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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
44/2005. (IX. 12.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM ELNÖKE MANDÁTUMÁNAK
MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL

A bi zott ság egy han gú sza va zás sal ja va sol ja a kul tu rá lis mi nisz ter nek Koz ma Ká roly, a Moz gó -
kép Szak mai Kol lé gi um el nö ke man dá tu má nak egy év vel, azaz 2006. jú ni us 30-ig történõ
meghosszabbítását.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
45/2005. (IX. 12.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM PÉNZKERETÉNEK
BELSÕ ÁTCSOPORTOSÍTÁSÁRÓL

A bi zott ság egy han gú sza va zás sal úgy dön tött, hogy az NKA Moz gó kép Szak mai Kol lé gi u má -
nak egy ki emelt egye di pá lyá zat ra fenn tar tott ke re tét – a kol lé gi um ren del ke zés re álló ke re té nek bel sõ 
át cso por to sí tá sá val – 19,7 millió forinttal megemeli. 

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
46/2005. (IX. 12.) SZÁMÚ HATÁROZATA

ÚJ IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL

A bi zott ság egy han gú sza va zás sal úgy dön tött, hogy a nem ze ti kul tu rá lis örök ség  miniszte -
rének ja va sol ja a Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes Szak mai Kol lé gi um lét re ho zá sát, Inkei
Péter vezetésével.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
47/2005. (IX. 12.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A 2006-RA VONATKOZÓ FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
MEGSZÖVEGEZÉSÉRÕL

A bi zott ság tíz igen sza va zat tal egy tar tóz ko dás mel lett úgy dön tött, hogy az NKA szak mai kol -
lé gi u mai kö te le sek a bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott fo lyó irat-pá lyá za ti fel hí vás szö ve gét al kal maz ni;
egy ben fel ké ri Káz mér Ju dit bi zott sá gi ta got, hogy a té má hoz tar to zó egyez te té se ket a bi zott ság
javaslatai alapján az igazgatósággal folytassa le.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke

1286 NKA HÍRLEVÉL n BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK
51/2005. (IX. 12.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A RENDEZVÉNYEKET ÉRINTÕ PÁLYÁZATI KIÍRÁSOKRÓL

A bi zott ság egy han gú sza va zás sal úgy dön tött, hogy az NKA Szép iro dal mi, Nép mû vé sze ti,
Köz mû ve lõ dé si, va la mint Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi u ma i nak ren dez vé -
nye ket érin tõ pá lyá za ti ki írá sa al té má it meg ál lít ja; to váb bá úgy dön tött, hogy a szak mai kol lé gi u mok
ren dez vény té ma kör ben nem ír hat nak ki pá lyá za tot ad dig, amíg az új on nan lét re jö võ, Ki emelt Kul tu -
rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes Szak mai Kol lé gi um kom pe ten ci á já ba ke rü lõ ren dez vé nyek rõl szóló – az
érintett szakmákkal történõ egyeztetés alapján születõ – határozatok el nem készülnek.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
52/2005. (IX. 12.) SZÁMÚ HATÁROZATA

HÁROM SZAKMAI KOLLÉGIUM 
2005-ös KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A bi zott ság egy han gú sza va zás sal úgy dön tött, hogy a 2004. évi fo lyó irat-tá mo ga tás okán el -
adó so dott Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra, Kép zõ mû vé sze ti, va la mint Szép iro dal mi Szak mai
Kollégiumok tartozását annullálja.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke

1288 NKA HÍRLEVÉL n BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
53/2005. (X. 4.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÉNZKERETÉNEK
BELSÕ ÁTCSOPORTOSÍTÁSRÓL

A bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy a Könyv tá ri Szak mai Kol lé gi um a ha tá ron túli fo -
lyó ira tok cél tá mo ga tá sá ból meg ma radt 3 121 047 fo rin tot át cso por to sít hat ja a kis te le pü lé se ken meg -
kez dett könyv tá ri állományok megújítási programjára.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA*

A Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det 2006-ban, Ma gyar or szá gon
meg va ló sí tan dó, ki emel ke dõ je len tõ sé gû kul tu rá lis ese mé nyek, ren dez vé nyek
tá mo ga tá sá ra.

A szak mai kol lé gi u mok ja vas la ta i ból ki in dul va meg hí vást kap nak a Mel lék let ben fel so rolt kul -
tu rá lis ren dez vé nyek, események szervezõi.

A pá lyá zat cél ja a ma gyar kul tu rá lis élet rep re zen ta tív ren dez vé nye i nek tá mo ga tá sa, és ezen
ke resz tül a ma gyar kul tú ra po zí ci ó já nak, rang já nak és szín vo na lá nak meg õr zé se és erõ sí té se, ter ve -
zési sta bi li tá sá nak nö ve lé se. A kul tu rá lis ér té kek és kí ná lat tá mo ga tá sán túl me nõ en a pá lyá zat cél ja az 
is, hogy erõ sít se a ki emelt rendezvények, események tágabb társadalmi és gazdasági hatásait.

Al té ma kód szá ma: 6607

A tá mo ga tás ra ren del ke zés re álló ke ret összeg 1 mil li árd forint.

A pá lyá zat ba meg hí vott ren dez vé nyek, ese mé nyek kö rét az NKA szak mai kol lé gi u mai, va la -
mint a fesz ti vál szö vet sé gek s a NKÖM ré szé rõl a Bi zott ság el nö ké hez el jut ta tott ja vas la tok alap ján az 
Ide ig le nes Szakmai Kollégium határozta meg.

A konk rét tá mo ga tá si összeg re vo nat ko zó dön tést a kol lé gi um hoz za meg, mely nek so rán az
aláb bi szem pon to kat ve szik fi gye lem be (lásd a ki emelt kul tu rá lis ese mé nyek meg va ló sí tá sá ra vo nat -
ko zó be tét la pot):

1. Kul tu rá lis je len tõ ség
2. Tár sa dal mi ha tás
3. Gaz da sá gi sze rep
4. A ren dez vény szer ve zés szín vo na la
5. Mar ke ting szem pon tok
6. A ren dez vény gaz dál ko dá sa

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:

– mû vé szek, együt te sek, szer ve zõk dí ja zá sa és já ru lé kai,
– szer zõi jog díj,
– uta zá si költ ség,
– szál lás költ ség,
– szál lí tá si költ ség,
– biz to sí tá si költ ség,
– cso por tos ét kez te tés,
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– te rem bér let vagy hely szín bér le ti díja,
– szín pad épí té si és bon tá si költ sé ge,
– ins tal lá ci ós költ ség,
– na gyí tás, pasz par tu, ke re te zés
– dísz let, jel mez, kel lék
– nyom dai elõ ké szí tés
– nyom da költ ség,
– au di o vi zu á lis esz kö zök bér le ti díja
– rek lám- és pro pa gan da költ ség.

A fen ti ek tõl el té rõ költ ség ne me ket a pá lyá zó nak in do kol nia kell!

A tá mo ga tás a ren dez vény egé szé nek meg va ló sí tá sát se gí ti. A pá lyá zat el bí rá lá sá nál a kol lé -
gium messze me nõ en fi gye lem be ve szi a sa ját erõ- és más for rá sok mér té két. A pá lyá zó meg je löl he ti,
il let ve a kol lé gi um ki köt he ti, hogy a tá mo ga tás adott há nya dát mi lyen konkrét cél megvalósítására
kéri, illetve adja.

Az ide ig le nes kol lé gi um pá lyá za tán való rész vé tel ki zár ja, hogy az adott ese mény re a pá lyá zó a 
2006. évre, az NKA más szak mai kol lé gi u má ból támogatást kérjen.

A kol lé gi um szán dé ká ban áll mi nél több ren dez vény elõ ké szí té sét és le bo nyo lí tá sát a hely szí -
nen ellenõrizni.

A tíz mil lió fo rin tot meg ha la dó tá mo ga tá sok ese tén az el nyert összeg 5%-a pénz ügyi el szá mo -
lás és a szak mai be szá mo ló el fo ga dá sát kö ve tõ en kerül átutalásra.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a ren dez vény utol só (jel lem zõ en 2005. évi) prog ram já nak leg fel -
jebb há rom ol da las ér té ke lõ össze fog la ló ját. Ezen fe lül csa tol ha tó a mû sor fü zet vagy a ha son ló funk -
ci ó jú kiadványok egy példánya.

A pá lyá zat a ki emelt kul tu rá lis ese mé nyek meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó be tét lap pal együtt ér -
vén y es!

Pá lyáz ni csak a ne ve zé si díj egy ide jû be fi ze té sé vel le het! A ne ve zé si díj a pá lyá zat le bo nyo lí -
tá si költ sé ge i nek fedezetéül szolgál.

A pá lyá zó ne ve zé si díj cí men az igé nyelt tá mo ga tá si összeg 1%-át + 25% áfát 
tar to zik be fi zet ni a pá lyá zat be nyúj tá sá val egy ide jû leg az NKA Igaz ga tó sá ga

10032000-01425200-00000000
szá mú pénz for gal mi jel zõ szá má ra, a pá lyá za ti adat lap hoz tar to zó csek ken.

Az adat la pok in ter ne tes le töl té se ese tén a pá lyá za ti adat lap sor szá má ért for dul jon 
a kol lé gi um tit ká rá hoz: Nagy Jó zsef né, tel.: 327-4308; e-ma il: eri ka.nagy@nka.hu. 

Az át uta lás, il let ve a pos tai (ró zsa szín) csekk köz le mény ro va tá ba kér jük fel tün tet ni 
a pá lyá za ti adat lap sor szá mát.

Kér jük to váb bá, hogy át uta lás ese tén a köz le mény ro vat vé gé tõl szá mí tott 
7. po zí ci ó ban a # je let, va la mint az utol só 3 po zí ci ó ban a 310 kó dot tün tes se fel.

A ne ve zé si díj össze ge fél mil lió fo rint nál ki sebb össze gû igény ese tén sem le het ke ve sebb 
5000 Ft + 25% áfa összeg nél, azaz 6250 fo rint nál.

A ne ve zé si díj be fi ze té sé nek el mu lasz tá sa, il let ve az elõ írt nál ala cso nyabb mér té kû tel je sí té se
a pá lyá zat ér vény te len sé gét von ja maga után.

A ne ve zé si dí jat a tá mo ga tás ban nem ré sze sü lõ pá lyá zó sem igé nyel he ti vissza.
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A pá lyá za tok leg ké sõbb

2005. no vem ber 15-i pos ta bé lyeg zõ vel el lát va

nyújt ha tó ak be ki zá ró lag pos tai úton az NKA Igaz ga tó sá gá nak cí mé re
(H–1388 Bu da pest, Pos ta fi ók 82.). A ha tár idõn túl be nyúj tott 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 – 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 tel je sí tõ pá lyá za tok ér vény te le nek!

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 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.

Azok a költ ség ve té si in téz mé nyek, ame lyek az NKA hon lap ja (www.nka.hu) Pá lyá za tok me nü -
pont meg nyi tá sá val a Meg ala ku lást iga zo ló ok irat be nyúj tá sa alól men te sü lõ in téz mé nyek lis tá ja
cím sor alatt fel van nak so rol va, ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mellékelni.

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 -
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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: 327-4444; 327-4445)

Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõ tõl csü tör tö kig 8.30–16 órá ig, pén te ken 8.30–13 órá ig.

Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes
Szak mai Kol lé gi um

* A kol lé gi um a meg hí vott pá lyá zó kat ér te sí tet te, a fel hí vást in for má ci ó kép pen kö zöl jük. (A szerk.)
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MELLÉKLET

A pá lyá zat ra meg hí vott szer ve zet neve 
A meg ren de zés re ke rü lõ ren dez vény, ese mény címe

Al ter na tív és Füg get len Szín há zak Szö vet sé ge Bu da pest 
Sze ge di al ter na tív szín há zi szem le

Anyám Fe ke te Ró zsa Köz hasz nú Ala pít vány Veres egy ház
XV. Anyám fe ke te ró zsa nem zet kö zi vers- és pró za mon dó verseny

Bar tók Béla Em lék ház Bu da pest
Bar tók Bé la-em lék ház meg nyi tá sa

Bár ka Jó zsef vá ro si Szín há zi és Kul tu rá lis Kht.
Kö zép- és ke let-eu ró pai szín há zi mû he lyek ta lál ko zó ja

Bu da pes ti Fesz ti vál köz pont Kht.
Bu da pes ti õszi fesz ti vál

Bu da pes ti Vo nó sok Ala pít vá nya
Ha ydn-fesz ti vál Esz ter há za 2006

Bu da pes ti Zsi dó Hit köz ség
IX. Zsi dó nyá ri fesz ti vál

Ci ró ka Báb szín ház Kecs ke mét
Ma gyar or szá gi báb szín há zak 8. ta lál ko zó ja

Csa lá di In té zet Gyõr
Ba rokk nosz tal gi ák mû vé sze ti fesz ti vál

Du na pArt Mû vé sze ti Tár sa ság Bu da pest
Ma gyar fes té szet nap ja 2006

Eg res sy Béni Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár Ka zinc bar ci ka
XVIII. ifj. Hor váth Ist ván nem zet kö zi szín ját szó fesz ti vál

Fil har mó nia Bu da pest és Fel sõ-du nán túl Kon cert szer ve zõ 
és Ren de zõ Kht.
Bu da pesti nem zet kö zi ze nei ver seny
Bu da pes ti ze nei he tek
Régi ze nei na pok – Sop ron
Szom bat he lyi nem zet kö zi Bar tók sze mi ná ri um és fesztivál

Folk lór Kul tu rá lis Köz ala pít vány Jász be rény
XVI. csán gó fesz ti vál és XXV. nem zet kö zi tánc ház tá bor
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Fõ nix Ren dez vény szer ve zõ Kht. Deb re cen
Bar tók Béla deb re ce ni nem zet kö zi kó rus ver seny és fesz ti vál
Deb re ce ni jazz na pok

Gár do nyi Géza Szín ház Eger
Ag ria nyá ri já té kok

Gyer mek és If jú sá gi Szín há zak Nem zet kö zi Szö vet sé gé nek 
Ma gyar Központja Egye sü let Bu da pest
III. ka pos vá ri gyer mek- és if jú sá gi szín há zak bi en ná lé ja

Gyõ ri Fesz ti vál és Ren dez vény szer ve zõ Iroda
Gyõ ri nyár – nem zet kö zi kul tu rá lis fesz ti vál

Gyu lai Vár szín ház
Gyu lai Vár szín ház össz mû vé sze ti fesz ti vál

Ha gyo má nyok Háza Bu da pest
VII. or szá gos népi mes ter sé gek mû vé sze te

Ház a Ré ten Kul tu rá lis Egye sü let Bu da pest
13. or szá gos diák és if jú sá gi film- és vi deo szem le

Hun ga ro fest Nem ze ti Ren dez vény szer ve zõ Kht.
Ven dég ség ben Bu da pes ten – Ha tá ron túli ma gyar szín há zi estek

In for ma ti kai és könyv tá ri szö vet ség Bu da pest
Össze fo gás a könyv tá ra kért – össze fo gás az ol va só kért c. ren dez vény so ro zat

In ter kul tur Hun gá ria Kul tu rá lis Ren dez vény szer ve zõ és Szol gál ta tó
Kht. Budapest
Zemp lé ni fesz ti vál

Ju ri sics-vár Mû ve lõ dé si Köz pont és Vár szín ház Kõszeg
Kõ sze gi Vár szín ház

Ka pol csi Kul tu rá lis és Ter mé szet vé del mi Egylet
Mû vé sze tek Völ gye

Kecs ke mé ti Ani má ci ós Film gyár tó és For gal ma zó Kft.
Kecs ke mé ti ani má ci ós film fesz ti vál

Kecs ke mét Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta
Kecs ke mé ti ta va szi fesz ti vál

Köz ala pít vány a Vár szín há zi Nyá ri Já té kok Tá mo ga tá sá ra
Esztergom
Esz ter go mi Vár szín ház

Kul tu rá lis Ala pít vány a Tex til mû vé sze tért Budapest
II. szom bat he lyi tex tilt ri en ná lé 
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Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal Bu da pest
Kul tu rá lis örök ség nap jai

Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem (Kecs ke mé ti Ko dály Intézet)
Nem zet kö zi Ko dály sze mi ná ri um és fesz ti vál

Ma gyar Ci kusz és Va ri e té Kht. Bu da pest
VI. bu da pes ti nem zet kö zi cir kusz fesz ti vál

Ma gyar Drá ma pe da gó gi ai Tár sa ság Bu da pest
XV. We ö res Sán dor gyer mek szín ját szó ta lál ko zó

Ma gyar Fo tó mû vé szek Szö vet sé ge Bu da pest
Fo tó hó nap 2006

Ma gyar Jazz mû vé szek Tár sa sá ga
Öröm ze ne Bu da pest Jam

Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge Budapest
XV. or szá gos ter ve zõ gra fi kai bi en ná lé Bé kés csa ba

Ma gyar Kó ru sok és Ze ne ka rok Szö vet sé ge – KÓTA Bu da pest
Ko dály Zol tán IV. ma gyar kó rus ver seny

Ma gyar Könyv ki adók és Könyv ter jesz tõk Egye sü lé se Bu da pest
Bu da pes ti nem zet kö zi könyv fesz ti vál
Gyer mek könyv na pok
Ün ne pi könyv hét

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Bu da pest
Mú ze u mok éj sza ká ja
Mú ze u mok ma já li sa

Ma gyar Or szá gos Le vél tár Bu da pest
A Ma gyar Or szá gos Le vél tár ala pí tá sá nak 250. év for du ló ja

Ma gyar Vers mon dók Egye sü le te Bu da pest
Rad nó ti Mik lós vers- és pró za mon dó ver seny Gyõr

Ma gya rok Örök sé ge Ala pít vány (Száz ha lom bat ta)
Sum mer fest nem zet kö zi folk lór fesz ti vál

Mar tin György Nép tánc szö vet ség Bu da pest
Ama tõr nép tán co sok or szá gos be mu ta tó szín pa da
Kor társ nép tánc
Új évi kö szön tõ 

MASZK Ma gyar or szá gi Al ter na tív Szín há zi Köz pont Egye sü let
Szeged
The al ter In ter na ti o nal – Sza bad szín há zak XVI. nem zet kö zi ta lál ko zó ja
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Mis kol ci Ga lé ria Vá ro si Mû vé sze ti Múzeum
XXIII. mis kol ci gra fi kai bi en ná lé

Mu ha ray Ele mér Nép mû vé sze ti Szö vet ség Bu da pest
Ha gyo mány õr zõk or szá gos ta lál ko zó ja

Nem ze ti Tánc szín ház Kht. Bu da pest
Ma gyar tánc fesz ti vál Gyõr

Nép mû vé sze ti Egye sü le tek Szö vet sé ge Budapest
XX. Mes ter sé gek ün ne pe
Pün kös di so ka da lom

Nóg rád Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Nóg rá di Tör té ne ti Múzeum)
XIII. or szá gos rajz bi en ná lé

Or szá gos Di ák szín ját szó Egye sü let Bu da pest
Or szá gos di ák szín ját szó ta lál ko zó

Ó bu dai Tár sas kör Bu da pest
Ó bu dai nyár

Örök ség Gyer mek Nép mû vé sze ti Egye sü let Bu da pest
Kár pát-me den cei nép tánc fesz ti vál
Or szá gos gyer mek nép tánc fesz ti vál

Õri Ala pít vány Õri szent pé ter
Hét rét or szág – Vi rág zás nap jai

Pan non Vár szín ház Szín mû vé szet fej lesz té si Kht. Veszp rém
A tánc fesz ti vál ja

Pé csi Film ün nep – Kö zép-eu ró pai Film fesz ti vál Kht.
Pé csi film ün nep

Pé csi Or szá gos Szín há zi Fesz ti vál Kht.
Pé csi or szá gos szín há zi ta lál ko zó

Pro Kul tú ra Sop ron Szín há zi és Kul tu rá lis Kht.
Sop ro ni ün ne pi he tek

Sa va ria Tör té nel mi Kar ne vál Köz hasz nú Köz ala pít vány
Szom bat hely
Sa va ria tör té nel mi kar ne vál

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat 
Mó ricz Zsig mond Szín há za Nyír egy há za
Vi dor-fesz ti vál

Szár nyas Sár kány Kul tu rá lis Szol gál ta tó Egyé ni Cég Nyír bá tor
Nyír bá to ri ze nei na pok
Szár nyas sár kány hete – XIV. nem zet kö zi ut ca szín há zi fesz ti vál
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Sze ge di Sza bad té ri Já té kok és Fesz ti vál szer ve zõ Kht.
Sze ge di sza bad té ri já té kok

Sze ged Vá ro si Ön kor mány zat Sze ged
XIII. sze ge di fes té sze ti bi en ná lé

Szent end re Mû ve lõ dé si és Mû vé sze ti In téz mé nyei
Szent end rei nyár

Tánc ház Egye sü let Bu da pest
XXV. or szá gos tánc ház ta lál ko zó és ki ra ko dó vá sár

Thá lia Szín ház Kht. Bu da pest
Vi dé ki szín há zak ta lál ko zó ja

Ti ta nic Film je len lét Ala pít vány Bu da pest
Ti ta nic nem zet kö zi film fesz ti vál

TRAFÓ Kor társ Mû vé sze tek Háza Kht. Bu da pest
Ma king New Wa ves

UMZE Új Ma gyar Zene Egye sü let
UMZE Bar tók-hang ver se nyek

Vass La jos Nép ze nei Szö vet ség Bu da pest
VI. Vass La jos nép ze nei ver seny

Vár szín ház és Mû vé sze tek Háza Kis vár da
Ha tá ron túli ma gyar szín há zak fesz ti vál ja

Veszp ré mi Ün ne pi Já té kok Ren dez vény szer ve zõ, Kul tu rá lis
Szol gál ta tó Kft.
Veszp ré mi ün ne pi já té kok

Vip Arts Ma na ge ment Kft. Bu da pest
Bu da Fest Nyá ri Ze nei Fesz ti vál

Vox Pan no ni ca Ala pít vány Bu da pest
Ma gya rok Nagy asszo nya 8. egy ház ze nei fesz ti vál

Zsám bé ki-me den ce Ide gen for gal mi Egye sü let (Zsám bé ki Szín ház és
Mû vé sze ti Bázis)
Zsám bé ki szín há zi és mû vé sze ti bázis
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Az adat lap kód szá ma/azo no sí tó: – – – – / – – – –

BETÉTLAP
a ki emelt kul tu rá lis ese mé nyek meg va ló sí tá sá ra

1. Kul tu rá lis je len tõ ség. Az aláb bi szem pon to kat is szem elõtt tart va, ho gyan fog lal ha tó össze
az ese mény (ren dez vény) kul tu rá lis je len tõ sé ge ál ta lá ban, il let ve a 2006. év ben? Írja le, szó kö zök kel
együtt leg fel jebb 6000 leütés terjedelemben.

Az ese mény (ren dez vény):
– ho gyan szol gál ja a (klasszi kus és mo dern) kul tu rá lis ér té kek köz ve tí té sét;
– mennyi ben szol gál ja új, il let ve új sze rû kul tu rá lis ér té kek lét re jöt tét;
– mi lyen ha gyo má nyok kal bír, ezek hez mennyi re hû, il let ve mi lyen új vo ná sok kal tud ja bõ ví -

te ni programját;
– mi ként se gí ti a kul tu rá lis együtt mû kö dést Eu ró pá ban;
– mi lyen kö zön ség ne ve lõ szán dé kú és mi lyen új ré te ge ket ér el;
– mennyi ben bõ ví ti a kul tu rá lis kí ná lat hely szí ne it, al kal ma it;
– hány fé le kul tu rá lis ág nak, mû faj nak és stí lus nak ad teret;
– mennyi ben szol gál ja egy-egy szak te rü let mi nõ sé gi fej lõ dé sét, meg úju lá sát, ered mé nye i nek

megismertetését?

2. Tár sa dal mi ha tás. Az aláb bi szem pon to kat is szem elõtt tart va, ho gyan fog lal ha tó össze az
ese mény (ren dez vény) tár sa dal mi je len tõ sé ge ál ta lá ban, il let ve kü lö nö sen a 2006. év ben? Írja le, szó -
kö zök kel együtt leg fel jebb 2000 leütés terjedelemben.

Az ese mény (ren dez vény):
– mi lyen kör ben és mi lyen mó don hat a tár sa dal mi ko hé zió és iden ti tás-tu dat erõ sí té sé re;
– mi kép pen szol gál ja a kul tu rá lis esély kü lönb sé gek csök ken té sét;
– mennyi ben kö zös ség épí tõ jel le gû;
– szer ve zõ je mely ön kor mány za tok kal, mi lyen mó don mû kö dik együtt;
– mely ré te gek kel kap cso lat ban van tu da tos stra té gi á ja és mi lyen hatással?

3. Gaz da sá gi sze rep. Az aláb bi szem pon to kat is szem elõtt tart va, ho gyan fog lal ha tó össze az
ese mény (ren dez vény) gaz da sá gi je len tõ sé ge ál ta lá ban, il let ve kü lö nö sen a 2006. év ben? Írja le, szó -
kö zök kel együtt leg fel jebb 2000 leütés terjedelemben.

Az ese mény (ren dez vény):
– mi lyen kör ben, mi lyen ter mé sze tû és mek ko ra be csült já ru lé kos for gal mat, gaz da sá gi hasznot 

generál;
– mi lyen mér ték ben já rul hoz zá a te le pü lés, a kör nyé k ide gen for gal mi von ze re jé hez;
– ké pes-e elõ se gí te ni EU-s for rá sok be vo ná sát;
– elõ se gí ti-e be ru há zá sok, fej lesz té sek meg va ló su lá sát;
– mi lyen kör ben és mi lyen jel le gû gaz da ság élén kí tõ ha tást vált ki;
– mi lyen kör ben mennyi és mi lyen jel le gû mun ka al kal mat nyújt;
– hoz zá já rul-e el ma radt kör ze tek fel zár kóz ta tá sá hoz?
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4. A ren dez vény szer ve zés szín vo na la. Az aláb bi szem pon to kat is szem elõtt tart va, ho gyan
fog lal ha tók össze az ese mény (ren dez vény) szer ve zé si sa já tos sá gai, fõ erõs sé gei és kor lá tai – ál ta lá -
ban, il let ve kü lö nö sen a 2006. év ben? Írja le, szó kö zök kel együtt legfeljebb 2000 leütés
terjedelemben.

Az ese mény (ren dez vény):
– szer zõ jé nek re fe ren ci ái;
– inf ra struk tú rá já nak és a kö zön ség ki szol gá lá sá nak, el lá tá sá nak mi nõ sé ge (par ko lók, ét ter -

mek, WC-k, szálláshelyek, stb.);
– ha tá sa a kör nye zet re, a ter he lés és ká rok el le ni vé de ke zés, hely re ál lí tás módja;
– mar ke ting és tá jé koz ta tá si te vé keny sé gé nek szín vo na la;
– ar cu la ta, a tá jé koz ta tó anya gok mi nõ sé ge;
– idõ ará nyos elõ ké szí tett sé ge;
– van-e több éves fej lesz té si ter ve, mi en nek a lé nye ge?

5. Az ese mény (ren dez vény) mar ke ting szem pont jai. Az aláb bi szem pon to kat is szem elõtt
tart va, ho gyan fog lal ha tók össze az ese mény (ren dez vény) mar ke ting szem pont jai – ál ta lá ban, il let ve
kü lö nö sen a 2006. év ben? Írja le, szó kö zök kel együtt leg fel jebb 2000 leütés terjedelemben.

Az ese mény (ren dez vény):
– mi ben egye di, kü lön le ges;
– kik a cél cso por tok;
– ho gyan éri el õket;
– volt-e igény fel mé rés;
– iga zo dik-e a pro duk ció a cél cso port igé nye i hez;
– mi jel lem zi az ár szer ke ze tet, a ter mék cso ma go kat;
– mi lyen együtt mû kö dést ter vez part ne rek kel, uta zá si iro dák kal, stb.?

6. Az ese mény (ren dez vény) gaz dál ko dá sa. Az aláb bi szem pon to kat is szem elõtt tart va, me -
lyek az ese mény (ren dez vény) gaz dál ko dá sá nak fõ jel lem zõi, erõs sé gei és kor lá tai – ál ta lá ban, il let ve
kü lö nö sen 2006. év ben? Írja le, szó kö zök kel együtt legfeljebb 2000 leütés terjedelemben.

Az ese mény (ren dez vény):
– gaz dál ko dá sá nak éssze rû sé ge, ha té kony ság ra tö rek vés;
– a be vont for rá sok össze té te le?
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7. Az ese mény (ren dez vény) költ ség ve té se (áfá val nö velt, brut tó értékek)

A) A rendezvény bevételeinek alakulása
Elõzõ alkalommal 

(ezer Ft)
2006-ban tervezett

(ezer Ft)

Árbevétel (közvetlen, pl. részvételi ill. belépti díjakból, stb.)

Vendéglátás, bérleti díj, reklám, más kereskedelmi bevétel

Szponzori, mecénási pénzbeni támogatás

Önkormányzati támogatás

Központi állami támogatás

NKA-támogatás

EU-forrás

Egyéb forrás, éspedig:

Saját forrás

Összesen:

B) A rendezvény kiadásának alakulása
Elõzõ alkalommal

(ezer Ft)
2006-ban tervezett

(ezer Ft)

Mûvészek, együttesek díjazása1

Más szakmai közremûködõk2 díjazása

A személyzet, a szervezõk díjazása

Technikai költségek3

Irodaköltségek, mûködési és járulékos költségek4

Kommunikáció és reklám

Általános költségek, rezsi

Egyéb kiadás, éspedig:

Összesen:

8. Az ese mény (ren dez vény) saj tó-, tö meg kom mu ni ká ci ós és rek lám meg je le né sei

Ad jon tö mör, mennyi sé gi ada to kat tar tal ma zó is mer te tést az ese mény utol só kom mu ni ká ci ós
és rek lám meg je le né se i rõl, kü lö nös te kin tet tel az or szá go san su gár zott va la mint a nyom ta tott és elekt -
ro ni kus saj tó ra, to váb bá be mu tat va a he lyi és re gi o ná lis meg je le né sek fõbb jellemzõit is; legfeljebb
két oldalon.

cég sze rû alá írás

1 Já ru lé kok kal együtt.
2 Ku ta tók, elõ adók, dip lo más szak al kal ma zot tak, azaz a dí ja zott nem mû vész köz re mû kö dõk.
3 Han go sí tás, fény tech ni ka, szál lí tás, ins tal lá ció, stb.
4 Te le fon, jog díj, biz to sí tás, li cen cek, stb.
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A KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM TAGJAI

El nök: In kei Pé ter igaz ga tó, Ke let-kö zép-eu ró pai Kul tu rá lis Ob szer va tó ri um Ala pít vány (Bu -
da pest)

Ta gok:
Ba logh Ba lázs, a Nép mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um el nö ke (Pomáz)
Bo ros Géza, a Fo tó mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um tag ja (Bu da pest) 
Koncz Gá bor, a Köz mû ve lõ dé si Szak mai Kol lé gi um tag ja (Bu da pest)
Mecz ner Já nos igaz ga tó, Bu da pest Báb szín ház (Bu da pest)
Pál fy Gá bor tit kár, Ma gyar Mû vé sze ti Fesz ti vá lok Szö vet sé ge (Budapest)
Vá sár he lyi Ta más bi o ló gus, fõ igaz ga tó-he lyet tes Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Múzeum

(Budapest)
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KIMUTATÁS 
A NETTÓ ÖTMILLIÓ FORINTOT ELÉRÕ KÖZZÉTÉTELI
KÖTELEZETTSÉGÛ SZERZÕDÉSEKRÕL*

Sor-

szám
Szerzõdés

típusa
Szerzõdés tárgya Szerzõdést kötõ fél

Érték forintban
Idõtartam Lejelentve

Nettó érték Áfa Bruttó érték

2/3. Megrendelõ

Az NKA
Igazgatósága
mûködtetéséhez
szükséges kis- és
nagy értékû
számítástechnikai
eszközök beszerzése

ALBACOMP
Számítástechnikai Rt.

21 242 532 5 310 633 26 553 165
2005. 01. 01.–
2005. 10. 17.

2005. 10. 17.

8. Vállalkozási

Az NKA
Igazgatósága 1085
Bp., Gyulai Pál u. 13.
sz. alatti
irodaépületében,
valamint a Gyulai Pál
u. 11. sz. alatti
beépítetlen
telekingatlanán
végzendõ
õrzés-védelmi
tevékenység

JU-SEC Személy- és
Vagyonvédelmi Kft.

6 880 302 1 720 076 8 600 378
2005. 08. 15.–
2006. 12. 31.

2005. 10. 17.

* 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

Szak mai kol lé gi um Be ér ke zé si ha tár idõ
Szín há zi jú li us 1.
Épí tõ mû vé szet – meg hí vá sos jú li us 5.
Moz gó kép au gusz tus 15.
Szép iro dal mi szep tem ber 8.
Po pu lá ris Ze ne kul tú ra Ide ig le nes szep tem ber 9.
Mú ze u mi – meg hí vá sos szep tem ber 10.
Is me ret ter jesz tés és kör nye zet kul tú ra szep tem ber 15.
Le vél tár szep tem ber 20.
Köz mû ve lõ dés szep tem ber 30.
Kul tú ra 2000 szep tem ber 30.
Ipar mû vé szet ok tó ber 30.
Tánc mû vé sze ti ok tó ber 4.
Moz gó kép ok tó ber 14.
Könyv tá ri ok tó ber 17.
Kép zõ mû vé sze ti ok tó ber 18.
Fo tó mû vé sze ti ok tó ber 20.
Kép zõ mû vé sze ti – meg hí vá sos ok tó ber 24.
Nép mû vé sze ti no vem ber 7.
Szín há zi no vem ber 10.
Köz mû ve lõ dé si no vem ber 10.
Ze nei no vem ber 10.
Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes – meg hí vá sos no vem ber 15.
Szép iro dal mi no vem ber 22.
Mú ze u mi – meg hí vá sos no vem ber 24.
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.
Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra no vem ber 11.
Kép zõ mû vé sze ti no vem ber 10.
Könyv tá ri – meg hí vá sos no vem ber 10.
Köz mû ve lõ dé si no vem ber 10.
Le vél tá ri – meg hí vá sos no vem ber 10.
Moz gó kép no vem ber 10.
Mú ze u mi – meg hí vá sos 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.
Szép iro dal mi no vem ber 11.
Szín há zi no vem ber 10.
Tánc mû vé sze ti no vem ber 10.
Ze nei no vem ber 10.

*

Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram
1085 Bu da pest, Gyu lai Pál u. 13.

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