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AZ NKA BIZOTTSÁGÁNAK 
2/2004. (V. 24.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A KUTATÁSI, ELEMZÉSI PÁLYÁZATOK KIÍRÁSÁNAK 
KERETÖSSZEGÉRÕL

A Bizottság egyhangúlag elfogadta, hogy 10-10 millió forint zárolásra kerüljön azoknak a szak-
mai kollégiumoknak ez évi keretébõl, amelyek 2004-ben nem írtak ki pályázatot kutatás, elemzés cél-
jából. Azoknál a kollégiumoknál, amelyek a fenti céllal pályázatot nem írtak ki 2004-ben, és ez évi ke-
retüket már kimerítették, az erre irányuló kötelezettségvállalás a 2005. évi keretet terheli.

Dr. Harsányi László s. k.,
az NKA Bizottságának elnöke
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AZ NKA BIZOTTSÁGÁNAK
3/2004. (V. 24.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A 3/2004. (III. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA 
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRÕL

A Bizottság 2004. május 24-i ülésén felülvizsgálta, majd egyhangúlag hatályon kívül helyezte
a korábban meghozott 3/2004. (III. 17.) számú határozatát.

Dr. Harsányi László s. k.,
az NKA Bizottságának elnöke
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AZ NKA BIZOTTSÁGÁNAK 
4/2004. (V. 24.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A TISZTÚJÍTÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Bizottság egyhangúlag javasolja a kulturális miniszternek, hogy az NKA végrehajtásáról szó-
ló rendelet tisztújításra vonatkozó része módosuljon. Változtatási javaslat: a bármely okból megürese-
dett kurátori tisztség betöltésére kinevezendõ új kollégiumi tag megbízása 4 évre szóljon.

Dr. Harsányi László s. k.,
az NKA Bizottságának elnöke



806 NKA HÍRLEVÉL � PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

AZ IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a kortárs magyar iparmûvészek szak-
mai programjainak és eseményeinek támogatására, eredményeinek, értékeinek megõrzésére, azok
népszerûsítésére. A pályázatokat a 2004. szeptember 1.–2005. június 30. között megvalósuló pályáza-
ti célra lehet benyújtani.

A kollégium kiemelt figyelmet fordít a magyar iparmûvészet jelenének és múltjának kutatására,
elemzésére.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Kiállítások megrendezésére és katalógusok kiadására

Altéma kódszáma: 1706

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

Pályázatot a kiállítást rendezõ szervezet vagy magánszemély nyújthat be.
A támogatás útiköltségre, szállásra, terembérletre, standbérleti díjra, területfoglalási díjra, al-

kalmazott installációra, szakmai anyagköltségre, biztosításra, szállításra, rendezés honoráriumára, re-
gisztrációs költségre, részvételi díjra kérhetõ.

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

járulékai, vagy számlás kifizetése,
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre
• szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
• kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• korrektúra
– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés,

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

járulékai, vagy számlás kifizetése,
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre
• szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• korrektúra
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– gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége floppy,
CD), borító-elõállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás,
csomagolás).

2. Szakmai rendezvények megvalósítására

Altéma kódszáma 1704

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

Pályázatot rendezõ szerv vagy magánszemély nyújthat be.
Támogatás elõadói tiszteletdíjra, azok járulékaira, úti- és szállásköltségre, nevezési és részvéte-

li díjra, terembérre, valamint az elõadásokhoz felhasználni kívánt szakmai anyagköltségre kérhetõ.
A pályázathoz csatolni kell az esemény részletes programját. A Magyarországon tartandó prog-

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

3. Szakirodalom megjelentetésére

Altéma kódszáma 1712

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

A pályázathoz mellékelni kell nyomdai árajánlatot, valamint a mû legfeljebb 5 oldalas bemuta-
tását.

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

járulékai, vagy számlás kifizetése,
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– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre
• szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• korrektúra
– gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége floppy,

CD), borító-elõállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás,
csomagolás).

4. Mûvésztelepeken való részvételre

Altéma kódszáma 1716

Pályázni lehet magyarországi és külföldi mûvésztelepen, alkotómûhelyekben való részvételre.
Pályázatot csak magánszemélyek nyújthatnak be.
A támogatás mûterembérleti díjra, szállás- és útiköltségre, égetési költségre, valamint anyag- és

eszközköltségre kérhetõ.
A pályázathoz csatolni kell a mûvésztelep, alkotómûhely befogadó nyilatkozatát a részvételi

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

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

5. Új iparmûvészeti alkotások létrehozására

Altéma kódszáma 1717

A pályázathoz benyújtandó a szakmailag megítélhetõ részletes munkaterv (rajz, modell, fotó,
digitális terv, mûleírás, portfólió), a kivitelezés idõtartamának megjelölésével. A támogatottak kötele-
sek szakmai beszámolóként a létrehozott alkotásról készült dokumentációt csatolni. Pályázatot kizá-
rólag magánszemély nyújthat be.

A támogatás az alkotás létrehozásához szükséges szakmai anyagköltségre kérhetõ.

6. Alkotói támogatásra

Altéma kódszáma 1702

Pályázat nyújtható be a magyar iparmûvészet hagyományainak és jelenkori törekvéseinek
elemzése és feldolgozása, szakirodalom (XX. századi kiemelkedõ monográfiák, tanulmányok, kritikai
mûvek) megírása céljából. A kollégium kiemelten kezeli a jelenkori (kortárs) magyar iparmûvészet
feltárására irányuló kutatási pályázatokat. A pályázónak csatolnia kell megírandó munkájának részle-
tes szinopszisát, illetve a megjelentetni kívánt képanyaggal kapcsolatos javaslatait. A kollégium a vál-
lalt téma megírásához legfeljebb 1 éves idõtartamra havi 60 ezer forint alkotói támogatást biztosít. A
támogatottak a munka végeztével kötelesek a kézirat egy példányát szakmai beszámolójukhoz csatol-
ni. Pályázatot kizárólag csak magánszemély nyújthat be, minden esetben magyarországi jogi szemé-
lyiséggel rendelkezõ pénzügyi lebonyolító közremûködésével/megjelölésével.
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7. A kortárs magyar iparmûvészeti gyûjtemények gyarapítására

Altéma kódszáma: 1709

Pályázatot közgyûjteményi és mûvészeti intézmények, illetve azok fenntartói nyújthatnak be.
A pályázat elbírálásához a megvásárolni kívánt mûvek fotódokumentációit és mûleírásait kell

benyújtani, az alkotó nevének, a mû címének és ajánlati árának megjelölésével. A bírálat során elõnyt
élveznek a szakmai zsûri által az országos rendezvényeken díjazott mûvek.

8. Egyházmûvészeti és történelmi iparmûvészeti alkotások restaurálására

Altéma kódszáma: 1711

Pályázatot jogi személyiséggel rendelkezõ, és jogi személyiség nélküli szervezetek nyújthat-
nak be.

Pályázni egyházmûvészeti és történelmi alkotások restaurálására lehet. Felhívjuk a pályázók fi-
gyelmét, hogy védetté nyilvánított alkotások/javak esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárá-
sára vonatkozó NKÖM 16/2001. (X. 18.) rendelet alapján a restaurálási, átalakítási engedélyt a pályá-
zathoz csatolni kell.

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

9. Technikai-technológiai eszközfejlesztésre

Altéma kódszáma 1705

Támogatás kérhetõ korszerû technikák, technológiák, kísérleti eljárásokhoz szükséges anya-
gok, eszközök finanszírozására. A pályázathoz a megvásárolni kívánt eszközrõl, anyagról árajánlatot
kell csatolni.

Pályázatot mûvészeti intézmények, önálló jogi személyiséggel rendelkezõ mûvészeti társadal-
mi szervezetek, folyamatosan, illetve idõszakosan mûködõ alkotómûhelyek nyújthatnak be.

A pályázóknak 50%-os önrészt kell vállalni, és az errõl szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatol-
ni kell.

Elszámolni az önrésszel együttes összeggel kell.

A pályázatok

2004. augusztus 25-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 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.

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 vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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.

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 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.

Iparmûvészeti Szakmai Kollégium
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AZ ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2004. október 1.–2005. június 30.
közötti idõszakra a magyar építõmûvészet szakmai programjainak és eseményeinek támogatására,
eredményeinek és értékeinek népszerûsítésére.

A kollégium kiemelt figyelmet fordít a magyar építészet jelenének és múltjának kutatására,
elemzésére.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet

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

Altéma kódszáma: 1214

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

Pályázni az elkészült kézirattal és nyomdai ajánlattal, digitális kiadványok esetén forgató-
könyvvel 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).

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

járulékai, vagy számlás kifizetése,
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre
• szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• korrektúra
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– gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (floppy,
CD),

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

Amennyiben a fenti jogcímektõl eltérõ költségnemeket tervez a pályázó, azt indokolnia kell.

2. Hazai és nemzetközi építészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások tá-
mogatására

Altéma kódszáma: 2407

Pályázatot a rendezõszerv vagy magánszemély nyújthat be.
Pályázni részvételi díjra, szállás és utazási költségre, terembérre, szállításra, szakmai anyag-

költségre, installációra, elõadói tiszteletdíjra és annak járulékaira lehet.

3. Nemzetközi hírû építészek, építésztanárok vezetésével Magyarországon vagy
külföldön tartandó mesterkurzusok, szakmai továbbképzések támogatására

Altéma kódszáma: 2404

Pályázatot hazai rendezvény esetén szakmai és oktatási intézmény, szakmai társadalmi szerve-
zet, külföldi rendezvényen való részvétel esetén pályázatot csak magánszemély nyújthat be.

Pályázni a hazai és külföldi kurzusok
– részvételi díjára,
– terembérletre,
– az elõadásokhoz felhasználni kívánt anyagköltségre,
– utazási költségre,
– szállásköltségre,
– a meghívott elõadók tiszteletdíjára és annak járulékaira,
– terembérleti díjra,
– hangosításra és
– tolmácsolásra lehet.

Külföldi rendezvényeken való részvétel esetében a pályázathoz mellékelni kell a résztvevõ épí-
tész hivatalos meghívólevelének, illetve jelentkezési lapjának másolatait.

Belföldi kurzusok esetében a meghívott külföldi elõadó elfogadó nyilatkozatát kell csatolni.

4. Alkotói támogatás

Altéma kódszáma: 2402

– új összefüggéseket felszínre hozó alapkutatás szintû építészelméleti írások létrehozására,
– a kortárs magyar építõmûvészet jelenének és közelmúltjának monografikus feldolgozásához,
– építészeti kritikai tanulmányok megírásához,
– a felsõfokú építészeti oktatás színvonalának emelését szolgáló szakirodalom elkészítéséhez,
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– híres magyar építészek életrajzának megírásához,
– építészeti környezetkultúra alap- és középfokú oktatásához magas színvonalú segédanyag el-

készítésére.

A pályázónak csatolnia kell megírandó munkájának részletes szinopszisát. A kollégium az elfo-
gadott szinopszisok benyújtóinak a vállalt téma megírásához legfeljebb 8 hónapos idõtartamra, havi
60 000 Ft-os alkotói támogatást biztosít. A pályázóknak 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.

A pályázatok

2004. szeptember 9-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 pá-
lyázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, il-
letve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, il-
letve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pá-
lyázatok 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
gazdaság 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 vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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.

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
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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.

Építõmûvészeti Szakmai Kollégium
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A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium az alábbi témákban hirdet pályázatot

1. Klasszikus irodalmi örökségünk kritikai kiadására

Altéma kódszáma: 2621

Pályázatot könyvkiadók nyújthatnak be a 2005. december 31-ig történõ megjelentetés teljes
költségére, nyomdakész, lektorált kéziratot mellékelve.

A pályázathoz csatolni kell:
– kiadói szerzõdést (szerzõ, gyûjteményeskötet esetén szerkesztõ, jogdíj),
– a kiadandó kötet adatait: költségvetés, példányszám, formátum, kivitel (kötve, fûzve), terjede-

lem (nyomdai ívben), nyomtatás (színek száma), tervezett bolti ár.
Egy pályázó 2 pályázatot nyújthat be.

A támogatás az alábbi költségjogcímekre kérhetõ:
– 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).

A fenti igényelhetõ költségnemektõl való eltérést a pályázónak indokolnia kell, amit a kollégi-
um a döntés során fog mérlegelni.

Célkeret: 10 millió Ft.

2. 2005. évi I. féléves irodalmi és könyvszakmai rendezvényekre

Altéma kódszáma: 2608

A kollégium csak professzionális irodalmi programok támogatását tudja vállalni, így elsõsor-
ban az irodalmi társaságok, egyesületek, alapítványok, valamint az irodalmi ismeretterjesztésben sze-
repet vállaló szervezetek pályázatait várja.

Könyvszakmai programokra a könyvkiadás és a könyvterjesztés szakmai szervezetei nyújthat-
nak be pályázatot.
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Programsorozat esetén rendezvénynaptárt – a rendezvények idõpontjával és részletes rendezvé-
nyenkénti költségvetéssel – kell benyújtani.

Támogatás kérhetõ

– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– szállás- és
– útiköltségre,
– bérleti díjra,
– szállítási költségre, valamint
– reklám és propagandaköltségre.

A pályázatok

2004. szeptember 14-ig beérkezõen

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

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004.  évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pá-
lyázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, il-
letve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, il-
letve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pá-
lyázatok 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
gazdaság 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 vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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.

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
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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.

Szépirodalmi Szakmai Kollégium
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A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Kotta és zenei könyv kiadására

Altéma kódszáma: 1412

A pályázat a magyar zeneszerzés és a zenetudomány jelentõs, új eredményeinek közzétételét kí-
vánja segíteni.

Pályázatot a kotta, illetve a zenei könyv (hazai vagy határon túli) kiadója nyújthat be. A pályázó
természetes személy nem lehet.

Pályázat az alábbi költségekre nyújtható be: szerzõi honorárium, kiadói rezsi nélküli elõállítási
költség, ezen belül a nyomdai sokszorosítás teljes költsége vagy a kottagrafikát, illetve a szedést és tör-
delést magába foglaló technikai költség.

A kiadó kész szerzõi kézirattal pályázhat, amelyet a pályázathoz mellékelni kell.

A kiadványnak 2005. november 30-ig meg kell jelennie.

A pályázatok

2004. szeptember 15-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 pá-
lyázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, il-
letve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, il-
letve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pá-
lyázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén 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 vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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.

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.

Zenei Szakmai Kollégium



820 NKA HÍRLEVÉL � PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYZATI FELHÍVÁSA

A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2004. II. félévében.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

1. A kollégium képzõmûvészek részére maximum 10 havi idõtartamra, alkotói
támogatást biztosít havi 100 000 Ft összegben, kizárólag új alkotások létrehozá-
sára

Altéma kódszáma: 1602

Benyújtandó

– a részletes munkaterv,
– szakmai önéletrajz, valamint
– a pályázó korábbi munkáiról papíralapú képi dokumentáció,
– a támogatott pályázók a munka végeztével kötelesek az elkészült mû (mûvek) dokumentáció-

ját, fotóját szakmai beszámolójukhoz mellékelni. A pályázóknak minden esetben belföldi pénzügyi le-
bonyolítót kell felkérnie. (A lebonyolító kizárólag jogi személy lehet.)

2. Kortárs képzõmûvészeti szakkönyvek kiadására

Altéma kódszáma: 1612

Pályázatot a kiadó nyújthat be a mû kéziratának és két nyomda árajánlatának mellékelésével. 
A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, képzõmûvészeti fotó), vagy számlás kifize-

tése,
– 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

• szövegbevitel (írás),
• kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás, szkennelés),
• korrektúra

– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-
magolás).
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3. Magyar kortárs képzõmûvészeti alkotások megvásárlására

Altéma kódszáma: 1609

A pályázaton hazai, kortárs képzõmûvészeti közgyûjteménnyel rendelkezõ költségvetési szer-
vek, múzeumok és képtárak vehetnek részt.

A pályázathoz csatolni kell a kiválasztott mûtárgyak listáját, fotóját.

A pályázatok

2004. szeptember 15-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 pá-
lyázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, il-
letve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, il-
letve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pá-
lyázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén a 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 vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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.

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.
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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 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.

Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium
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A KULTÚRA 2000 IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KULTÚRA 2000
PROGRAMJÁBAN RÉSZTVEVÕK SZÁMÁRA

Az Európai Bizottság Kultúra 2000 elnevezésû keretprogramjának célja az európai országok
kulturális együttmûködésének elõsegítése, a kultúra olyan területeinek támogatása, amelyekre nézve
az önrész és az együttmûködési program vállalása kötelezõ.

A Nemzeti Kulturális Alapprogram Bizottsága – a nemzeti kulturális örökség minisztere
egyetértésével  – 100 millió forintot különített el és pályázatot ír ki a Kultúra 2000 keretprogramban
résztvevõk számára.

Pályázni lehet

A Kultúra 2000 program keretében megítélt támogatásról szóló hatályosított szerzõdésben
elõírt szükséges önrész meghatározott hányadának biztosítására, vissza nem térítendõ támoga-
tás formájában

Altéma kódszáma: 6031

Az önrészhez történõ hozzájárulást projektenként csak egy pályázónak biztosítja az NKA.
Amennyiben több társszervezõ is benyújtja pályázatát egy adott program önrészére, az a pályázók ki-
zárását vonja maga után.

Abban az esetben, ha a pályázónak az aktuális programra már folyamatban lévõ támogatása van
a Nemzeti Kulturális Alapprogram valamely szakkollégiumánál, a támogatás részarányosan csökken.

Pályázhatnak
A Kultúra 2000 program keretében – az idei évben elbírált pályázaton – fõ-, illetve társszerve-

zõként támogatásban részesülõ magyar vagy határon túli magyar kulturális szervezetek, amelyek ren-
delkeznek az Európai Bizottság által hatályosított szerzõdéssel.

A megpályázható legmagasabb összeg:

1. Rövid távú projekt esetén

– fõszervezõ részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 20%-a, de maximum
30 000 eurónak megfelelõ, 250 Ft/euró árfolyamon számított forintösszeg,

– társszervezõ részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 10%-a, de maxi-
mum 15 000 eurónak megfelelõ, 250 Ft/euró árfolyamon számított forintösszeg.

2. Hosszú távú (legalább 24, legfeljebb 36 hónap) projekt esetén

– fõszervezõ részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 16,6%-a, de maxi-
mum 50 000 eurónak megfelelõ, 250 Ft/euró árfolyamon számított forintösszeg,

– társszervezõ részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 8,3%-a, de maxi-
mum 25 000 eurónak megfelelõ, 250 Ft/euró árfolyamon számított forintösszeg.
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Támogatás az alábbi kiadásokra igényelhetõ:
– tiszteletdíj és járulékai,
– jogdíj és járulékai,
– úti és szállásköltség,
– vám- és biztosítási költség,
– szállásköltség,
– terem- és helyszín bérleti díja,
– kölcsönzési díj,
– színpad építési és bontási költsége,
– díszlet, jelmez,
– installációs költség,
– szakmai anyagköltség,
– katalógus és mûsorfüzet/programfüzet kiadásának költsége,
– reklám- és propagandaköltség,
– audiovizuális eszközök bérleti díja.

A fentiektõl eltérõ költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A pályázathoz csatolni kell
a program részletes leírását és az Európai Bizottság részére kitöltött pályázati adatlap másolatát,

továbbá:
– fõszervezõ esetében az Európai Bizottság és a pályázó között létrejött hatályos támogatási

szerzõdés másolatát,
– társszervezõ esetében az Európai Bizottság és a projekt fõszervezõje között létrejött hatályos

támogatási szerzõdés másolatát, valamint a projekt fõszervezõje és a pályázó között létrejött megálla-
podást.

A pályázatok

2004. szeptember 15-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 pá-
lyázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, il-
letve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, il-
letve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pá-
lyázatok érvénytelenek!

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 vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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.

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.

Kultúra 2000
Ideiglenes Szakmai Kollégium
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AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS 
KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2004. szep-
tember 1.–2005. augusztus 31. között idõszakra az alábbi témakörökben:

1. Országos jelentõségû könyvszakmai rendezvények támogatására

Altéma kódszáma: 2507

Pályázatot csak a rendezõ szerv nyújthat be.
Pályázni területfoglalási vagy standbérleti díjra, továbbá a közremûködõk honoráriumára és an-

nak járulékaira, szállítási költségre, valamint katalógus kiadására lehet. 
Katalógus megjelentetésére 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
• szövegbevitel (írás), szkennelése,
• kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• korrektúra
– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-

magolás).

2. Hazai növény- és/vagy állatkerti rendezvények támogatására

Altéma kódszáma: 2531

Pályázatot a magyar állatkertek, növénykertek és szakmai szervezeteik nyújthatnak be, amelyek
a természet-, illetve környezetvédelmi állami és társadalmi szervezetekkel közösen szervezik a ren-
dezvényeket az ökológiai szemléletformálás, a tudományos kutatás, az élõhelyek védelme, illetve a
veszélyeztetett állat- és növényfajok megõrzése érdekében. A pályázathoz a partnerszervezet(ek) hoz-
zájárulási vagy részvételi nyilatkozata is szükséges.

Támogatás úti- és szállásköltségre, az elõadók tiszteletdíjára és annak járulékaira, a rendezvé-
nyeknél felhasználni kívánt szakmai anyagköltségre kérhetõ.
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A rendezvényekhez kapcsolódó kiadványok esetén a kollégium az alábbi költségjogcímeket tá-
mogatja:

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
• szövegbevitel (írás), 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 jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése,
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• szövegbevitel (írás), szkennelés,
• korrektúra
– gyártási és csomagolási költség [levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (floppy,

CD), nyomás, hajtogatás, csomagolás].

A pályázónak a javasolt program megvalósításához 50% önrésszel kell rendelkeznie, amire vo-
natkozó nyilatkozatot a pályázathoz mellékelni kell.

3. Hazai növény- és/vagy állatkertek, vadasparkok látogatóinak tájékoztatásá-
ra szolgáló információs rendszer fejlesztésére

Altéma kódszáma: 2532

Pályázatot a magyar állatkertek, növénykertek és szakmai szervezeteik nyújthatnak be.
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,
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– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és
járulékai, vagy számlás kifizetése,

– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre
• szövegbevitel (írás), szkennelése,
• kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• korrektúra
– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-

magolás).

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

járulékai, vagy számlás kifizetése,
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• szövegbevitel (írás), szkennelés,
• korrektúra
– kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),
– publikáció-megjelentetés (szolgáltatás),
– frissítés.

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

járulékai, vagy számlás kifizetése,
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• szövegbevitel (írás), szkennelés,
• korrektúra
– gyártási és csomagolási költség [levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (floppy,

CD), nyomás, hajtogatás, csomagolás)].
A 2. és 3. pontra pályázó állatkerteknek csatolniuk kell véglegesített mûködési engedélyük

másolatát, amelyet a 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet által elõírt határidõn
belül 2001-ben benyújtottak az illetékes nemzeti park igazgatóságnak.

A pályázatok

2004. szeptember 20-ig beérkezõen

nyújthatók 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 pá-
lyázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, il-
letve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, il-
letve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pá-
lyázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén 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 vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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.

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.

Ismeretterjesztõ és Környezetkultúra
Szakmai Kollégium
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AZ NKA PÁLYÁZATI NAPTÁRA – 2004/II. FÉLÉV

Szakmai kollégium Beérkezési határnap

Közkultúra Informatika Ideiglenes július 12.

Színházi július 15.

Iparmûvészeti augusztus 25.

Építõmûvészeti szeptember 9.

Szépirodalmi szeptember 13.

Zenei szeptember 15.

Képzõmûvészeti szeptember 15.

Kultúra 2000 Ideiglenes szeptember 15.

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra szeptember 20.

Közmûvelõdési szeptember 21.

Mozgókép szeptember 27.

Tánc szeptember 27.

Könyvtári szeptember 30.

Fotómûvészeti október 4.

Mûemléki és Régészeti október 11.

Etnikai és Kisebbségi október 18.

Levéltári október 20.

Népmûvészeti október 28.

Az NKA levelezési címe:
Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága

H-1388 Budapest, Pf. 82
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NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM IGAZGATÓSÁGA 
1388 Budapest, Pf.: 82. 

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

 Az NKA Igazgatósága tölti ki! 

A pályázat kódszáma / azonosító: __  __  __  __ / __  __  __  __ 

Oldalszám: ________ 

Pályázó megnevezése (neve): ___________________________________________ 

B E T É T L A P  
(a pályázati adatlap 6. pontjához) 

 

A KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE 
 

Kiadási jogcímek A tervezett összes költség (Ft) Az NKA-tól igényelt 
támogatás összege (Ft) 

6.1. Személyi jelleg  kiadások   

   
   
   
   
   
   

6.2. Tb-járulék   

   

6.3. Dologi kiadások   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

6.4. Nagyérték  (50.000 Ft feletti) tárgyi 
eszköz beszerzése 

  

   
   
   

6.5. Mindösszesen kiadások   

_________________ 2004. _________________ 

_______________________________ 
a pályázó aláírása 
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T Á J É K O Z T A T Ó  
a Betétlap kitöltéséhez  

 
 
 
 

- Amennyiben a pályázati kiírás megjelöli a támogatás felhasználási jogcímeit, úgy - a program 
költségvetésében – az NKA-tól csak a nevesített jogcímeken igényelhet  támogatás. 

 
 

- Az igényelt támogatás összegén belül nem tervezhet  saját dolgozók munkabére! (Számlával 

sem számolható el!) 
 
 

- Nem igényelhet  támogatás építési beruházásra, épület felújítására, valamint törzst ke-, illetve 
alapt ke emelésére. Az állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra (p.: posta, telefon, fax, 
fénymásolás stb.) a jóváhagyott összeg 5%-a számolható el átalánydíjként. 

 
 

- A számla ellenében tervezett személyi jelleg  kifizetések dologi kiadásoknak min sülnek. 
 
 

- Társadalombiztosítási járulék a mindenkori törvényi el írások mértéke szerint tervezend  a 
költségvetésben. 

 
 
 
Felhívjuk a figyelmét, hogy a mellékelt költségvetésnek – jogcímenként – olyan részletesnek kell 

lenni, hogy abból a pályázat egyes önálló, lehatárolható részeihez igényelt támogatási összeg 

nagysága megítélhet  legyen! 

 
 
 
 
 
Figyelem!  
ÁFA-visszaigényl  pályázó a dologi kiadás jogcíménél felsorolt igényeket az ÁFA értéke nélkül 
köteles beállítani a költségvetésben! 
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