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AZ ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA*

Az Épí tõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hirdet a

Bu da pes ti Fesz ti vál köz pont Kht. szá má ra

a Mû vé szek a jö võ nek – a jövõ mû vé szei prog ram meg va ló sí tá sá ra.

Al té ma kód szá ma: 2407

A meg va ló sí tás idõ pont ja: 2005. jú li us 15.–2005. ok tó ber 30.
Hely szí nei: a 2005. évi Bu da pes ti Õszi Fesz ti vál hoz kap cso ló dó an meg vá laszt va.
Részt ve võk köre: az NKA ál tal tá mo ga tott fi a tal (35 éve alat ti) hall ga tók, mû vé szek és in téz -

ménye ik.

A prog ram nak a kö vet ke zõ fel ada tok meg va ló sí tá sát kell tar tal maz nia:

Egy köz pon ti hely szín fo lya ma tos mû köd te té sé re kon cent rál tan
– be mu tat ko zás, köz vet len ta lál ko zás a kö zön ség gel az NKA szak kol lé gi u ma i nak mel lék let -

ben csa tolt ja vas la tai és fo lya ma tos egyeztetés alapján.
Az egyes mû vé sze ti te rü le tek – épí tõ mû vé szet, fo tó mû vé szet, ipar mû vé szet, kép zõ mû vé szet,

moz gó kép, szín ház, tánc- és ze ne mû vé szet prog ram jai ará nyo san, egy más hoz il lesz ke dõ rend szer -
ben jelenjenek meg.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell
– a meg va ló sí ta ni kí vánt prog ram rész le tes be mu ta tá sát,
– a szak mai meg va ló sí tá si terv üte me zé sét,
– szán dék nyi lat ko za tot az érin tett együtt mû kö dõk kel.

Tá mo ga tás igé nyel he tõ tisz te let díj ra és an nak já ru lé ka i ra, tisz te let díj ra (szám lás), te rem bér let -
re, te rü let bér lé si díj ra, köl csön zé si díj ra, szál lás költ ség re, úti költ ség re, szál lí tá si költ ség re, pro pa gan -
da költ ség re, nyom da költ ség re, (pla kát, szó ró lap), di gi ta li zá lás ra, ins tal lá ci ó ra, szak mai anyag költ -
ség re, díszletre, jelmezre, kellékre.

A szak mai be szá mo ló hoz a hely szí ne ken meg va ló sult ese mé nyek rõl ké szült fo tó do ku men tá -
ciót mellékelni kell.

A pá lyá zat mel lék le te: a szak mai kol lé gi u mok prog ram aján la ta.

A pá lyá za tok

2005. jú li us 15-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tó ak be, ki zá ró lag pos tai úton az NKA Igaz ga tó sá gá nak cí mé re
(H–1038 Bu da pest, Pf. 82). A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek.
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Ál ta lá nos tud ni va lók

Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2005. évre ki adott pá lyá za ti adat lap ján le het. Min den pá -
lyá za ti té má hoz kü lön adat la pot kell ki töl te ni és be nyúj ta ni. Az adat la po kat csak pon to san ki tölt ve, il -
let ve az elõ írt mel lék let tel – vál lal ko zá sok ese tén a vál lal ko zá sok nagy ság ren di mi nõ sí té sé hez szük -
sé ges be tét lap pal – fel sze rel ve fo gad juk el. A fel té te le ket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Az NKA Igaz ga tó sá ga fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét, hogy 2005-ben va la mennyi pá lyá zó -
nak/le bo nyo lí tó nak a pá lyá zat be adá sa kor be kell nyúj ta nia jogi do ku men tá ci ó ját az adat lap hoz mel -
lé kelt tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint. Azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók, akik nek vagy ame -
lyek nek a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram nál 2005. év ben már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk és azt kö -
ve tõ en jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént, a jogi do ku men tá ció ismételt becsatolása alól
mentesülnek.

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sá ra pá lyá zó ha zai ké rel me zõk nek iga zol ni uk kell, hogy a jog sza bály ban 
elõ írt kö te les pél dány-be nyúj tá si kö te le zett sé gü ket a tárgy év ben és a meg elõ zõ két nap tá ri év ben az
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ral szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz -
tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri pa lo ta F épü let 302. szo ba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já -
ról (www.nka.hu), to váb bá sze mé lye sen be sze rez he tõ az NKA Igaz ga tó sá gán és a Nem ze ti Kul tu rá lis
Örök ség Mi nisz té ri u má nak ügy fél szol gá la ti iro dá ján (1077 Bu da pest, Wes se lé nyi utca 20–22.). Az
adat lap pos tai úton is igé nyel he tõ – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA
Igazgatóságától.

Az Alap prog ram ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra, ál lan dó fenn tar tá si és
üze mel te té si ki adá sok ra, alap tõ ke-eme lés re nem hasz nál ha tó fel, il let ve har ma dik fél ré szé re át nem
ru ház ha tó. Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem ren del ke zik,
fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra a pá lyá zó vagy – a pá lyá zó val tör té nõ meg ál la po dás alap ján –
a le bo nyo lí tó a jó vá ha gyott összeg leg fel jebb 5%-át szá mol hat ja el áta lány díj ként a tá mo ga tás ter -
hére.

A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 10 na pon be lül bí rál ja el. A vég -
le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 10 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap. A dön tés fe lül bí rá la tát
kér ni nem le het. A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet -
ta stb.) nem õriz zük meg és nem küld jük vissza, azok az NKA Igaz ga tó sá gán át ve he tõk a dön tés rõl
szó ló ér te sí tés dá tu má tól szá mí tott 60 na pon be lül. A ha tár idõ el tel te után – kü lön ér te sí tés nél kül – a
fen ti anya go kat meg sem mi sít jük.

A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás az NKA Igaz ga tó sá ga ügy fél szol gá la tá tól kér he tõ
(te le fon: 351-5461/141-es mel lék).

Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõ tõl csü tör tö kig 9–15 órá ig, pén te ken 9–12 órá ig.

Épí tõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

* A kol lé gi um a pá lyá zót ér te sí tet te. A ki írást in for má ci ó kép pen kö zöl jük. (A szerk.)
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A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK
PROGRAMAJÁNLATA
a 2005. évi Õszi Fesz ti vál NKA ál tal tá mo ga tott prog ram já ra

Mû vé sze ti te rü let Prog ram Hely szín
Kol lé gi um ré szé rõl

té ma fe le lõs

Tánc mû vé szet Mû vé sze ti Is ko lák (Gyõr, Pécs,
Bu da pest) prog ram jai, Kun At ti la
és Lu kács And rás ko re og rá fi ái

Mer lin Szín ház

Tra fó

Ma gyar Tánc szín ház

Pa ta ki And rás

Kép zõ mû vé szet

Fo tó mû vé szet

Kö zös prog ram – pro jekt mun kák
ve tí té se nagy mé re tû fe lü let re

Köz pon ti pa vi lon, más bel -
vá ro si fal fe lü let

Vár ko nyi György

Bán And rás

Ipar mû vé szet Mû vé sze tek Kert je Bu da pes ti
Egye tem kö zös prog ram ja

Vég zõs res ta u rá to rok be mu tat ko -
zá sa

Ma gyar Ipar mû vé sze ti
Egye tem zug li ge ti épü le te
és kert je

Zsó tér Lász ló

Szent ki rá lyi Mik lós

Zene Kor társ kó rus mû vek, kon cer tek Ze ne aka dé mia és más hely -
szí nek

Ti ha nyi Lász ló

Moz gó kép Film ve tí té sek fi a tal fil me sek új já -
ték- és kis já ték film je i bõl, ta lál ko -
zás az al ko tók kal

Szín ház- és Film mû vé sze ti
Egye tem

Urá nia Film szín ház

Schul ze Éva

Szín ház Szín há zi elõ adá sok

Szín ház és Film mû vé sze ti Egye tem 
vizs ga elõ adá sai

Szké né Szín ház, Vár, Ka to -
na Jó zsef Szín ház Ka ma ra

Csiz ma dia Ti bor

Épí tõ mû vé szet A Mes ter is ko la be mu tat ko zá sa, ki -
ál lí tás

Sza bó Er vin Könyv tár He ge dûs Pé ter
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A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Fel hív juk a pá lyá zók fi gyel mét, hogy a moz gó kép rõl szó ló 2004. évi II. tör vény alap ján, az
e tör vény ben meg ha tá ro zott köz vet len és köz ve tett tá mo ga tás ban csak a Nem ze ti Film iro da ál tal nyil -
ván tar tás ba vett sze mé lyek és szer ve ze tek ré sze sül het nek, amennyi ben meg fe lel nek e tör vény ren del -
ke zé se i nek. A tör vény ha tá lya a ma gyar, il let ve a ma gyar rész vé tel lel ké szü lõ film al ko tá sok elõ ál lí tá -
sá ra, ter jesz té sé re és ar chi vá lá sá ra, va la mint a ma gyar or szá gi film ter jesz tés re ter jed ki. Dön tés elõtt a
kol lé gi um ellenõrzi a regisztrációt a Filmirodától kapott hiteles lista alapján.

Nem ré sze sül het köz vet len és köz ve tett tá mo ga tás ban [14. § (3)]:

a) akit a Nem ze ti Film iro da nem vett nyil ván tar tás ba, vagy on nan törölt,

b) aki nek az ál lam mal szem ben fenn ál ló adó-, já ru lék- vagy egyéb köz te her tar to zá sa van,

c) aki a vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rin ti kö te les pél dány-szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek nem
tett eleget,

d) aki a tá mo ga tó szer ve zet ál tal nyúj tott tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val nem szá molt el, el szá mo -
lá sát a tá mo ga tó szer ve zet nem fo gad ta el, vagy a tá mo ga tó szer ve zet tel szem ben le járt, tel je sí tet len
fi ze té si kötelezettséggel rendelkezik.

e) az a szer ve zet, amely nek ve ze tõ tiszt ség vi se lõi, vagy tu laj do no sai kö zött olyan sze mély van,
aki a tá mo ga tá si igény be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom év ben olyan szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je
volt, amely a ve ze tõ tiszt ség vi se lé sé nek idõ tar ta ma alatt fel hasz nált köz vet len tá mo ga tás sal, a tá mo -
ga tó val szem ben nem szá molt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,

f) az a szer ve zet, amely nek tu laj do no sai kö zött olyan szer ve zet van, amely a tá mo ga tá si igény
be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom év ben fel hasz nált köz vet len tá mo ga tás sal a tá mo ga tó val szem ben nem
szá molt el, vagy el szá mo lá sát a támogató szervezet nem fogadta el,

g) aki el len csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás van fo lya mat ban.

A nyil ván tar tás ba vé tel nem fel té te le a tá mo ga tás nyúj tá sá nak azon szer ve ze tek, il let ve in téz -
mé nyek ese té ben, ame lyek ki zá ró lag ok ta tá si, könyv tá ri, il let ve egyéb köz gyûj te mé nyi fel ada ta ik el -
lá tá sa ér de ké ben vé gez nek film ter jesz té si te vé keny sé get, ki vé ve a kifejezetten mozgókép szakmai
tárgyú közgyûjteményeket.

A Moz gó kép Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tot hir det 2005. II. fél év ben az aláb bi témákra:

1. Fil mes ren dez vé nyek re

Al té ma kód szá ma: 1007

Tá mo ga tás ban ré sze sül het nek a 2005. szep tem ber 1.–2005. de cem ber 31-ig le bo nyo lí tás ra ke -
rü lõ – a film mû vé sze ti ér té kek nép sze rû sí té sét és ter jesz té sét szol gá ló – or szá gos re gi o ná lis és ha tá -
ron túli ma gyar ren dez vé nyek (film hét, fesz ti vál, szem le, be mu ta tó stb.) szer ve zõi. A kol lé gi um ki e -
mel ten ke ze li az EU-tag or szá gok film mû vé sze té vel fog lal ko zó ren dez vé nye ket. A pá lyá zat hoz csa -
tol ni kell – a pályázó nevére szóló – Nemzeti Filmiroda által kiadott regisztrációs számot.
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Pá lyáz ni le het:
– tisz te let díj ra és an nak já ru lé ka i ra,
– te rem bér let re,
– film- és tech ni kai esz köz bér lés re,
– uta zá si költ ség re,
– szál lás költ ség re,
– szál lí tá si költ ség re,
– nyom da költ ség re,
– rek lám- és pro pa gan da költ ség re.

An nak a pá lyá zó nak, aki vagy amely 2004-ben az NKA-tól ren dez vény re tá mo ga tást ka pott, a
pá lyá zat hoz csa tol nia kell a tá mo ga tott ren dez vény szak mai ér té ke lé sét, kü lö nös te kin tet tel a részt ve -
võk szá má ra és a saj tó vissz hang ra. Rep re zen tá ci ós költségekre támogatás nem igényelhetõ.

2. Vi dé ki mo zik kö zön ség kap cso la ta i nak ki épí té sé re, fej lesz té sé re

Al té ma kód szá ma: 1033

A moz gó kép kul tú ra he lyi sa já tos sá ga it is fi gye lem be vevõ tá jé koz ta tó ki ad vá nyok ra, he lyi
rek lá mok ra pá lyáz hat nak az art-te vé keny sé get foly ta tó, mo zi ként re giszt rált film szín há zak, ame lyek
a hét négy napján art-mûsort is vetítenek.

Nem pá lyáz hat nak azok a vi dé ki mo zik, ame lyek a 2005. évi elsõ pá lyá za tu kon eb ben a té ma -
kör ben éves tá mo ga tás ban részesültek.

Pá lyáz ni le het:
– nyom da költ ség re,
– rek lám költ ség re.

3. Kis já ték fil mek mo zi for gal ma zá si tá mo ga tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 1031

Pá lyáz hat nak a film gyár tó szer ve ze tek, film gyár tón ként ma xi mum 5 db kisfilmmel.

Fel té te lek:
– ma xi mum 15 per ces fil mek,
– for gal ma zói vagy já ték film al ko tó szán dék nyi lat ko zat kap csolt kis film ként tör té nõ for -

galma zá sá ra.

Pá lyáz ni le het:
– 35 mm-es kó pi ák gyár tá sá ra,
– rek lám költ ség re.

Be nyúj tan dó: a kis film 1 db VHS vagy 1 db DVD-kó pi á ja.
Az el nyer he tõ ma xi má lis tá mo ga tá si összeg: 1 000 000 Ft fil men ként.
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4. Meg hí vá sos pá lyá zat az ASVA Au di o vi zu á lis Mû ve ket Vágó Köz cé lú Ala pít -
vány tá mo ga tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 1030

A kol lé gi um meg hív ja az ASVA Au di o vi zu á lis Mû ve ket Vágó Köz cé lú Ala pít ványt a szer zõi
jo gok meg sér té sé vel kap cso lat ban is me ret ter jesz tõ ké zi könyv lét re ho zá sá ra és megjelentetésére.

Meg pá lyáz ha tó összeg: 1 500 000 Ft.

5. Re giszt rált vi dé ki mo zik új szab vány sze rin ti hang le ol va só rend sze ré nek
mo der ni zá lá sá ra, cse ré jé re

Al té ma kód szá ma: 1005

A kol lé gi um pá lyá za tot hir det e té má ban ko ráb ban még nem tá mo ga tott vi dé ki mo zik hang -
rend sze ré nek kor sze rû sí té sé re vö rös lé zer-di ó dás rend szer, vagy vö rös LED-rendszer alkalmazásával.

A pá lyá zat fel té te le:
– a Nem ze ti Film iro da ér vé nyes re giszt rá ci ós iga zo lá sa (a pá lyá zó ne vé re kiállítva!),
– a mû köd te tõ (fenn tar tó) nyi lat ko za ta a mozi je len le gi és 2007. de cem ber 31-ig vál lalt fo lya -

ma tos mûködtetésérõl.

A meg pá lyáz ha tó összeg – ár aján lat tal alá tá masz tott – be ke rü lé si összeg, de gép pá ron ként ma -
xi mum 100 000 Ft.

Pá lyáz ni ki zá ró lag: vö rös lé zer-di ó dás hang lám pa/vö rös LED-rend szer vá sár lá sá ra és be sze re -
lé sé re lehet.

A pá lyá za tok

2005. au gusz tus 15-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tó ak be az NKA Igaz ga tó sá gá nak cí mé re
(H–1038 Bu da pest, Pf. 82). A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek.

Ál ta lá nos tud ni va lók

Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2005. évre ki adott pá lyá za ti adat lap ján le het. Min den pá -
lyá za ti té má hoz kü lön adat la pot kell ki töl te ni és be nyúj ta ni. Az adat la po kat csak pon to san ki tölt ve, il -
let ve az elõ írt mel lék let tel – az elõ írt mel lék le tek kel – vál lal ko zá sok ese tén a vál lal ko zá sok nagy ság -

680 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK



ren di mi nõ sí té sé hez szük sé ges be tét lap pal – fel sze rel ve fo gad juk el. A fel té te le ket nem teljesítõ
pályázatok érvénytelenek!

Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás
igény lé se ese tén ma gán sze mély nek, to váb bá a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek
(amennyi ben nem ren del ke zik sa ját adó szám mal és szám la szám mal), va la mint kül föl di szék he lyû
pályázónak.

A le bo nyo lí tó ma gyar or szá gi ön ál ló an gaz dál ko dó jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li
gaz da sá gi tár sa ság le het. A rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek a pénz ügyi-gaz da -
sági fel ada ta it el lá tó, ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igaz ga tó sá ga fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét, hogy 2005-ben va la mennyi pá lyá zó -
nak/le bo nyo lí tó nak a pá lyá zat be adá sa kor be kell nyúj ta nia jogi do ku men tá ci ó ját az adat lap hoz mel -
lé kelt tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint. Azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók, akik nek vagy ame -
lyek nek a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram nál 2005. év ben már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk és azt kö -
ve tõ en jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént, a jogi do ku men tá ció ismételt becsatolása alól
mentesülnek.

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sá ra pá lyá zó ha zai ké rel me zõk nek iga zol ni uk kell, hogy a jog sza bály ban 
elõ írt kö te les pél dány-be nyúj tá si kö te le zett sé gü ket a tárgy év ben és a meg elõ zõ két nap tá ri év ben az
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ral szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz -
tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri pa lo ta F épü let 302. szo ba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já -
ról (www.nka.hu), to váb bá sze mé lye sen be sze rez he tõ az NKA Igaz ga tó sá gán és a Nem ze ti Kul tu rá lis
Örök ség Mi nisz té ri u má nak ügy fél szol gá la ti iro dá ján (1077 Bu da pest, Wes se lé nyi utca 20–22.). Az
adat lap pos tai úton is igé nyel he tõ – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA
Igazgatóságától.

Az Alap prog ram ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra, ál lan dó fenn tar tá si és
üze mel te té si ki adá sok ra, alap tõ ke-eme lés re nem hasz nál ha tó fel, il let ve har ma dik fél ré szé re át nem
ru ház ha tó. Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem ren del ke zik,
fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra a pá lyá zó vagy – a pá lyá zó val tör té nõ meg ál la po dás alap ján –
a le bo nyo lí tó a jó vá ha gyott összeg leg fel jebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás
terhére.

A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég -
le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 30 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap. A dön tés fe lül bí rá la tát
kér ni nem le het. A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet -
ta stb.) nem õriz zük meg és nem küld jük vissza, azok az NKA Igaz ga tó sá gán át ve he tõk a dön tés rõl
szó ló ér te sí tés dá tu má tól szá mí tott 60 na pon be lül. A ha tár idõ el tel te után – kü lön ér te sí tés nél kül – a
fen ti anya go kat meg sem mi sít jük.

A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás az NKA Igaz ga tó sá ga ügy fél szol gá la tá tól kér he tõ
(te le fon: 351-5461/141-es mel lék).

Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõ tõl csü tör tö kig 9–15 órá ig, pén te ken 9–12 órá ig.

Moz gó kép Szak mai Kol lé gi um

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK n NKA HÍRLEVÉL 681



KIMUTATÁS A NETTÓ ÖTMILLIÓ FORINTOT ELÉRÕ 
KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉGÛ SZERZÕDÉSEKRÕL*

Sor -
szám

Szer zõ dés tí pu sa Szer zõ dés tár gya Szer zõ dést kötõ fél
Ér ték fo rint ban

Idõ tar tam Le je lent ve
Net tó ér ték Áfa Brut tó ér ték

2004. évi kö te le zett ség vál la lá sok 2005. év ben tör té nõ mó do sí tá sa:

7/1. Áta lány áras vál lal -
ko zá si szer zõ dés

Az NKA Igaz ga tó sá -
ga iro da épü le té nek
(VIII., Gyu lai P. u.
11–13. sz.) épí té si
be ru há zá sa

EURÓPAI Épí tõ Rt. 218 028 889 54 507 222 272 536 111 2004. 12. 16.–
2005. 06. 03.

2005. 06. 15.

8/1. Áta lány áras vál lal -
ko zá si szer zõ dés

Az NKA Igaz ga tó sá -
ga iro da épü le té nek
(VIII., Gyu lai P. u.
11–13. sz.) struk tu -
rált in for ma ti ka- és
te le fon há ló za tá nak
ki épí té se

BCN Rend szer ház Kft.
(volt MATÁVCOM
Kft.)

7 645 242 1 911 310 9 556 552 2004. 12. 16.–
2005. 06. 03.

2005. 06. 15.

9/1. Áta lány áras vál lal -
ko zá si szer zõ dés

Az NKA Igaz ga tó sá -
ga iro da épü le té nek
(VIII., Gyu lai P. u.
11–13. sz.) be lép te -
tõ rend szer ter ve zé se
és ki épí té se

BCN Rend szer ház Kft.
(volt MATÁVCOM
Kft.)

9 173 230 2 293 308 11 466 538 2004. 12. 16.–
2005. 06. 03.

2005. 06. 15.

10/1. Áta lány áras vál lal -
ko zá si szer zõ dés

Az NKA Igaz ga tó sá -
ga iro da épü le té nek
(VIII., Gyu lai P. u.
11–13. sz.) irat tá ri
tö mö rí tett polc rend -
sze re ki ala kí tá sa

VASSZER
RAKTÁRTECHNIKA
Rak tár tech ni kai Kft.

12 149 094 3 037 274 15 186 368 2004. 12. 16.–
2005. 06. 03.

2005. 06. 15.
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Sor -
szám

Szer zõ dés tí pu sa Szer zõ dés tár gya Szer zõ dést kötõ fél
Ér ték fo rint ban

Idõ tar tam Le je lent ve
Net tó ér ték Áfa Brut tó ér ték

2005. évi kö te le zett ség vál la lá sok:

3. KSZF ke ret szer zõ -
dés-meg ren de lõ

Az NKA Igaz ga tó sá -
ga ré szé re int ra net-
in ter net por tál ki ala -
kí tá sa

NOVELL Pro fe szi o -
ná lis Szol gál ta tá sok
Ma gyar or szág Kft.

13 842 665 3 460 666 17 303 331 2005. 05. 24. 2005. 06. 15.

4. KSZF ke ret szer zõ -
dés-meg ren de lõ

Az NKA Igaz ga tó sá -
ga új szék há zá nak
(VIII., Bp. Gyu lai
Pál u. 11–13. sz.) be -
bú to ro zá sa

LINEA Iro da bú tor
Stú dió Kft.

27 818 454 6 954 614 34 773 067 2005. 06. 09.–
2005. 08. 18.

2005. 06. 15.

Bu da pest, 2005. 06. 15.

*A fen ti ki mu ta tás meg ta lál ha tó az NKA hon lap ján is a www.nka.hu/üveg zseb/szer zõ dé sek cím szó alatt. (a szerk.)
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AZ NKA 2005/II. FÉLÉVI 
PÁLYÁZTATÁSI NAPTÁRA – TERVEZET

Szak mai kol lé gi um Be ér ke zé si ha tár nap

Szín há zi jú li us 1.

Épí tõ mû vé sze ti/meg hí vá sos jú li us 15.

Moz gó kép au gusz tus 15.

Szép iro dal mi szep tem ber 1.

Po pu lá ris Ze ne kul tú ra Ide ig le nes szep tem ber 9.

Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra szep tem ber 15.

Le vél tá ri szep tem ber 20.

Köz mû ve lõ dé si szep tem ber 30.

Kul tú ra 2000 Ide ig le nes szep tem ber 30.

Ipar mû vé sze ti ok tó ber 3.

Kép zõ mû vé sze ti ok tó ber 4.

Tánc mû vé sze ti ok tó ber 4.

Moz gó kép ok tó ber 15.

Könyv tá ri ok tó ber 17.

Nép mû vé sze ti ok tó ber 31.

Fo tó mû vé sze ti no vem ber 10.

Szín há zi no vem ber 10.

Fo lyó irat-pá lyá za tok 2006-ra

Épí tõ mû vé sze ti no vem ber 10.

Fo tó mû vé sze ti no vem ber 10.

Ipar mû vé sze ti no vem ber 10.

Kép zõ mû vé sze ti no vem ber 10.

Könyv tá ri no vem ber 10.

Le vél tá ri no vem ber 10.

Moz gó kép no vem ber 10.

Mú ze u mi no vem ber 10.

Mû em lé ki és Ré gé sze ti no vem ber 10.

Nép mû vé sze ti no vem ber 10.

Szín há zi no vem ber 10.

Tánc mû vé sze ti no vem ber 10.

Ze nei no vem ber 10.

Meg jegy zés: az ütem terv vál toz ta tá si jo gát a kol lé gi u mok, illetve az igaz ga tó ság fenntartják.

Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram

1062 Bu da pest, Baj za u. 32.

Pos ta cím: 1388 Bu da pest, Pos ta fi ók 82.
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