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TTAARRTTAALLOOMMJJEEGGYYZZÉÉKK
�� Az NKA Bizottságának 2003. XI. 24-i határozatai

�� 9/2003 – a többletbevétel felosztásáról

�� 10/2003 – új állandó kollégium létrehozásáról

�� 11/2003 – a 2004-re vonatkozó feladatok bõvülésérõl

�� 12/2003 – a 2004. évi prioritásokról

�� 13/2003 – a 2004. évi pénzkeret felosztásáról

�� 14/2003 – a 2004. évi tisztújítás folyamatáról

�� 15/2003 – a 2003. évi beszámoló szempontjairól

�� 16/2003 – a folyóiratok támogatási rendjének megváltozásáról

�� 17/2003 – az informatikailag is kezelhetõ bírálati szempontokról

�� A Múzeumi Szakmai Kollégium periodika pályázati felhívása

�� A Holocaust Megemlékezések Ideiglenes Szakmai Kollégium
pályázati felhívása

�� Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium 
pályázati felhívása

�� A Kultúra és Turizmus Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati felhívása

�� A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása

�� A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

�� Az NKA 2004. elsõ félévi pályázati naptára

�� Pályázati ûrlapok a 2004. évre

�� pályázati adatlap

�� pályázati tájékoztató

�� betétlap az adatlap 6. pontjához

�� tájékoztató a betétlap kitöltéséhez

�� betétlap a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez
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AA  NNEEMMZZEETTII  KKUULLTTUURRÁÁLLIISS  AALLAAPPPPRROOGGRRAAMM
99//22000033..  ((XXII..  2244..))  SSZZÁÁMMÚÚ  HHAATTÁÁRROOZZAATTAA
AA  TTÖÖBBBBLLEETTBBEEVVÉÉTTEELL  FFEELLOOSSZZTTÁÁSSÁÁRRÓÓLL

A Bizottság tudomásul vette, hogy a 2003. évre – a rendelkezésre álló adatok alapján – megbe-
csült többletbevétel összege a kulturális járulékból 1,3 milliárd forint lesz.

A várható többletbevétel felosztását az NKA Bizottsága megtárgyalta és az alábbiak szerint jó-
váhagyta:

1 081 millió Ft pályáztatásra
(kollégiumi keret: 811 millió Ft
miniszteri keret: 270 millió Ft)

219 millió Ft az NKA Igazgatósága mûködési feltételeinek javítására

*

A kollégiumi 811 millió forint keret terhére kell finanszírozni az alábbiakat:

756 millió Ft folyóirat-támogatás konstrukciójának változtatására
(A jövõben a támogatás odaítélése
a megelõzõ év végén fog megtörténni.)

30 millió Ft fogyatékossággal élõk pályázataira
25 millió Ft külföldi magyar intézetek programjai

(Kulturális Intézetek Igazgatósága keretében)

Dr. Harsányi László
az NKA Bizottságának elnöke
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AA  NNEEMMZZEETTII  KKUULLTTUURRÁÁLLIISS  AALLAAPPPPRROOGGRRAAMM  1100//22000033..
((XXII..  2244..))  SSZZÁÁMMÚÚ  HHAATTÁÁRROOZZAATTAA
ÚÚJJ  ÁÁLLLLAANNDDÓÓ  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM  LLÉÉTTRREEHHOOZZÁÁSSÁÁRRÓÓLL

Az NKA Bizottsága – az érvek felsorakoztatása után – hozzájárult egy új kollégium – a Mûem-
léki és Régészeti Szakmai Kollégium – létrehozásához, amely az épített örökség védelmére, valamint
a régészeti feladatokkal összefüggõ programok támogatására nyújt lehetõséget.

A Bizottság egyben elfogadta a vhr. módosítására tett javaslatot is, mivel a rendeletnek és mel-
lékletének jelenlegi hatályos szövege nem tartalmazza az örökségvédelmi pályázatokat gondozó új
kollégiumra vonatkozó elõírást.

Dr. Harsányi László
az NKA Bizottságának elnöke
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AA  NNEEMMZZEETTII  KKUULLTTUURRÁÁLLIISS  AALLAAPPPPRROOGGRRAAMM  1111//22000033..
((XXII..  2244..))  SSZZÁÁMMÚÚ  HHAATTÁÁRROOZZAATTAA
AA  22000044--RREE  VVOONNAATTKKOOZZÓÓ  FFEELLAADDAATTOOKK  BBÕÕVVÜÜLLÉÉSSÉÉRRÕÕLL

A Bizottság megtárgyalta és elfogadta a 2004. évre vonatkozó feladatbõvülést az alábbiak
szerint:

– a Múzeumi Kollégium kerete 400 millió forinttal nõ, amely összeg a nagy, jelentõs mûvészeti
kiállítások támogatására szolgál;

– a Levéltári Kollégium kerete 150 millió forinttal nõ, a levéltári törvény alapján állománymen-
tésre fordítható;

– Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium létrehozására 400 millió forint keretösszeggel.

*

Az EU-pályázatokon nyertes hazai kulturális intézmények számára – a 2004. évre – 100 millió
forintot különít el a pályázók saját forrásának kiegészítésére.

*

A Bizottság – a 2004. évre – az alábbi közös pályázatok kiírásához hagyott jóvá pénzügyi keretet

– az IHM-mel közös pályázat (digitalizálásra) 50 millió Ft
– a GKM Turisztikai államtitkárságával közös pályázat

(Kultúra és Turizmus) 100 millió Ft
– a fogyatékossággal élõk kulturális, mûvészeti lehetõségeinek támogatása

az ESzCsM-mel közösen 20 millió Ft

*

A Bizottság az alábbi kiemelt programok támogatását fogadta el:

a) A holokauszt 60. évfordulója alkalmából 100 millió forintos különkeretet hoz létre a megem-
lékezések támogatására, valamint azoknak a pályázatoknak a támogatására, amelyek a téma mûvésze-
ti feldolgozását, bemutatását tûzik célul maguk elé.

b) A szakmai kollégiumok számára az alábbi meghatározott programok támogatását írja elõ a
Bizottság:

– a Szépirodalmi Szakmai Kollégium: 10 millió Ft biztosítása a kritikai kiadások támogatására,
– a Zenei Szakmai Kollégium: 20 millió Ft biztosítása a magyar zene jelenlétének biztosítására

a MIDEM fesztiválon,



78 NKA HÍRLEVÉL � BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK

– a Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium: 10 millió forint biztosítása egy kortárs mûvész gyûj-
teményes kiállításának megrendezésére,

– a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium: 20 millió forintot fordítson az ESzCsM-mel közös
egészségfejlesztési programok pályázat lebonyolítására,

– a Könyvtári Szakmai Kollégium: 50 millió forintot biztosítson kistelepülések könyvtári állo-
mányának gyarapítására,

– a Népmûvészeti Szakmai Kollégium: 50 millió forinttal támogassa meghívásos pályázattal a
CIOFF-fesztivál megrendezését Magyarországon,

– a Fotómûvészeti Szakmai Kollégium 10 millió forintot különítsen el a GINK-hagyaték meg-
vásárlására és elhelyezésére.

c) A Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium 10 millió forintot biztosítson az ún. örökségi
elsõsegély-pályázat lebonyolítására. Ehhez a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal további 10 millió fo-
rint támogatást ígért.

d) Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium: fogadja a Szépirodalmi Szer-
zõk és Kiadók Reprográfiai Egyesülete által felajánlott 20 millió forintot, amely összeg terhére alkotói
támogatás-pályázat kiírható szakírók részére.

Dr. Harsányi László
az NKA Bizottságának elnöke



BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK � NKA HÍRLEVÉL 79

AA  NNEEMMZZEETTII  KKUULLTTUURRÁÁLLIISS  AALLAAPPPPRROOGGRRAAMM  1122//22000033..
((XXII..  2244..))  SSZZÁÁMMÚÚ  HHAATTÁÁRROOZZAATTAA
AA  22000044..  ÉÉVVII  PPRRIIOORRIITTÁÁSSOOKKRRÓÓLL

AA  BBiizzoottttssáágg  22000044--rree  aazz  aalláábbbbii  pprriioorriittáássookkaatt  jjeellööllttee  mmeegg  aa  sszzaakkmmaaii  kkoollllééggiiuummookk  sszzáámmáárraa  öösssszzeegg
mmeeggjjeellööllééssee  nnééllkküüll::

a) Minden szakmai kollégium kezdeményezze kutatási, elemzési pályázat kiírását a saját szak-
területén, amely hozzásegít az adott terület állapotának megismeréséhez, a szakmai stratégia kialakí-
tásához.

b) A kollégiumok kezeljék kiemelten az EU-csatlakozással kapcsolatos kulturális rendezvé-
nyek támogatását.

Dr. Harsányi László
az NKA Bizottságának elnöke
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AA  NNEEMMZZEETTII  KKUULLTTUURRÁÁLLIISS  AALLAAPPPPRROOGGRRAAMM  1144//22000033..
((XXII..  2244..))  SSZZÁÁMMÚÚ  HHAATTÁÁRROOZZAATTAA
AA  22000044..  ÉÉVVII  TTIISSZZTTÚÚJJÍÍTTÁÁSS  FFOOLLYYAAMMAATTÁÁRRÓÓLL

A Bizottság az NKA tisztújítási folyamatának alábbi javaslatait elfogadta.
A Bizottság hét tagjának kinevezése 2003. december 31-ével lejár. A tagok mandátuma nem

hosszabbítható meg. 4 delegált és 3 miniszter által felkért új bizottsági tagnak kell 2004-ben belépnie.
A delegáltak kiválasztására dr. Harsányi László elnök az alábbi szervezeteket kérte fel:

Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete
Magyar Lapkiadók Országos Egyesülete
Magyar Reklámszövetség
Magyar Zenei Tanács

*

A következõ kollégiumi vezetõk megbízásának meghosszabbítását 2004. december 31-ig java-
solja a miniszternek:

– dr. Cs. Tóth János (Szépirodalmi Szakmai Kollégium)
– Meczner János (Színházi Szakmai Kollégium)
– Scherer József (Iparmûvészeti Szakmai Kollégium)
– Chocol Károly (Fotómûvészeti Szakmai Kollégium)
– Érszegi Géza (Levéltári Szakmai Kollégium)

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium vezetõjének a Bizottság Kocsis
András Sándort javasolja a miniszternek.

A Zenei Szakmai Kollégium vezetõjére vonatkozóan a késõbbiekben történik intézkedés.

dr. Harsányi László
az NKA bizottságának elnöke
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AA  NNEEMMZZEETTII  KKUULLTTUURRÁÁLLIISS  AALLAAPPPPRROOGGRRAAMM  1155//22000033..
((XXII..  2244..))  SSZZÁÁMMÚÚ  HHAATTÁÁRROOZZAATTAA
AA  22000033..  ÉÉVVII  BBEESSZZÁÁMMOOLLÓÓ  SSZZEEMMPPOONNTTJJAAIIRRÓÓLL

A Bizottság elfogadta a 2003. évi kollégiumi szakmai beszámolók szempontjait az alábbiak szerint:
11..  SSzzaakkmmaaii,,  ttaarrttaallmmii  kkéérrddéésseekk
1.1 Milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a Bizottság által 2003-ra megszabott kiemelt témák

pályáztatásában, fõként sikerült-e az NKA 10. éves évfordulójához pályázati programot illeszteni?
1.2 Volt-e a szakmai kollégiumnak kiemelt szakmai programja és milyen eredménnyel sikerült

végrehajtania?
1.3 Megítélésük szerint volt-e olyan szakmai elképzelés, amelynek pályáztatása sikertelenül

végzõdött?
1.4 Mennyire voltak a pályázatok – visszanézve –, azonosíthatók a szakterület alapvetõ problé-

máival? Milyen területek voltak ezek? Milyen problémákra nem sikerült reagálni és miért?
1.5 Milyen területekre kellene kiterjeszteni a jövõben a pályázati lehetõségeket, vagy van-e

igény és mód jelentõs mértékû hangsúlyváltásra a jelenlegi pályázati kiírásokhoz képest?
22..  SSttrraattééggiiaaii  kkéérrddéésseekk
2.1 Az eddigi tapasztalatai alapján megfogalmazható-e az NKA egyfajta középtávú stratégiája?

Mik lehetnének ennek fontos részei az Önök területérõl? Lehet-e ilyen stratégiája a szakmai kollé-
giumnak?

2.2 Hogyan ítélhetõ meg az Önök szempontjából az NKA és a NKÖM viszonya, illetve az NKA-n
belül a Bizottság és a szakmai kollégiumok viszonya?

2.3 Van-e megismerhetõ álláspontja a szakmai közvéleménynek az NKA tevékenységérõl, hiá-
nyosságairól, eredményeirõl? Érzékelhetõvé vált-e az NKA-nak a korábbinál erõteljesebb kommuni-
kációja?

33..  MMûûkkööddééssii  kkéérrddéésseekk
3.1 Az NKA adminisztratív és technikai mûködése, mûködtetése milyen területeken, megoldá-

sokban okozott problémát a szakmai kollégiumnak?
3.2 Milyen problémákkal találkoztak a pályázók az Önök ismeretei szerint? Van-e javaslatuk

ezek megoldására, de legalább enyhítésére?
3.3 Megfelelõ-e az Igazgatóság és a kollégium kapcsolata? Hol és hogyan kellene több segítsé-

get kapnia a kollégiumoknak a pályázatok megfelelõ elõkészítéséhez? És hol és hogyan a döntési fo-
lyamathoz?

3.4 Megítélésük szerint vannak-e olyan bürokratikus elõírások, van-e túlszabályozás, felesleges
formalizmus, amelyek nem jogszabályon alapulnak és ily módon elhagyhatók, csökkenthetõk lennének?
És vannak-e olyanok, amelyeket jogszabályok írnak elõ, de képviselnünk kellene megváltoztatásukat?

44..  PPáállyyáázzaattii  ttaappaasszzttaallaattookk
4.1 A korábbiakhoz képest észlelhetõ-e változás a pályázatok számában, felkészültségében,

szakmai színvonalában, vagy valamely részterület elõretörésében, illetve visszaszorulásában?
4.2 Van-e ismeretük utólagos ellenõrzésrõl és ezek tapasztalatairól?
4.3 Van-e általános feladata az NKA-nak a pályázati felkészülés javításában, esetleg erõtelje-

sebb szelekció meghirdetésében és megvalósításában, vagy másfelõl eddig pályázati támogatáshoz
nem jutó szakmai csoportok, irányzatok felkészítéséhez és preferálásához?

dr. Harsányi László
az NKA Bizottságának elnöke
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AA  NNEEMMZZEETTII  KKUULLTTUURRÁÁLLIISS  AALLAAPPPPRROOGGRRAAMM  1166//22000033..
((XXII..  2244..))  SSZZÁÁMMÚÚ  HHAATTÁÁRROOZZAATTAA
AA  FFOOLLYYÓÓIIRRAATTOOKK  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSSII  RREENNDDJJÉÉNNEEKK  MMEEGG--
VVÁÁLLTTOOZZÁÁSSÁÁRRÓÓLL

A folyóiratok finanszírozási rendjének megváltozása miatt a Bizottság úgy döntött, hogy az
egyes állandó szakmai kollégiumok legalább akkora nagyságú összeget kötelesek a 2004. évi keretük-
bõl elkülöníteni – tartalékolni – a 2005. évi folyóiratok támogatásának céljára, mint amennyit a konst-
rukcióváltáskor kaptak.

A 2005. évi folyóirat-támogatással kapcsolatos pályázati felhívást és bírálatot 2004. II. fél-
évében kell megvalósítani.

dr. Harsányi László
az NKA bizottságának elnöke
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AA  NNEEMMZZEETTII  KKUULLTTUURRÁÁLLIISS  AALLAAPPPPRROOGGRRAAMM  1177//22000033..
((XXII..  2244..))  SSZZÁÁMMÚÚ  HHAATTÁÁRROOZZAATTAA
AAZZ  IINNFFOORRMMAATTIIKKAAIILLAAGG  IISS  KKEEZZEELLHHEETTÕÕ
BBÍÍRRÁÁLLAATTII  SSZZEEMMPPOONNTTOOKKRRÓÓLL

A Bizottság kéri a szakmai kollégiumokat, hogy a 2004. évi pályázati kiírások megfogalmazá-
sánál hozzanak olyan döntéseket a bírálatot segítõ elõzetes szempontokról, amelyek informatikailag is
kezelhetõk és ezáltal segítik a bírálati munka nagyobb mérvû objektivitását.

dr. Harsányi László
az NKA bizottságának elnöke
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AA  MMÚÚZZEEUUMMII  SSZZAAKKMMAAII  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM
PPEERRIIOODDIIKKAA  PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSSAA

A Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2004. évre múzeumi szakmai periodikák ki-
adásának támogatására.

A pályázaton hazai, valamint határon túli, érvényes mûködési engedéllyel rendelkezõ muzeális
intézmények vehetnek részt. A mûködési engedélyek másolatait a pályázathoz csatolni kell.

Pályázati feltételek:
– a periodika az elõzõ éviekkel azonos címmel és tárgykörrel kerüljön kiadásra,
– évfolyamszámmal, sorszámmal, keltezéssel legyen ellátva,
– a pályázatot a periodika tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be a fõszerkesztõ – felelõs szer-

kesztõ – ellenjegyzésével.

A pályázathoz csatolni kell:
– az adatlap kódszámával jelölt betétlapot,
– a pályázat témáját részletezõ szinopszisban a kiadvány tartalomjegyzékét,
– nyomdai árajánlatot.

Támogatás kérhetõ:
– nyomdai elõkészítési munkákra az alábbi jogcímekre

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

– nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, le-
mezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás).

A periodika szerkesztõségénél felmerülõ munkabérekre és járulékaira támogatás nem igé-
nyelhetõ.

Elõnyben részesülnek a nagyobb múlttal rendelkezõ periodiák. Új periodika indítását a kollégi-
um nem támogatja.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22330011

A pályázatok

2004. február 10-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.
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Általános tudnivalók
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-

zati témához adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az
elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illetve a
költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályáza-
tok 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 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania a jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy szemé-
lyi 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 Köteles példány 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

Múzeumi Szakmai Kollégium
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NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM IGAZGATÓSÁGA
1062 Budapest, Bajza u. 32.

Levelezési cím: 1388 Budapest, Pf. 82
Telefon: 351-5461

e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu

BBEETTÉÉTTLLAAPP
aa  MMúúzzeeuummii  SSzzaakkmmaaii  KKoollllééggiiuumm  22000044..  éévvii  ppeerriiooddiikkaa--ppáállyyáázzaattii  ffeellhhíívváássááhhoozz

A periodika neve (címe, alcíme):

A periodika tulajdonosának 
neve:
címe:
telefonszáma: fax száma: e-mail:

A periodika kiadójának
neve:
címe:
telefonszáma: fax száma: e-mail:

A fõszerkesztõ (felelõs szerkesztõ)
neve:
címe:
telefonszáma: fax száma: e-mail:

A periodika évfolyamszáma, sorszáma:

A periodika 2004. évi megjelenési száma (az összevont szám egy megjelenésnek számít):

Éves összes tervezett ívszáma:

A megjelenés(-ek) idõpontja(-i):

A pályázathoz csatolni kell az utolsó megjelent számot.

______________________________ 2004. ________________

P.H.

fõszerkesztõ vagy felelõs szerkesztõ az alapító (tulajdonos) vagy a kiadó felelõs vezetõje

AAzz  NNKKAA  IIggaazzggaattóóssáággaa  ttööllttii  kkii!!

A pályázat kódszáma/azonosító: 2301/.................................. Beérkezett: ..........................................
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AA  HHOOLLOOCCAAUUSSTT  MMEEGGEEMMLLÉÉKKEEZZÉÉSSEEKK
IIDDEEIIGGLLEENNEESS  SSZZAAKKMMAAII  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM
PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSSAA

A Holocaust Megemlékezések Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2004. novem-
ber 30-ig megvalósuló, a 60 évvel ezelõtti események, történések feltárását, megismerését elõsegítõ,
méltó megemlékezését szolgáló helyi (lokális) programokra.

Az NKA Bizottsága a fenti célokkal összefüggõ programok támogatására 100 millió forintos
pénzkeretet különített el.

Pályázhatnak: jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. A pá-
lyázónak a program megvalósításához 20% önrészt kell vállalnia, amelyrõl a támogatás összegével
együttesen kell elszámolnia.

Pályázni lehet:

11..  AAzz  éévvffoorrdduullóó  mmeeggeemmlléékkeezzéésseeiivveell  kkaappccssoollaattooss  eellõõaaddáássookkrraa,,  rreennddeezzvvéénnyyeekkrree

Támogatás az alábbi jogcímekre kérhetõ:
– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– megbízás díjra és annak járulékaira,
– szállásköltségekre,
– útiköltségekre,
– szállítási költségekre,
– terembérletre,
– hang- és fénytechnikai eszköz bérlésére,
– kotta- és hangszerbérlésre.

A pályázatokhoz csatolni kell: a program részletes leírását az idõpont és a megvalósulás helyé-
nek megjelölésével.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  66550088

22..  AAzz  éévvffoorrdduullóó  mmeeggeemmlléékkeezzéésseeiivveell  kkaappccssoollaattooss  kkiiáállllííttáássookk  mmeeggrreennddeezzéésséérree,,  kkiiaadd--
vváánnyyookk  mmeeggjjeelleenntteettéésséérree

Támogatás az alábbi jogcímekre kérhetõ:
– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– megbízási díjra és annak járulékaira,
– szállásköltségekre,
– útiköltségekre,
– szállítási költségekre,
– installációs költségekre,
– szakmai anyagköltségre,
– terembérletre,
– hang- és fénytechnikai eszköz bérlésére,
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– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre,
= szövegbevitel (írás) szkennelés,
= kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),

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

A pályázatokhoz csatolni kell: a program részletes leírását az idõpont és a megvalósulás helyé-
nek megjelölésével.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  66550066

33..  AAzz  éévvffoorrdduullóó  mmeeggeemmlléékkeezzéésseeiivveell  kkaappccssoollaattooss  ddookkuummeennttuummffiillmmeekk  eellõõkkéésszzííttéésséérree
ééss  ggyyáárrttáássáárraa

Támogatás: az alábbi jogcímekre kérhetõ:
– jogdíjak,
– archívumkutatás,
– szakanyag készítése,
– kikopírozás,
– próba és elõforgatás,
– terepszemle költsége (szállás, útiköltség),
– szállítás,
– video, hangkazetta,
– tiszteletdíj (operatõr, szakértõ, technikus, hangmérnök),
– kamera bérleti díj.

A pályázatokhoz csatolni kell: 2–5 oldalas szinopszist, megjelölve a film címét és idõtartamát,
valamint a producer és rendezõ nevét.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  66557700

44..  MMaarraaddaannddóó  mmûûvvéésszzeettii  aallkkoottáássookk  eemmlléékkmmûûvveekk  llééttrreehhoozzáássáárraa,,  vvaallaammiinntt  eemmlléékkttáább--
lláákk  áállllííttáássáárraa,,  hheellyyrreeáállllííttáássáárraa

Támogatás: az alábbi jogcímekre kérhetõ:
– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– megbízási díjra és annak járulékaira,
– szállítási anyagköltségre,
– installációs költségekre.

A pályázatokhoz csatolni kell: a program, az alkotás részletes leírását az idõpont és a megvaló-
sulás helyének megjelölésével, valamint a mûemlékek restaurálása mûvészeti alkotások létrehozása,
elhelyezése, helyreállítása esetén a szükséges engedélyeket.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  55662299



90 NKA HÍRLEVÉL � PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A pályázatok

2004. február 12-ig

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

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. 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 – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-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 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy szemé-
lyi 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 Széchényi 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 utca 20–22.) Az
adatlap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA
Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
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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 átalánydíjként a támogatás ter-
hére.

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
(telefon: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig, pénteken 9–12 óráig.

az NKA Ideiglenes Szakmai Kollégiuma
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AAZZ  IISSMMEERREETTTTEERRJJEESSZZTTÉÉSS  ÉÉSS  
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTKKUULLTTÚÚRRAA  SSZZAAKKMMAAII  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM  PPÁÁ--
LLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSSAA

AAzz  IIssmmeerreetttteerrjjeesszzttééss  ééss  KKöörrnnyyeezzeettkkuullttúúrraa  SSzzaakkmmaaii  KKoollllééggiiuumm  ppáállyyáázzaattoott  hhiirrddeett  aa  22000044..  áápprriilliiss
11..––22000055..  mmáárrcciiuuss  3311..  kköözzööttttii  iiddõõsszzaakkrraa

11..  KKöönnyyvveekk  ééss  eelleekkttrroonniikkuuss  kkiiaaddvváánnyyookk  ttáámmooggaattáássáárraa

A Kollégium hagyományos és elektronikus úton megjelentetni kívánt társadalomtudományi –
ezen belül mindenekelõtt történelmi, kultúrtörténeti, illetve bölcseleti – mûvek, valamint humán és ter-
mészettudományi ismeretterjesztõ könyvek, kiadványok megjelentetését támogatja.

A pályázatot kiadók, magánkiadás esetén a szerzõk nyújthatják be a szerzõvel vagy fordítóval
kötött szerzõdést mellékelve.

Támogatás az alábbi jogcímekre 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), honorárium-

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

= szöveg begépelése, vagy szkennelése,
= 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 jogdíjakra,
– 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, csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége),
– borító elõállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevá-

gás, csomagolás).
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Egy pályázó legfeljebb 5 mû megjelentetésére nyújthat be pályázatot.
A pályázathoz mellékelni kell a mû(vek) legfeljebb 5 oldalas bemutatását.
Az altémára rendelkezésre álló támogatási keret összege: 100 millió forint.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22551122

22..  AAllkkoottóóii  ttáámmooggaattááss  tteerrmméésszzeettttuuddoommáánnyyii,,  kköözzggaazzddaassáággii,,  ttáárrssaaddaalloommttuuddoommáánnyyii  ––
eezzeenn  bbeellüüll  mmiinnddeenneekkeellõõtttt  ttöörrttéénneellmmii,,  kkuullttúúrrttöörrttéénneettii,,  iilllleettvvee  bbööllccsseelleettii  ––,,  vvaallaammiinntt
hhuummáánn  ééss  tteerrmméésszzeettttuuddoommáánnyyii  iissmmeerreetttteerrjjeesszzttõõ  mmûûvveekk  mmeeggíírráássáárraa..

A pályázónak csatolnia kell megírandó munkájának részletes szinopszisát. A kollégium az elfo-
gadott szinopszis benyújtóinak a vállalt téma megírásához legfeljebb 10 hónapos idõtartamra, havi
100 000 Ft alkotói támogatást biztosít. A pályázónak a munka végeztével szakmai beszámolóként a
kézirat egy példányát be kell nyújtania.

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. A támogatás utalása önálló jogi személyi-
séggel rendelkezõ magyarországi pénzügyi lebonyolítón keresztül történik.

Az altémára rendelkezésre álló támogatási keret összege: 20 millió forint.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  22551177

A pályázatok

2004. február 16-ig

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

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. 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 – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-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 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy szemé-
lyi 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 Széchényi 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 utca 20–22.) Az
adatlap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA
Igazgatóságától.

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 átalánydíjként a támogatás ter-
hére.

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
(telefon: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig, pénteken 9–12 óráig.

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra
Szakmai Kollégium
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AA  KKUULLTTÚÚRRAA  ÉÉSS  TTUURRIIZZMMUUSS
IIDDEEIIGGLLEENNEESS  SSZZAAKKMMAAII  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM
PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSSAA

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alapprogramja és a Gazdasá-
gi és Közlekedési Minisztérium közös pályázatot hirdet a 2004. évben megvalósuló országos, regioná-
lis/kistérségi hatású turisztikai szempontból jelentõs vonzerõt jelentõ kulturális programsoroza-
tok/fesztiválok támogatására.

AA  ppáállyyáázzaatt  ccéélljjaa:: a 2004-ben Magyarországon megrendezésre kerülõ, országos, regionális/kis-
térségi hatású, turisztikai vonzerõt jelentõ kulturális programsorozatok/fesztiválok támogatása: új ese-
ménysorozatok létrehozása, valamint visszatérõen megrendezett és/vagy rendszeresen megrendezés-
re kerülõ programok, események, turisztikai programcsomagba beépíthetõ programok színvonalának
emelése.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 200 millió forint.

AA  ppáállyyáázzóókk  kköörree::
a) belföldi jogi személy;
b) belföldi székhelyû, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.
Pályázni az alábbi országos, regionális/kistérségi hatású, turisztikai vonzerõt jelentõs kulturális

programsorozat/fesztivál támogatására lehet:
1. már hagyományosnak számító, illetve hagyományt teremtõ fesztivál és programsorozat tá-

mogatására,
2. kulturális örökség helyszínhez (történelmi emlékhelyek, kastélyok, várak, múzeumok, egy-

házi helyszínek, történelmi városok és települések, kultúrtájak) kapcsolódó, illetve ott megvalósuló
rendezvények támogatására,

3. a kulturális turisztikai kínálatot gazdagító, garantált (rendszeresen megrendezésre kerülõ és
turisztikai programcsomagba beépíthetõ) programokra,

4. kulturális utakhoz (egy vagy több kistérségre/régióra kiterjedõ az európai és/vagy magyar
kulturális – mûvelõdéstörténeti, mûvészeti, vallási, történelmi – értékekhez vagy helyszínekhez kap-
csolódó, azokat összekötõ tematikus út például: a reformáció útja, európai vaskultúra útja, barokk út,
Sissi út, katonai erõdítmények Európában) kapcsolódó programsorozatokra.

Az altémán belüli pontokra egy pályázó csak egy-egy pályázatot nyújthat be.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa  77220077

AA  ttáámmooggaattááss  ooddaaííttéélléésséénneekk  eellõõffeellttéétteellee,,  hhooggyy::
a) a program hatóköre országos, regionális/kistérségi hatású legyen,
b) legalább 5 millió forint költségvetéssel rendelkezzen,
c) a programsorozat/fesztivál egyaránt tartalmazzon a mûvészeti és a helytörténeti értékeken

túlmutató, turisztikai vonzerõt biztosító elemeket,
d) a pályázó nyilatkozatban vállalja a turisztikai hatásvizsgálat elkészítését, amelynek alapvetõ-

en az alábbi adatokat szükséges tartalmaznia:
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e) rendelkezzen saját bevétellel (azaz: bérleti díj, belépõjegy), amellyel költségeit csökkenti,
f) szakmai referenciákkal rendelkezzen,
g) a pályázathoz részletes programot vagy mûsortervet csatoljon,
h) a programsorozat/fesztivál jelentõségének/vonzáskörzetének megfelelõen megjelenik az

interneten (pl. regionális, kistérségi honlap stb.),
i) a támogatást nem lehet igényelni a pályázat benyújtási határidejét megelõzõen megkezdett

programsorozatra/fesztiválra, valamint
j) nem részesülhet támogatásban az a rendezvény, amely a Turisztikai Célelõirányzatból ugyan-

arra a rendezvényre már támogatást kapott.

A támogatás mértéke: aa  rreennddeezzvvéénnyy  öösssszzkkööllttssééggéénneekk  lleeggffeelljjeebbbb  5500%%--aa,,  mmaaxxiimmuumm  1155  mmiilllliióó  ffoo--
rriinntt  lleehheett..

A támogatás formája: aa  ppáállyyáázzóó  mmûûkkööddééssii  ttáámmooggaattáássáánnaakk  nneemm  mmiinnõõssüüllõõ  vviisssszzaaffiizzeettééssii  kköötteellee--
zzeettttsséégg  nnééllkküüllii  vvéégglleeggeess  jjuuttttaattááss..

PPáállyyáázzaattbbaann  eellsszzáámmoollhhaattóó  kkööllttssééggeekk::
A következõ, fenti feltételeknek megfelelõ költségek számolhatók el:
a) marketingköltségek (szórólap-, prospektus-, honlap legalább két nyelven, plakát);
b) technikai jellegû költségek (fény- és hangtechnika bérleti díja, installációk készíttetése vagy

bérleti díja, díszletköltség, jelmezköltség, kellék);
c) szerzõdi jogdíjak;
d) személyi jellegû ráfordítások (mûvészek tiszteletdíja);
e) dologi kiadások (szállás, csoportos étkeztetés, szállítás, útiköltség);
f) vissza nem igényelhetõ áfa.
A fentiektõl eltérõ költségtényezõk esetén szakmai indoklást szükséges csatolni.
EEll  nneemm  sszzáámmoollhhaattóó  kkööllttssééggeekk::
a) fogyasztási cikkek és készletek beszerzése;
b) saját alkalmazott bérköltsége;
c) általános költségek (rezsi);
d) reprezentációs költségek;
e) ingatlanvásárlás;

Indikátor Mennyiség

A rendezvény (sorozat) látogatóinak száma összesen fõ

ebbõl – belföldi fõ

– külföldi fõ

Visszatérõ látogatók aránya %

Egy napra/elõadásra jutó látogatók száma fõ/nap/elõadás

Jegyárbevétel összesen Ft 

Egy fõre jutó jegyárbevétel Ft/fõ

Addicionális költés Ft/fõ

A látogatók elégedettsége

A válaszadó látogatók (kitöltött kérdõívek) száma, aránya db %
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f) tárgyi eszköz beszerzés;
g) üzletrész- és részvényvásárlás;
h) elõkészítési célú tevékenységek költségei (pályázati díj, pályázatkészítés díja, közjegyzõi díj stb.)
i) visszaigényelhetõ áfa.

A pályázatok 

2004. február 17-ig

beérkezõen nyújthatók be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl beérkezõ pályázatok érvénytelenek

ÁÁllttaalláánnooss  ttuuddnniivvaallóókk

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. 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 – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok 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 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóba közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akinek a Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogramnál 2004. 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 melléklésével – az NKA Igazga-
tóságától.
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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. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másképp 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
(telefon: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig, pénteken 9–12 óráig.

az NKA Ideiglenes Szakmai Kollégiuma
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AA  ZZEENNEEII  SSZZAAKKMMAAII  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM
PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSSAA

A Kollégium elõnyben részesíti az EU-csatlakozás idõpontjához kapcsolódó programokat.
Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

11..  AA  bbeellffööllddii  hhaannggvveerrsseennyyéélleett  ttáámmooggaattáássáárraa

Pályázhatnak hangversenyrendezõk a 2004. július 1-jétõl 2005. június 30-ig megvalósuló prog-
ramokra.

a) Hangversenyek, bérleti sorozatok felnõtt közönség részére
A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani:
– az évad folyamán tervezett elõadások számának, helyszínének és a mûsor tervének,
– a fellépõ mûvészek, együttesek feltüntetésével,
– a tervezett helyszínek befogadóképességének megjelölésével,
– a hangverseny, sorozat esetében az elsõ és az utolsó esemény idõpontjával.
A pályázathoz csatolni kell:
– a rendezvényhelyszínek kezelõi által adott befogadói nyilatkozatot,
– a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést.
A támogatás a bevétellel csökkentett – rezsi nélküli – összes költség legfeljebb 50%-a lehet. (Ki-

vételt képezhetnek a kortárs zenei mûsorok.)
Támogatás a következõ költségekhez igényelhetõ: elõadó-mûvészi tiszteletdíjak és járulékaik,

szerzõi jogdíj, kottakölcsönzés, terembérlet, hangszerbérlet és hangolás, propaganda (nyomtatott és
elektronikus anyagok).

A pályázathoz mellékelni kell a 2003. évben megvalósult programok rövid értékelését, az elõ-
adásszám, a fizetõnézõszám, valamint a bevételek (kiemelve a jegy-/bérletbevételek) tervhez viszo-
nyított alakulását.

b) Ifjúsági hangversenyek bérleti sorozatának megszervezésére a 2004/2005-ös tanév folyamán
A pályázatra legalább három hangversenybõl álló sorozat(ok) részletes tervét kell benyújtani,

amely tartalmazza:
– az évad során tervezett elõadások számát, helyszínét és mûsortervét,
– a fellépõ mûvészek, együttesek megnevezését,
– a tervezett helyszínek befogadóképességét.
A pályázathoz csatolni kell:
– a rendezvényhelyszínek kezelõi által adott befogadói nyilatkozatot,
– a bevételeket is tartalmazó sorozatonkénti költségvetést.
Pályázni lehet
– a szereplõk tiszteletdíjára (és annak járulékaira), jogdíjra, kottakölcsönzésre, terembérletre,

hangszerkölcsönzésre és hangolásra, propagandaköltségekre, a hangversenyek dokumentálására
(kép- vagy hangfelvételre, kivéve az eszközvásárlást), továbbá vidéki sorozatok esetében útiköltségre
és szállásköltségre.

Elõnyt élveznek az önrészt vállaló vagy más támogatással is rendelkezõ pályázók, illetve a több
helyszínen elõadásra kerülõ programok.

A pályázathoz mellékelni kell a 2003. évben megvalósult programok rövid értékelését, az elõ-
adásszám, a fizetõnézõszám, valamint a bevételek (kiemelve a jegy-/bérletbevételek) tervhez viszo-
nyított alakulását.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11443344
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22..  TTáámmooggaattáássrraa  nneemmzzeettkköözzii  ééss//vvaaggyy  oorrsszzáággooss  zzeenneeii  ffeesszzttiivváállookk  mmeeggrreennddeezzééssééhheezz

Pályázatot a fesztivál rendezõje nyújthat be a 2004. július 1-jétõl 2005. május 31-ig megrende-
zendõ fesztiválok részletes programjával és költségvetésével.

Támogatás kérhetõ: a fellépõ mûvészek tiszteletdíjára (és járulékára), jogdíjra, propagandakölt-
ségekre (nyomdai elõállítású és elektronikus anyagok), terembérletre, hangszerbérletre és hangolás-
ra), valamint audiovizuális technikai eszközök bérlésére, a programok audiovizuális dokumentálására
(kivéve eszközvásárlást).

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11440077

33..  TTáámmooggaattáássrraa  nneemmzzeettkköözzii  ééss//vvaaggyy  oorrsszzáággooss  zzeenneeii  vveerrsseennyyeekk  ééss  sszzaakkmmaaii  ttaalláállkkoozzóókk
mmeeggrreennddeezzééssééhheezz

Pályázhatnak zeneoktatási intézmények és szakmai szervezetek a 2004. április 1-jétõl 2005. jú-
nius 30-ig megrendezendõ verseny, illetve szakmai találkozó részletes programjával, céljának, részt-
vevõi körének megjelölésével, a zsûri, illetve elõadómûvészek vagy elõadók tiszteletdíjára (és annak
járulékára), szállás- és útiköltségére, terembérletre, propaganda- (nyomdai elõállítású vagy elektroni-
kus anyagok) költségére, audiovizuális technikai eszközök bérlésére. Pályázni lehet továbbá oktatási
segédletnek használható felvételek készítésének költségeire (kivéve eszközvásárlást).

Elõnyt élveznek a más támogatói hozzájárulást igazoló pályázók.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11442255

44..  TTáámmooggaattáássrraa  nneemmzzeettkköözzii  rraannggúú  ttaannáárrookk  vveezzeettéésséévveell  ttaarrttootttt  mmeesstteerrkkuurrzzuussookk  rreennddee--
zzééssééhheezz

Pályázni lehet a 2004. április 1-jétõl 2005. június 30-ig – vendégmûvészek és -tanárok vezeté-
sével – tartandó mesterkurzusokra, továbbképzésekre.

Támogatás kérhetõ: elõadók tiszteletdíjára (és annak járulékára), utazási és szállásköltségére,
továbbá oktatási segédletnek használható audiovizuális felvételek készítéséhez szükséges eszközök
bérlésére és kazetta beszerzésére.

A több programmal pályázók egy összesített pályázatot nyújthatnak be az egyes kurzusok fon-
tossági sorrendjével, témájának meghatározásával, a résztvevõi kör és a várható létszám megjelölésé-
vel, valamint az eseményekre lebontott részletes költségvetéssel. Elõnyt élveznek a más rendezõkkel
együttmûködõ, valamint a nagyobb önrészt vállaló pályázók.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11440044



PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK � NKA HÍRLEVÉL 101

55..  TTáámmooggaattáássrraa  mmaaggyyaarr  eellõõaaddóómmûûvvéésszzeekk  ééss  eeggyyüütttteesseekk  sszzeerreeppllééssééhheezz  aa  vviilláágg  jjeelleenn--
ttõõss  zzeenneeii  eesseemméénnyyeeiinn

Pályázhatnak természetes és jogi személyek.
A Zenei Kollégium kizárólag útiköltség-támogatást nyújt.
Kamaraegyüttesek esetében a fenntartónak, ennek hiányában az együttesvezetõnek – mint ma-

gánszemélynek – kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot.
A pályázathoz mellékelni kell a rendezõk írásos meghívását és az egyéb költségek fedezésére

vonatkozó kötelezettségvállalást.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11442233

66..  TTáámmooggaattáássrraa  ffiiaattaall  mmûûvvéésszzeekk  ééss  kkaammaarraaeeggyyüütttteesseekk  kküüllffööllddii  vveerrsseennyyeekkeenn  vvaaggyy
kkuurrzzuussookkoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteellééhheezz

Pályázhatnak természetes személyek, zeneoktatási intézmények, zenei egyesületek.
A Zenei Kollégium kizárólag útiköltség-támogatást nyújt.
Hallgatói jogviszonnyal rendelkezõk (egyének vagy kamaraegyüttesek) esetében az intézmény

pályázhat a programok rangsorolásával, a szakmai vezetõk ajánlásával és az intézményvezetõ aláírá-
sával.

Kamaraegyüttesek esetében a fenntartónak, ennek hiányában az együttesvezetõnek – mint ma-
gánszemélynek – kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot.

Elõnyben részesülnek azok, akik országos vagy nemzetközi versenyen már eredményesen sze-
repeltek (fel kell sorolni az eddigi eredményeket).

A pályázathoz mellékelni kell a rendezõ szerv írásos visszaigazolását.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11442233

77..  TTáámmooggaattáássrraa  aa  mmaaggyyaarr  zzeenneettuuddoommáánnyy  ééss  zzeenneeppeeddaaggóóggiiaa  kkééppvviisseellõõiinneekk  ffoonnttooss
nneemmzzeettkköözzii  kkoonnffeerreenncciiáákkoonn  vvaallóó  rréésszzvvéétteellééhheezz

Pályázhatnak természetes személyek, szakmai egyesületek, intézmények.
Pályázni lehet részvételi díjra, útiköltségre, szállásköltségre.
Elõnyt élvez az a pályázó, aki a rendezõ szervezetnek vezetõségi tagja vagy jelöltje, továbbá aki-

nek az elõadását a konferencia vezetõsége elfogadta, illetve meghívó/elfogadó levéllel rendelkezik.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11440033

88..  AAmmaattõõrr  éénneekkkkaarrookk  ééss  ffúúvvóósszzeenneekkaarrookk  kküüllffööllddii  ffeesszzttiivváállookkoonn,,  vveerrsseennyyeekkeenn  vvaallóó
rréésszzvvéétteelléérree

Támogatásra pályázhatnak együttesek fenntartói, amelyek az utóbbi három évben a három leg-
magasabb hazai minõsítési fokozat (pl. hangversenykórus summa cum laude, hangversenykórus cum
laude, hangversenykórus) valamelyikét megszerezték és/vagy országos vagy nemzetközi versenyen
legalább harmadik díjat, illetve kategóriaversenyen legalább ezüst fokozatot szereztek.
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Pályázni kizárólag útiköltség-hozzájárulásra lehet a program tervezetével, amelyhez mellékel-
ni kell a rendezõk meghívólevelét, illetve a versenynevezés elfogadását, és a minõsítések vagy a díjak
dokumentumának másolatát.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11443355

99..  HHaanngghhoorrddoozzóókk  mmeeggjjeelleenntteettéésséérree

Pályázatot a hanghordozó (hazai vagy határon túli) kiadója nyújthat be.
Pályázat nyújtható be az alábbi költségekre:
Hangfelvételhez kapcsolódó költségekre: szerzõi és elõadói honorárium (és járuléka); jogdíjak;

stúdió- és montírozási költségek, archív felvételek digitális felújítása; CD-k, hangkazetták gyártási,
anyag- és csomagolási költségei; továbbá a lemezkísérõ füzet költségeire: ismertetõ szöveg szerkesz-
tõi (tervezõ-, képszerkesztõ), szerzõi és fordítói honoráriuma, fotók honoráriuma vagy jogdíja; és
nyomdai anyagok elõkészítésére (szöveg- és képbevitel – leírás, korrektúra, szkennelés), gyártási (le-
világítás, montírozás, nyomás) és anyagköltségeire.

A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet; kortárs magyar szerzõk
mûvei esetében a támogatás összege a teljes költségig terjedhet.

A pályázathoz mellékelni kell a tervezett felvétel(ek) fõszereplõinek szándéknyilatkozatát. A
több felvétellel pályázó kiadónak – azok rangsorolása mellett – az összesített költségvetéshez kapcso-
lódóan minden lemez/kazetta részletes költségvetését is be kell nyújtania.

Elõnyben részesülnek a magyar elõadómûvészek és a kortárs magyar zeneszerzõk megismerte-
tését szélesebb körû hazai és nemzetközi terjesztéssel biztosító kiadók. A pályázathoz mellékelni kell
a terjesztési tervet, a lehetõségek bemutatását.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11443311

1100..  ÚÚjj  mmaaggyyaarr  zzeenneemmûûvveekk  sszzüülleettéésséénneekk  ééss  bbeemmuuttaattáássáánnaakk  ttáámmooggaattáássáárraa

A kollégium zenekarok, énekkarok, illetve operaegyüttesek és zeneszerzõk közvetlen együtt-
mûködését kívánja elõmozdítani.

Pályázhatnak hazai és határon túli együttesek fenntartói a következõ célok megvalósítására:
a) az együttes által választott zeneszerzõvel a fenntartó szerzõdést köt nagyobb terjedelmû

szimfonikus, oratorikus vagy versenymû, illetve opera komponálására;
b) az együttes vállalja az elkészült mû bemutatását, mûsoron tartását.
A mûvek elkészültének határideje 2005. május 31., a bemutatásé 2005. december 31., opera ese-

tében 2006. május 31.
Támogatás igényelhetõ: a zeneszerzõ tiszteletdíjára, illetve a mû bemutatásának költségeire

(beleértve a szólamanyag elkészítését is). Opera esetében is csak a bemutatkozás zenei részére kérhe-
tõ támogatás.

A pályázaton elnyerhetõ legmagasabb támogatás összege az a) és b) pontokra összesen
2 000 000 (kétmillió) Ft, amely két részletben, a mû elkészülte után, illetve a bemutató idõpontja elõtt
egy hónappal utalható.
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A pályázathoz mellékelni kell: a zenemû megírására vonatkozó szerzõdéstervezetet, a zeneszer-
zõ szándéknyilatkozatát, amelyben biztosítja a mû bemutatásának jogát, illetve közremûködését an-
nak betanításában. Ének-zenekari mûvek esetében a társ elõadó-együttes vezetõjének szándéknyilat-
kozatát is mellékelni kell.

Amennyiben a pályázó a mû bemutatásához nem igényel támogatást, nyilatkozatban kell köte-
lezettséget vállalnia a megrendelt zenemû fent jelzett idõpontig történõ bemutatására.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa::  11443333

A pályázatok

2004. február 19-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 2004. 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 – vállalkozások esetén a támogatások nagyságrendi minõsítéséhez, illetve
a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályáza-
tok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-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 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy szemé-
lyi 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 Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni.
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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 utca 20–22.) 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 benyújtási határnaptól 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
(telefon: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig, pénteken 9–12 óráig.

Zenei Szakmai Kollégium
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AA  FFOOTTÓÓMMÛÛVVÉÉSSZZEETTII  SSZZAAKKMMAAII  KKOOLLLLÉÉGGIIUUMM
PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  FFEELLHHÍÍVVÁÁSSAA
A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a kortárs magyar fotómûvészet esemé-

nyeinek és programjainak támogatására, értékeinek és eredményeinek nyilvánosságra hozatalának
elõsegítésére, különös tekintettel

– az EU-csatlakozással kapcsolatosan: nemzetközi jelentõségû kiállítások, egyéb rendezvények
megvalósulására

– a fotómûvészet tudományos értékû, kutatási, elemzési pályamunkáira,
– a nemzeti hagyományok és kulturális értékek megõrzésére,
– a fotográfia kísérletezõ és új irányzatainak bemutatására,
– fiatal fotómûvészek és a határon túli magyar fotókultúra támogatására,
– kisközösségi programok és közösségfejlesztõ mûvészet támogatására.

Pályázni a 2004. január 1.–2005. június 30. között megvalósuló projektekre lehet az alábbi té-
makörökben:

11..  AAllkkoottóóii  ttáámmooggaattáássrraa,,  úújj  aallkkoottáássookk  mmeeggvvaallóóssííttáássáárraa

A kollégium maximum 1 éves idõtartamra – korlátozott számban – alkotói támogatást biztosít
havi 80 000 Ft összegben új alkotások megvalósítására. A kérelemhez csatolni kell a megvalósítandó
szakmai program leírását. Az alkotói munka befejeztével a pályázónak a munka eredményét – az elké-
szült alkotást, vagy az alkotással készült dokumentumot – be kell nyújtania és részletes beszámolót kell
készítenie.

A pályázat lebonyolítója a Magyar Fotómûvészek Szövetsége

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa  1188  0022

22..  CCssooppoorrttooss  ééss  eeggyyéénnii  kkiiáállllííttáássookk  mmeeggvvaallóóssííttáássáárraa,,  kkaattaallóógguussaa  ééss  ddookkuummeennttáácciióójjaa
eellkkéésszzííttéésséérree

Csoportos és egyéni kiállítások megvalósítása, katalógusa és dokumentációja (meghívó, plakát,
leporelló, egyéb ismertetõ anyag) elkészítésének támogatására benyújtott pályázatban a pályázati cél
leírásában szerepeljen a kiállítás megrendezésének, illetõleg a katalógus megjelenésének idõpontja. A
befogadó nyilatkozatot kérjük csatolni. Támogatás

– hagyományos és elektronikus úton történõ képfeldolgozásra, a képek nyomdai elõkészítésére
és kivitelezésére,

– paszpartura,
– keretezésre,
– installációra,
– valamint a katalógus és dokumentációja nyomdai elõkészítésére és nyomdaköltségére kérhetõ:

= 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)
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CD-n történõ megjelentetés esetén
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre

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

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

gás, csomagolás).
Támogatás igényelhetõ még kiállítás esetén a mûvek biztosítási, valamint szállítási költségére.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa  1188  0066

33..  AA  ffoottooggrrááffiiaa  sszzaakkmmaaii  rreennddeezzvvéénnyyeeii,,  kkoonnffeerreenncciiáákk,,  sszziimmppóózziiuummookk  ttáámmooggaattáássáárraa

A következõ pályázói körben: magánszemély esetén a mûvész, jogi személy esetében a rendez-
vényt bonyolító intézmény (mûvészeti testület, egyesület stb.) pályázhat.

Támogatás:
– szakmai anyagköltségre,
– terem- és eszközbérletre,
– tiszteletdíjra, annak járulékaira
– valamint szállás, utazási költségre kérhetõ.

AAllttéémmaa::  kkóóddsszzáámmaa  1188  0088

44..  SSzzaakkkköönnyyvvttáárraakk  ffoottóóaallbbuummookk,,  ffoottóóeellmméélleett,,  ffoottóóttöörrttéénneettii  ééss  ggyyaakkoorrllaattii  kkéézziikköönnyy--
vveekk  mmeeggvváássáárrlláássáárraa

A pályázathoz csatolni kell a beszerezni kívánt magyar és idegen nyelvû könyvek listáját, a szer-
zõ nevének, a mû címének és az árának megjelölésével, valamint tartalmuk rövid ismertetésével.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa  1188  1100

55..  FFoottóóaallbbuummookk  mmeeggjjeelleenntteettéésséénneekk  ttáámmooggaattáássáárraa

Pályázatot nyújthat be a szerzõ, a kiadó, az egymással kötött szerzõdés mellékelve. A pályázat-
hoz az album címét, tartalomjegyzékét, nyomdai árajánlatot kérünk becsatolni.

A támogatás
– a hagyományos és elektronikus úton történõ képfeldolgozásra, a képek nyomdai elõkészítésé-

re és kivitelezésére kérhetõ, továbbá
a hagyományos kiadvány tekintetében
• 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
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– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre
• szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
• korrektúra

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

gás, csomagolás).

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa  1188  1122

66..  AAllkkoottóómmûûhheellyyeekk,,  ttáábboorrookk  sszzaakkmmaaii  pprrooggrraammjjaaiinnaakk  ttáámmooggaattáássáárraa

A programot szervezõ és lebonyolító intézmény pályázhat. Támogatás kérhetõ:
– szakmai anyagköltségre (hagyományos és elektronikus úton történõ képfeldolgozás, a képek

nyomdai elõkészítése, kivitelezése),
– tiszteletdíjra és annak járulékaira
– valamint szállás- és útiköltségre kérhetõ.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa  1188  1166

77..  AA  ffoottóókkuullttúúrraa  tteerrjjeesszzttééssee  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll  ffoonnttooss  kkiiaaddvváánnyyookk  mmeeggjjeelleenntteettéésséérree

Pályázatot nyújthat be a szerzõ, a kiadó, az egymással kötött szerzõdést mellékelve.

A kollégium a nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kör-
bevágás, csomagolás) jogcímet támogatja.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa  1188  2211

88..  AA  ffoottóókkuullttúúrraa  sszzeemmppoonnttjjáábbóóll  ffoonnttooss  ttuuddoommáánnyyooss  ééss  iissmmeerreetttteerrjjeesszzttõõ  ffeellddoollggoozzáá--
ssookkrraa  ééss  ffoorrddííttáássookk  kkiiaaddáássáánnaakk  eellõõkkéésszzííttéésséérree

Támogatás
– tiszteletdíjra és annak járulékaira kérhetõ.

A szakmai beszámoló részét képezi az adott tudományos munka kézirata.

AAllttéémmaa  kkóóddsszzáámmaa  1188  3311
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A pályázatok

2004. február 23-ig beérkezõen

nyújthatók 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 2004. 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 – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok 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 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóba közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akinek a Nemzeti Kulturá-
lis Alapprogramnál 2004. 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 Osztály-
tál (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 melléklésével – az NKA Igazga-
tóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
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ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másképp 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
(telefon: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig, pénteken 9–12 óráig.

Fotómûvészeti Szakmai Kollégium
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AAZZ  NNKKAA  22000044..  II..  FFÉÉLLÉÉVVII  PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII  NNAAPPTTÁÁRRAA

Kollégium Beérkezési határidõ

Múzeum (meghívásos) január 9.

Szépirodalom január 26.

Népmûvészet február 2.

Közmûvelõdés február 3.

Táncmûvészet február 5.

Múzeum (periodika) február 10.

Holocaust február 12.

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra február 16.

Kultúra és Turizmus február 17.

Zene február 19.

Fotómûvészet február 23.

Építõmûvészet március 1.

Színház március 3.

Mozgókép március 8.

Múzeum (meghívásos) március 17.

Iparmûvészet március 18.

Levéltár március 22.

Könyvtár március 24.

Képzõmûvészet március 29.

Levéltár árpilis 5.

Népmûvészet, Tánc április 26.
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