pályázó vagy a lebonyolító – a
pályázóval történõ megállapodás alapján – legfeljebb a jóváhagyott támogatási összeg 5%-át ter-
vezheti, illetve számolhatja el átalányként.

Ügyfélszolgálatunk hétfõtõl-csütörtökig 9 órától 15 óráig,
pénteken 9 órától 12 óráig telefonon ad felvilágosítást.

Telefon: 351-5461/141-es mellék

· Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága ·
Cím: H-1062 Budapest, Bajza u. 32. Tel.: 351-5461 Fax: 342-8703, e-mail: igazgatosag@nka.hu

http:// www.nka.hu
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