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A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 

I. Nemzeti kisebbségek részére:

1. A magyarországi nemzeti kisebbségi közösségek önazonosság-tudatának
megerõsítését szolgáló, 2004. március 31.–2005. március 31-ig megvalósuló or-
szágos és regionális kulturális rendezvényeinek támogatására.

Pályázhatnak
a) nemzeti kisebbségek helyi és országos önkormányzatai,
b) megyei önkormányzatok,
c) országos kisebbségi civil szervezetek, alapítványok,
d) helyi, regionális kisebbségi civil szervezetek, alapítványok és kulturális intézmények.

A pályázati adatlap utolsó oldalán a 9.2.9. pont után, kérjük (kézzel beírni) feltüntetni, hogy
a támogatott feladat melyik nemzeti kisebbséget (vagy interetnikus = legalább két nemzeti kisebbsé-
get) érinti!

Támogatás kérhetõ:
– tiszteletdíjakra és azok járulékaira,
– utazási, szállítási költségre,
– szállásköltségre,
– bérleti díjakra,
– csoportos étkeztetésre,
– PR-költségekre.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a kitöltött pályázati adatlapot,
– a költségvetési betétlapot,
– a kulturális rendezvény tervezett programjait, idõpontjait, helyszíneit,
– a résztvevõk tervezett létszámát, összetételét,
– a korábbi hasonló rendezvények rövid ismertetését (amennyiben voltak ilyenek),
– a rendezvény fõszervezõje (a pályázati megbízott) megnevezését,
– a pályázó szervezetek b) és d) pontjához az országos önkormányzat illetve országos kisebbsé-

gi civil szervezet ajánlását, (interetnikus pályázat esetén az érintett kisebbségek 50%-ának ajánlása
elegendõ),

– érvényes alapító okirat másolatát,
– helyi kisebbségi önkormányzat esetén a testület megalakulását kimondó jegyzõkönyv 30 nap-

nál nem régebbi, hiteles másolatát, a székhely szerint illetékes önkormányzat jegyzõjével hitelesítve,
pecséttel, aláírással, dátummal ellátva,

– 30 napnál nem régebbi bírósági számítógépes kivonatot (eredeti bélyegzõvel) vagy a nyilván-
tartásba vételrõl szóló végzés 30 napnál nem régebbi bíróság által hitelesített másolatát,
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– 30 napnál nem régebbi bank vagy közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányt.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatok

2004. május 3-ig

beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázat érvénytelen.
(A postabélyegzõ végsõ dátuma 2004. április 30.)

A borítékra kérjük írják rá:
Nemzetiségi rendezvény-pályázat

Altéma kódszáma: 5207

2. A magyarországi nemzeti kisebbségek kulturális tartalmú országos lapjai-
nak és folyóiratainak anyanyelven, illetve két nyelven (anyanyelven és magya-
rul) történõ megjelentetésére.

Pályázat nyújtható be a 2004. január 1.–2004. december 31. között kiadásra kerülõ folyóiratok
megjelentetésére.

Pályázhatnak
Országos hatáskörû kisebbségi szervezetek.

A pályázati adatlap utolsó oldalán a 9.2.9. pont után, kérjük (kézzel beírni) feltüntetni, hogy a
támogatott feladat melyik nemzeti kisebbséget (vagy interetnikus = legalább két nemzeti kisebbséget)
érinti!

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).
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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 fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira, valamint
rezsire támogatás nem igényelhetõ.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a kitöltött pályázati adatlapot,
– a költségvetési betétlapot,
– a pályázó érvényes alapító okiratának másolatát,
– 30 napnál nem régebbi bírósági számítógépes kivonatot (eredeti bélyegzõvel) vagy
– a nyilvántartásba vételrõl szóló végzés 30 napnál nem régebbi bíróság által hitelesített máso-

latát,
– 30 napnál nem régebbi bank vagy közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányt,
– nyomdai árajánlatot,
– lapnyilvántartásba vétel igazolását,
– legutóbbi megjelent lapszám egy példányát.

A pályázat a folyóirat támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A pályázatok

2004. május 3-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázat érvénytelen.
(A postabélyegzõ végsõ dátuma 2004. április 30.)

A borítékra kérjük írják rá:
Nemzetiségi folyóirat-pályázat

Altéma kódszáma: 5201
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3. A magyarországi nemzeti kisebbségek könyvkiadásának 
2004. évi támogatására.

A pályázat célja a Magyarországon élõ nemzeti kisebbségek (szép-, ismeretterjesztõ, szak- és
tudományos) irodalmi alkotásai anyanyelven, illetve két nyelven (anyanyelven és magyarul), kötet-
ben, vagy CD-ROM-on való megjelentetésének támogatása. (A kisebbségek kalendáriumaira, tan-
könyveire, valamint hang- és képhordozók kiadására e keretben nem lehet pályázni.)

Pályázhatnak:
– a kisebbségek országos önkormányzatai,
– civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyházak,
– könyvkiadói, ill. kiadási joggal rendelkezõ intézmények (az elõzõ és ez esetben az országos

kisebbségi önkormányzatnak az adott mûre vonatkozó ajánlásával).

A pályázati adatlap utolsó oldalán a 9.2.9. pont után, kérjük (kézzel beírni) feltüntetni, hogy a
támogatott feladat melyik nemzeti kisebbséget (vagy interetnikus = legalább két nemzeti kisebbséget)
érinti!

Támogatás az alábbi jogcímekre kérhetõ
Hagyományos 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
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre

• szöveg begépelése, vagy szkennelése
• kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
• korrektúra

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

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

gás, csomagolás).
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a kitöltött pályázati adatlapot,
– a költségvetési betétlapot,
– betétlapot a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez,
– érvényes alapító okirat másolatát,
– kisebbségi önkormányzat esetén a testület megalakulását kimondó jegyzõkönyv másolatát,
– 30 napnál nem régebbi bírósági számítógépes kivonatot (eredeti bélyegzõvel) vagy a nyilván-

tartásba vételrõl szóló végzés 30 napnál nem régebbi bíróság által hitelesített másolatát, vagy gazda-
sági társaság esetén a szervezet 30 napnál nem régebbi, hitelesített cégkivonatát, 

– 30 napnál nem régebbi bank vagy közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányt,
– a kész kézirat egy példányát,
– kiadói szándéknyilatkozatot (amennyiben nem a pályázó a kiadó),
– a kiadói, nyomdai költségvetést, feltüntetve a kért támogatás összegét,
– magyar nyelvû lektori véleményt.

A pályázatok

2004. május 3-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázat érvénytelen.
(A postabélyegzõ végsõ dátuma 2004. április 30.)

A borítékra kérjük írják rá:
Nemzetiségi folyóirat-pályázat

Altéma kódszáma: 5221

II. Roma/cigány kisebbség részére

1. A magyarországi cigányság helyi, regionális és országos, 
2004. január 1-jétõl december 31-ig megvalósuló kulturális rendezvényeinek,
valamint kiemelkedõ jelentõségû fesztiválokon való részvételének 
támogatására.

Elõnyben részesülnek azok a szervezetek, amelyek programjaikkal a többségi és kisebbségi tár-
sadalom kölcsönös megismerését, békés együttélését, a cigányság integrációját kívánják segíteni. A
pályázat célja a hazai cigány kisebbség nyelvének, hagyományainak és kultúrájának ápolása.

Pályázhatnak:
– cigány kisebbségi önkormányzatok,
– cigány/roma civil és társadalmi szervezetek.
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Támogatás kérhetõ:
– tiszteletdíjakra és azok járulékaira,
– utazási, szállítási költségre,
– szállásköltségre,
– bérleti díjakra,
– csoportos étkeztetésre,
– PR-költségekre.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a kitöltött pályázati adatlapot,
– a költségvetési betétlapot,
– a kulturális rendezvény tervezett programjait, idõpontjait, helyszíneit,
– a résztvevõk tervezett létszámát, összetételét,
– a korábbi hasonló rendezvények rövid ismertetését (amennyiben voltak ilyenek),
– a rendezvény fõszervezõje (a pályázati megbízott) megnevezését,
– érvényes alapító okirat másolatát,
– helyi kisebbségi önkormányzat esetén a testület megalakulását kimondó jegyzõkönyv 30 nap-

nál nem régebbi, hiteles másolatát, a székhely szerint illetékes önkormányzat jegyzõjével hitelesítve,
pecséttel, aláírással, dátummal ellátva,

– 30 napnál nem régebbi bírósági számítógépes kivonatot (eredeti bélyegzõvel) vagy nyilván-
tartásba vételrõl szóló végzés 30 napnál nem régebbi bíróság által hitelesített másolatát,

– 30 napnál nem régebbi bank vagy közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányt.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatok

2004. május 3-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázat érvénytelen.
(A postabélyegzõ végsõ dátuma 2004. április 30.)

A borítékra kérjük írják rá:
Roma/cigány kulturális rendezvény-pályázat

Altéma kódszáma: 5208
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2. Általános és középiskolás korú, a cigány kisebbséghez tartozó gyermekek ré-
szére szervezett 2004. évi népismereti, életmód, anyanyelvi, kézmûves és olvasó-
táborok, valamint kirándulások (amennyiben a pályázati célt valósítják meg)
résztámogatására.

A pályázat célja: a hazai cigány kisebbség nyelvének, hagyományainak és kultúrájának ápolása.

Pályázható összeg: maximum 200 000 Ft.
A tábor költségeinek megvalósításához önrésszel kell rendelkeznie a pályázónak.

Pályázhatnak:
– a cigány kisebbségi önkormányzatok,
– cigány/roma civil és társadalmi szervezetek.

Támogatás kérhetõ:
– tiszteletdíjakra és azok járulékaira,
– szállásra és csoportos étkeztetésre,
– a táborban felhasználandó szakmai anyagok költségeire,
– bérleti díjakra,
– utazási költségre,
– belépõk költségeire.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a kitöltött pályázati adatlapot,
– a költségvetési betétlapot,
– a kulturális rendezvény tervezett programját, idõpontjait, helyszíneit,
– a résztvevõk tervezett létszámát, összetételét,
– a korábbi hasonló rendezvények rövid ismertetését (amennyiben voltak ilyenek),
– a rendezvény fõszervezõje (a pályázati megbízott) megnevezését,
– az önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot,
– érvényes alapító okirat másolatát,
– helyi kisebbségi önkormányzat esetén a testület megalakulását kimondó jegyzõkönyv 30 nap-

nál nem régebbi, hiteles másolatát, a székhely szerint illetékes önkormányzat jegyzõjével hitelesítve,
pecséttel, aláírással, dátummal ellátva,  

– 30 napnál nem régebbi bírósági számítógépes kivonatot (eredeti bélyegzõvel), vagy a nyil-
vántartásba vételrõl szóló végzés 30 napnál nem régebbi bíróság által hitelesített másolatát,

– 30 napnál nem régebbi bank vagy közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányt.
Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatok

2004. május 3-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázat érvénytelen.
(A postabélyegzõ végsõ dátuma 2004. április 30.)
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A borítékra kérjük írják rá:
Roma/cigány tábor-pályázat

Altéma kódszáma: 5231

3. Cigány irodalom, tudományos mûvek és képzõmûvészeti alkotások 
megjelentetésének 2004. évi támogatására.

A pályázat célja a cigány nép életének és kultúrájának bemutatását szolgáló mûvek kötetben és
CD-ROM-on történõ megjelentetése.

Pályázhat
– könyvkiadó,
– civil és társadalmi szervezet,
– cigány kisebbségi önkormányzat.

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) honoráriumra

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

• szöveg begépelése vagy szkennelése,
• kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• korrektúra

– nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés, körbevá-
gás, csomagolás).

CD-ROM-on 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, digitalizálás),
• 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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A pályázatnak tartalmaznia kell
– a kitöltött pályázati adatlapot,
– költségvetési betétlapot,
– betétlapot a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez,
– érvényes alapító okirat másolatát,
– helyi kisebbségi önkormányzat esetén a testület megalakulását kimondó jegyzõkönyv 30 nap-

nál nem régebbi, hiteles másolatát, a székhely szerint illetékes önkormányzat jegyzõjével hitelesítve,
pecséttel, aláírással, dátummal ellátva,

– 30 napnál nem régebbi bírósági számítógépes kivonatot (eredeti bélyegzõvel) vagy nyilván-
tartásba vételrõl szóló végzés 30 napnál nem régebbi bíróság által hitelesített másolatát, vagy gazda-
sági társaság esetén a szervezet 30 napnál nem régebbi, hitelesített cégkivonatát,

– 30 napnál nem régebbi bank vagy közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányt,
– a kész kézirat egy példányát,
– kiadói szándéknyilatkozatot (amennyiben nem a pályázó a kiadó),
– a kiadói, nyomdai költségvetést, feltüntetve a kért támogatás összegét,
– magyar nyelvû lektori véleményt.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatok

2004. május 3-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázat érvénytelen.
(A postabélyegzõ végsõ dátuma 2004. április 30.)

A borítékra kérjük írják rá:
Cigány irodalmi pályázat

Altéma kódszáma 5230

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati témá-
hoz külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt
mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illetve a költség-
vetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok ér-
vénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-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 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 ru-
házható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenn-
tartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a le-
bonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási 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.

Nemzeti és Etnikai Ideiglenes
Szakmai Kollégium
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A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI 
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM TAGJAI

Elnök: Csasztvan András, a Népmûvészeti Szakmai Kollégium vezetõje, NKA

A Nemzeti Kisebbségi Albizottság tagjai:

– Tóth Zoltán József fõosztályvezetõ-helyettes, Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fõosztálya,
NKÖM

– Hadzsikosztova Gabriella, Bolgár Országos Önkormányzat
– Szabó Kálmánné, Görög Országos Önkormányzat
– Hergovich Vince, Országos Horvát Önkormányzat
– Rege Béláné, Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
– Erdei Ferenc, Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
– Fancsali János, Országos Örmény Önkormányzat
– Juhász Tibor, Magyarországi Románok Országos Önkormányzata
– Bubnó Tamás, Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
– Gyurity Milán, Szerb Országos Önkormányzat
– Riba Etelka, Országos Szlovák Önkormányzat
– Karba József, Országos Szlovén Önkormányzat
– Hartyányi Jaroszlava, Ukrán Országos Önkormányzat
– Mayer Éva, Budapesti Német Önkormányzat
– Glükcné Szabó Mónika, Magyarországi Szlovákok Szövetsége
– Eperjessy Ernõ, Magyar Néprajzi Társaság, Kisebbségi Szakosztály
– Borbély Anna, MTA Nyelvtudományi Intézet

A Roma/Cigány Albizottság tagjai:

– Sárkányné Lauter Éva, politikai tanácsadó, NKÖM
– Kállai Katalin, roma ügyekért felelõs miniszteri biztos, NKÖM
– Faur Zoltán, Országos Cigány Önkormányzat
– Orsós Vendel, Kanizsa csillaga együttes
– Pálfi Miklós, Kisebbségi Jogvédõ Egyesület
– Kakas József, Országos Cigány Önkormányzat
– Szénási Ferenc, Esélyegyenlõségi Kormányhivatal, Budapesti Iroda
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AZ NKA BIZOTTSÁGÁNAK
1/2004. (III. 22.) SZÁMÚ HATÁROZATA
AZ NKA ÚJ ÁLLANDÓ SZAKMAI KOLLÉGIUMÁNAK 
FELADATKÖRÉRÕL

A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta a Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium fel-
adatkörével kapcsolatos elõterjesztést, az ülésen elhangzott javaslatok figyelembevételével, az aláb-
biak szerint:

A Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium feladatköre

1. Kutatás, elemzés készítése a mûemlékvédelem és a régészet helyzete feltárásának, a szak-
mai stratégiák kialakításának elõsegítésére.

2. Az NKA „klasszikus” mûködési körében:
– publikációk, folyóiratok,
– kiállítások,
– tanfolyamok, rendezvények és az azokon való részvétel támogatása magyarországi és határon

kívüli vonatkozásban egyaránt.

3. A korábbi Nemzeti Örökség Program helyébe lépve:
– Veszélyeztetett helyzetû mûemlékek

• mûszaki tervezését megelõzõ feltárások és kutatások,
• mûszaki tervezése,
• részleges vagy teljes helyreállítása,
• képzõmûvészeti és iparmûvészeti alkotásai restaurálásának támogatására magyarországi

helyszínek esetében.

A veszélyeztetett helyzetû mûemlékek támogatása esetén prioritást élveznek a rendeltetés nél-
küli (holt) mûemlékek munkálatai.

Részleges vagy teljes helyreállítás, illetve valamely mûemlék képzõmûvészeti alkotásának res-
tauráláshoz nyújtandó támogatás feltétele az érvényes hatósági (építési) engedély.

Az e pontban felsoroltak támogatásának esetén a pályázónak önrésszel kell rendelkeznie.

– Természeti okból szükségessé váló, vagy kiemelkedõen fontos, tudományos célú régészeti fel-
tárások.

Prioritást élveznek a mûemléki helyreállításokhoz, részben vagy egészében álló mûemlékek ku-
tatásához, azok környezetének rendezéséhez kapcsolódó feltárások, illetve többéves cikluson átívelõ
komplex régészeti projektek.

Elõnyben részesülnek az önrésszel rendelkezõ pályázók.

4. Meghívásos pályázatot írhat ki a kollégium azonnali támogatásként 10+10=20 M
(NKA+KÖH) forint keretösszegen belül bármilyen okból végveszélybe került vagy váratlanul elõke-
rült és veszélyeztetett régészeti lelõhely, mûemlék vagy mûemléki részlet (képzõmûvészeti alkotás)
megmentésére.

A meghívásos pályázatot az NKA honlapján kell közzétenni. A pályázat beérkezési határideje
legkésõbb a felhívás megjelentetése utáni 7. nap.
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Nem tartozik a kollégium döntési területéhez
– a nem kifejezetten mûemléki, építészettörténeti témák támogatása,
– régészeti leletek restaurálása,
– iparmûvészeti emlékek restaurálása.

Általános irányelvek:
A kollégium a kockázati tényezõk figyelembevételével szabja meg a finanszírozás módját (elõ-

vagy utófinanszírozás).
Régészeti feltárásokra, illetve a veszélyeztetett helyzetû mûemlékek helyreállítására pályázók

részére ígérvény adható 2005-re – maximum 100 M forint keretösszegen belül –, ha a pályázó indokol-
ja a több évig tartó munkafolyamatot, illetve a 2004-ben támogatott munkák következõ, jól körülhatá-
rolható munkanemét.

Dr. Harsányi László s. k.,
az NKA Bizottságának elnöke
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A MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI 
SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet mûemléki és régészeti célok
megvalósításának támogatására.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. A mûemlékvédelem és régészet elméletét, történetét, gyakorlatát, valamint megvalósu-
lásának konkrét példáit tárgyaló kiadványok, szakkönyvek megjelentetésére hagyomá-
nyos formában, vagy elektronikus, illetve digitális adathordozón.

Pályázni lehet a 2004. május 5.–2005. március 31. közötti idõszakban megjelenésre tervezett
mûvekkel.

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

Nem nyújtható be pályázat érvényes mûködési engedéllyel rendelkezõ muzeális intézmények
kiadványaira, amelyek továbbra is a Múzeumi Szakmai Kollégium hatáskörébe tartoznak.

A kollégium elõnyben részesíti a saját erõvel rendelkezõ pályázókat.
Pályázni az elkészült kézirattal, nyomdai árajánlattal, illetve digitális kiadványok esetén gyár-

tási árajánlattal lehet.
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, kötés,
csomagolás).

Digitális 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,
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– gyártási és csomagolási költség [levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (floppy,
CD), weblap összeállítása, tárhely biztosítása],

– borító-elõállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevá-
gás, csomagolás).

Folyóiratok és periodikák megjelentetésére a kollégium 2004. második félévében kíván pályáza-
ti felhívást közzétenni.

Altéma kódszáma: 2712

2. Országos és nemzetközi mûemléki és régészeti konferenciák, rendezvények, szakmai to-
vábbképzések megrendezésére

Pályázni lehet a 2004. május 5.–2005. március 31. között megvalósuló rendezvényekre.
Pályázatot az örökségvédelem területén mûködõ szervezet nyújthat be.
A kollégium elõnyben részesíti a saját erõvel rendelkezõ pályázókat.
Pályázni a tervezett rendezvény pontos idõpontjának, helyének megnevezésével lehet, a pályá-

zathoz csatolni kell a befogadó szerv nyilatkozatát.

Pályázni az alábbi jogcímekre lehet:
– szállás- és utazási költség,
– terembér,
– szállítás,
– installáció,
– tiszteletdíj és járulékai (elõadói, tolmács, fordítói),
– hangosítás (audiovizuális technikai eszközök bérlése).

Altéma kódszáma: 2708

3. Hazai és nemzetközi mûemléki és régészeti konferenciákon, rendezvényeken és szakmai
továbbképzéseken való részvétel támogatására

Pályázni lehet a 2004. május 5.–2005. március 31. között megvalósuló rendezvényeken való
részvételre.

Pályázatot az örökségvédelem területén mûködõ szervezet vagy magánszemély nyújthat be.
A kollégium elõnyben részesíti az elõadással vagy prezentációval rendelkezõ pályázókat.
Pályázni a rendezvény idõpontjának, helyének és programjának megnevezésével lehet, külföldi

rendezvényeken való részvétel esetén a pályázathoz mellékelni kell a hivatalos meghívólevelet vagy a
rendezvény kitöltött és elküldött jelentkezési lapjának másolatát.

Pályázni az alábbi jogcímekre lehet:
– részvételi díj,
– utazási és szállásköltség.

Altéma kódszáma: 2704
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4. Régészeti lelõhelyek tudományos célú feltárására és állagmegóvására

Pályázni lehet a 2004. május 5.–2005. december 31. közötti idõszakban megvalósuló progra-
mokra.

Pályázhatnak a 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet alapján régészeti feltárásra jogosult intézmé-
nyek.

A támogatás igényelhetõ a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásában szereplõ régé-
szeti lelõhelyek feltárására, illetve régészeti bemutatóhelyek állagmegóvására, helyreállítására, kiala-
kítására.

A megpályázható támogatás összege maximálisan 5 millió Ft. A megítélt támogatás 50%-a a
szerzõdés megkötését követõen, 50%-a a megvalósítás után, a pénzügyi és szakmai elszámolás elfoga-
dását követõen kerül átutalásra.

A pályázónak rendelkeznie kell a megvalósításhoz szükséges teljes összeg 30%-ának megfele-
lõ saját erõvel.

A pályázat csak a BETÉTLAP a régészeti lelõhelyek feltárására és állagmegóvására címû be-
tétlappal együtt érvényes.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejû befizetésével lehet.
A pályázathoz csatolni kell:
– a tervezett munka rövid leírását, az érintett objektum bemutatását (leírás, a jelen állapotot áb-

rázoló fotódokumentáció, összesített költségtervezet, lebonyolítás terve – legfeljebb 5 A/4 oldalon),
– 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot,
– ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos vagy vagyonkezelõ írásos hozzájárulá-

sát,
– helyszínrajzot, a tervezett munkálatok helyszínének, feltárás esetén a már feltárt terület meg-

jelölésével,
– a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyét (feltárási engedélyt, állagmegóvás esetén

építési/restaurálási engedélyt), az engedélyek jogerõre emelkedését a nyertes pályázónak legkésõbb a
támogatási szerzõdés megkötéséig igazolnia kell,

– építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt,
– munkanemenkénti tételes költségvetést,
– a 30% önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot,
– a feltárt és/vagy helyreállított régészeti lelõhely utógondozására készített kezelési tervet és a

vagyonkezelõ karbantartásra vonatkozó nyilatkozatát,
– a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Altéma kódszáma: 2731

5. Veszélyeztetett helyzetû mûemlékek állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállí-
tásának, valamint mûemlékek szerves részét képezõ képzõmûvészeti alkotások restaurá-
lásának támogatására

Pályázni lehet a 2004. május 5.–2005. december 31. közötti idõszakban megvalósuló progra-
mokra.

Pályázhatnak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalos mûemléki nyilvántartásában sze-
replõ ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelõi, a központi költségvetési szervek kivételével.
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Támogatás igényelhetõ építõipari és restaurálási költségekre, mûszaki ellenõr díjazására, terve-
zõi mûvezetésre.

A pályázónak rendelkeznie kell a megvalósításhoz szükséges teljes összeg 30%-ának megfele-
lõ saját erõvel.

A támogatás feltétele, hogy a munka vagy a jól körülhatárolható munkarész teljes bekerülési
összege az önrésszel együtt se haladja meg a 20 millió Ft-ot.

Pályázat nyújtható be 2005. évi további támogatásra, a támogatott munkák következõ, jól körül-
határolt munkarészére. Kedvezõ elbírálás esetén a megítélt támogatásról ígérvény készül. Erre korlá-
tozott keret áll rendelkezésre.

A finanszírozásra utólag (a kollégium döntésétõl függõen egy vagy több részletben), a megítélt
támogatási összeg és az önrész együttes összegérõl történõ pénzügyi elszámolás elfogadását, valamint
a szakértõi vélemény csatolását követõen kerül sor.

Az elbírálás során elõnyben részesülnek a rendeltetés nélküli, holt mûemlékek munkái.
A pályázat csak a BETÉTLAP a mûemlékek állagmegóvására, helyreállítására címû betét-

lappal együtt érvényes.
Pályázni csak a nevezési díj egyidejû befizetésével lehet.
A pályázathoz csatolni kell:
– a tervezett munka rövid leírását, az érintett objektum bemutatását (leírás, a jelen állapotot áb-

rázoló fotódokumentáció, összesített költségtervezet, lebonyolítás terve – legfeljebb 5 A/4 oldalon),
– 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot,
– ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos meghatalmazását,
– építési/restaurálási engedélyezést, az engedélyek jogerõre emelkedését a nyertes pályázónak

legkésõbb a támogatási szerzõdés megkötéséig igazolnia kell,
– építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt (nagyobb terjedelem esetén a mûleírást

és a jellemzõ tervlapokat),
– munkanemenkénti tételes költségvetést,
– a 30% önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot,
– a helyreállított mûemlék utógondozására készített kezelési tervet és a vagyonkezelõ karban-

tartásra vonatkozó nyilatkozatát,
– a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Altéma kódszáma: 2732

A 4. és 5. témakör esetében
a pályázó nevezési díj címen az igényelt összeg 1%-át + 25% áfát tartozik befizetni

a pályázat benyújtásával egyidejûleg az NKA Igazgatósága
10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzõszámára

a pályázati adatlaphoz tartozó csekken.
Az adatlapok internetes letöltése esetén a pályázati adatlap sorszámáért

forduljon a kollégium titkárához: 
Nagy Józsefné, telefon: 351-5461/148, e-mail: erika.nagy@nka.hu. 

A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegû igény esetén sem lehet kevesebb
5000 Ft + 25% áfa összegnél, azaz 6250 forintnál.

Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni
a pályázati adatlap sorszámát. Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végérõl

a 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.
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A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az elõírtnál alacsonyabb mértékû teljesítése 
a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A nevezési díjat a támogatásban nem részesülõ pályázó sem igényelheti vissza.

*

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a nevezési díj befizetését igazoló okmány másolatára
(postai utalvány/banki átutalás) rá kell vezetni a pályázó nevét és a pályázati adatlap sorszámát.

Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!

A 4. és 5. témakör esetében:
a Pályázati tájékoztató 12. pontja a következõképpen módosul:

A támogatás állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre
nem használható fel, illetve harmadik fél javára nem ruházható át;

a Tájékoztató a Betétlap kitöltéséhez 3. francia bekezdése a következõképpen módosul:
Nem igényelhetõ támogatás törzstõke-, illetve alaptõke-emelésre.

A 4. és 5. témakör esetében:
a beruházás/felújítás támogatására igényelt összeget

a pályázati adatlapon és a Költségvetés részletezése betétlapon
a 6.4. Nagyértékû (50 000 Ft feletti) tárgyi eszközök beszerzése alatt kérjük feltüntetni!

A pályázatok

2004. május 5-ig

beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázat érvénytelen.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapot pontosan kitöltve, illetve az elõ-
írt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illetve a költ-
ségvetéshez szükséges betétlappal, valamint a régészeti lelõhelyek feltárására és állagmegóvására
(4. altéma), illetve a mûemlékek állagmegóvására, helyreállítására (5. altéma) címmel ellátott betét-
lappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázat érvénytelen!

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap beszerezhetõ az NKA Igazga-
tóságán (1062 Budapest, Bajza utca 32.), a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (1077 Buda-
pest, Wesselényi utca 20–22.) ügyfélszolgálati irodáján, illetve az 1., 2. és 3. témakör esetében le-
tölthetõ az NKA honlapjáról (www.nka.hu). Az adatlap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott
A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.
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Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, va-
lamint 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 pályázó figyelmét, hogy 2004-ben a pályázónak/lebonyolítónak
a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban
közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprog-
ramnál 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 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.

Az alapprogramból nyújtott támogatás állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõ-
ke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható.

A pályázatot a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A végle-
ges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, fotó, kazetta, tervdokumentá-
ció stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szó-
ló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fen-
ti anyagokat megsemmisítjük.

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

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

Mûemléki és Régészeti 
Szakmai Kollégium
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A MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI 
SZAKMAI KOLLÉGIUM TAGJAI

A kollégium elnöke: Román András építészmérnök, kandidátus (Budapest)

• Erõ Zoltán vezetõ tervezõ, ügyvezetõ igazgató, Palatium Stúdió (Budapest)
• Gerelyes Ibolya régész, fõosztályvezetõ-helyettes, Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
• Káldi Gyula Kárpát-medencei referens, Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága, KÖH (Buda-

pest)
• Mezõs Tamás tanszékvezetõ egyetemi tanár, Építészettörténeti Tanszék, BMGE (Budapest)
• Nagy Mihály fõosztályvezetõ, Európai Uniós és Stratégiai Fõosztály, NKÖM (Budapest)
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