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A FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2005. évi André Kertészrõl elne-
vezett alkotói támogatásra, amelynek célja párizsi alkotómunka segítése.

Altéma kódszáma 1802

Az NKA Fotómûvészeti Szakmai Kollégiuma az alkotói támogatás lehetõségét a magyar fotó-
mûvészek nemzetközi kapcsolatának és párizsi jelenléte megteremtésének elõmozdítása érdekében a
Párizsi Magyar Intézettel és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával közösen hozta létre.

Évente egy fotómûvész részesülhet a támogatásban.
A párizsi alkotómunka fedezetére szolgáló összeg: 800 000 Ft. Az alkotói támogatást 2005. év-

ben kell igénybe venni, összefüggõ, folyamatos kinntartózkodás keretében, melynek idõtartama két
hónap.

Kívánatos egy nyugati nyelv társalgási szintû ismerete. Az igazolt nyelvtudás azonos szakmai
megítélés esetén elõnynek számít. A pályázónak szakmai önéletrajzot, valamint a munkásságát repre-
zentáló kiadványokat (katalógus, könyv) vagy ennek hiányában portfóliót kell benyújtania.

A pályázati adatlapon lebonyolítóként a Magyar Fotográfiai Alapítványt kell a pályázónak meg-
jelölnie, mert a támogatás összege az alapítványon keresztül kerül kiutalásra.

Az utazás konkrét idõpontját a támogatott mûvész a Párizsi Magyar Intézettel egyeztetve hatá-
rozza meg, számára az intézet saját vendégszobájában ingyenes szállást biztosít és munkáiból a követ-
kezõ évben kiállítást rendez.

A mûvész hazatérését követõen, munkabeszámolót köteles benyújtani, amelyhez csatolnia kell
az alkotói támogatás ideje alatt készült 10 mûvét, önálló sorozatkép formájában. A beszámolót és a mû-
veket a szakmai kollégium – az NKA-nál történt bemutatása után – a Magyar Fotográfiai Múzeumban
helyezi el.

A pályázatok

2004. október 4-ig beérkezõen

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

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott 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!
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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.

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.

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

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

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

Fotómûvészeti Szakmai Kollégium
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A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI 
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium pályázatot hirdet a magyarországi nemzeti kisebbségek nyelvén írott, 2004.
október 1.–2005. január 31. között kiadásra kerülõ, országos terjesztésû kalendárium megjelen-
tetésének támogatására.

Altéma kódszáma 5230

(Kalendárium = tartalmi és formai feltételeknek megfelelõ szöveges-képes kiadvány, évkönyv)

A kollégium kisebbségenként csak 1 évkönyv kiadását támogatja.

Pályázhatnak:
– Országos hatáskörû kisebbségi önkormányzatok és szervezetek,
– Könyvkiadók (csak az országos önkormányzat ajánlásával).

A kollégium az alábbi költségcímeket támogatja:
– 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).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– 3 db nyomdai árajánlatot,
– szinopszist,
– 2004. évi kalendárium egy példányát, vagy elsõ megjelenés esetén 1 példány próbaszámot.

A borítékra kérjük írják rá:
Nemzetiségi nyelvû évkönyv-, kalendáriumpályázat



1102 NKA HÍRLEVÉL � PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A pályázatok

2004. október 18-ig beérkezõen

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

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott 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
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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 Kisebbségi Ideiglenes
Szakmai Kollégium
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A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium pályázatot hirdet 2004. II. félévére, a magyar történelem levéltári kutatására, és az
eredmények közzétételére az alábbi témákban:

1. Levéltári ismertetõk, segédletek készítésére

Altéma kódszáma: 2233

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

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

honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésre,
– futtatóprogram megvételére,
– nyomdai elõkészítési munkákhoz az alábbi jogcímekre

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

– nyomdaköltségre az alábbi jogcímekre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajto-
gatás, kötés, körbevágás, csomagolás).

2. Forráskiadványok elõkészítésére

Altéma kódszáma: 2231

A közgyûjteményekben õrzött dokumentumok, forráskiadványok – nyomtatott és elektronikus
formában történõ – elõkészítésére pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szerve-
zetek.

Támogatás kérhetõ:

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

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

és járulékaira, vagy számlás kifizetésre.

3. Forráskiadványok közzétételére

Altéma kódszáma: 2231

A közgyûjteményekben õrzött dokumentumok nyilvánossá tételére, forráskiadványok – nyom-
tatott és elektronikus formában – történõ közzétételére pályázhatnak magyarországi levéltárak és le-
véltári szakmai szervezetek.

Támogatás kérhetõ:
Hagyományos megjelentetés esetén
nyomdai elõkészítési munkákra az alábbi jogcímekre
– szöveg-, és képbevitelre (írás, szkennelés),
– kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés),
– képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás),
– korrektúrára,
nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés, körbevágás,

csomagolás).
CD-n történõ megjelentetés esetén
– szöveg-, és képbevitelre (írás, szkennelés),
– képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás),
– korrektúra,
– futtatóprogram megvételére,
– gyártási és csomagolási költségre [levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége] (flop-

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

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

4. Határon túli magyar vonatkozású források kiadásának elõkészítésére és
megjelentetésére

Altéma kódszáma: 2231

Határon túli gyûjteményekben õrzött magyar vonatkozású levéltári források kiadásának elõké-
szítésére és közzétételére pályázhatnak határon túli tudományos kutatók és szervezetek.

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

vagy számlás kifizetésre),
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– nyomdai elõkészítési munkákra:
– szöveg-, és képbevitelre (írás, szkennelés),
– kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés),
– képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás),

– nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, kötés.
Támogatást igényelni nyomdaköltségre, csak a kézirat beadásával lehet. CD-n történõ megje-

lentetés esetén a pályázathoz mellékelni kell a masterlemezt.

5. Hungarika-kutatásra

Altéma kódszáma: 2235

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

Támogatás kérhetõ:
– útiköltségre,
– szállásköltségre,
– honoráriumra,
– másolási költségre.
A pályázónak mellékelnie kell a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójának szakmai ajánlását,

valamint a kutatás konkrét munkatervét. A jegyzékeket és másolatokat a Magyar Országos Levéltár-
ban kell elhelyezni. Az errõl szóló igazolást a beszámolóhoz csatolni kell.

6. Eszközvásárlás határon túli egyházi levéltárak részére

Altéma kódszáma: 2205

Pályázhatnak a határon túli magyar egyházak levéltári anyagaiknak állományvédelméhez szük-
séges eszközök beszerzésére.

Támogatás kérhetõ:
– irattároló állványokra,
– irattároló szekrényekre és azok összeszerelésére,
– savmentes dobozokra,
– Magyarországon vásárolt eszközök esetében azok szállítására, illetve vámköltségére.

7. Évkönyvek és gyûjteményes kötetek megjelentetésére

Altéma kódszáma: 2212

Évkönyvek és gyûjteményes kötetek, valamint idegen nyelven megjelenõ reprezentatív levéltá-
ri kiadványok megjelentetésére pályázhatnak magyarországi levéltárak és levéltári szakmai szerveze-
tek.
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Támogatás kérhetõ:
– nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kö-

tés, csomagolás).

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

A pályázatok

2004. október 20-ig beérkezõen

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

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 személyi jövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,
valamint külföldi székhelyû pályázónak.

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

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Ha a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a
Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi
és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban
elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány 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, alaptõkeemelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ru-
házható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik,
fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján –
a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

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

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

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

Levéltári 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.

Kultúra és Turizmus Ideiglenes (meghívásos) augusztus 13.

Iparmûvészeti augusztus 25.

Népmûvészeti (meghívásos) szeptember 6.

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.

Nemzeti és 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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