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ÚJRA FÜGGETLEN ALAP AZ NKA

- biztonság, tervezhetõség, kiszámíthatóság -

Költségvetési önállóság

Visszakapott függetlenség.

A Nemzeti Kulturális Alap 1993-ben jelentõs szellemi erõk összefogásával jött létre elkülöní-
tett állami pénzalap státusszal, amely biztosította költségvetési önállóságát. A független alapként való
mûködtetés célja az volt, hogy a pályázati rendszer tartson „karnyújtásnyi” távolságot az államtól,
azaz ne függjön a költségvetés pillanatnyi állapotától. A kulturális járulékbevételeket elosztó NKA az
évek során a kultúra-finanszírozás meghatározó elemévé vált. 1999-ben az akkori kormány megszün-
tette az NKA pénzügyi önállóságát és azt Nemzeti Kulturális Alapprogram címen a kulturális tárca
költségvetése alá rendelte. A 2006. január elsejével életbe lépett törvénymódosításnak köszönhetõen
az NKA visszaalakult elkülönített állami pénzalappá, amely 2006-ban 10,1 milliárd Ft-ból
gazdálkodik.

Melyek az Alap elõnyei?

Az NKA törvényben is garantált függetlenségét elkülönített állami pénzalapként sokkal haté-
konyabban tudja õrizni a különbözõ adminisztrációs befolyásokkal szemben. A költségvetési fejezet-
ként való mûködés folyamatos nehézségeket jelentett a pályáztatás megtervezésében, a támogatások
folyamatos folyósításában és a hosszabb távú programok kijelölésében. Önálló alapként az NKA na-
gyobb pénzügyi és mûködési biztonságot élvez, hiszen nagyobb a függetlensége az éves költségve-
téstõl, nincs kitéve a kormányváltások és az éves költségvetési viták hatásának, és nem érinti egy
esetleges maradványképzés sem. Az Alap bevétele és év végi maradványa ugyanis nem vonható el.
Ugyanakkor továbbra is megmarad annak lehetõsége, hogy a kulturális járulékbevételek mellett a
központi költségvetésbõl is átvegyen pénzeszközöket. Egyszerûsödik az adminisztráció is, ami a
kincstári eljárások miatt eddig lassabb és bonyolultabb volt.

Rugalmasabb finanszírozási rendszer

A társadalmasított pályáztatási és kuratóriumi rendszer alapvetõen nem változik. Alapként
azonban az NKA az eddiginél hosszabb távú, akár 3 éven átívelõ programokra is vállalhat kötelezett-
séget. Ez segíti a tervezhetõséget, hiszen a naptári-költségvetési év nem feltétlenül esik egybe az
egyes mûvészeti ágakra jellemzõ (pl. színházi) évadokkal. Lehetõvé teszi ugyanakkor mûvészek fel-
lépéseinek több évre elõre történõ lekötését is, ami a fesztiválszervezõk munkáját teszi kiszámítha-
tóbbá. Lehetõség lesz a pályázati célhoz legjobban igazodó finanszírozási forma (elõ, utó vagy
vegyes finanszírozás) alkalmazására, ill. visszatérítendõ, vissza nem térítendõ vagy vegyes támogatás
folyósítására, továbbá pénzbeli vagy természetbeni juttatás biztosítására.

FÜGGETLEN ALAP � NKA HÍRLEVÉL 3



Összeférhetetlenség

Ne azok kapják a pénzt, akik osztják.

A törvénymódosítás egyik legfontosabb célja volt a kollégiumi döntések és a pályázatok elbí-
rálásának tisztasága, támadhatatlansága és átláthatósága. Ezért most törvényi szinten és a korábbinál
szigorúbban szabályozzák a kurátorok összeférhetetlenségét. A kiadók hosszabb távú projektjeinek is
kedvez a több évre vállalható pénzügyi kötelezettség.

Ennek megfelelõen:
– A kollégium döntéseiben nem vehet részt a Bizottság elnöke és tagja.
– A Bizottság elnöke és tagjai, a kollégium vezetõje és tagja nem vehetnek részt olyan szerve-

zetek támogatási igényeinek elbírálásában, amelyben mint tagok, tulajdonosok, vezetõ tisztségvise-
lõk illetve felügyelõbizottsági tagok érintettek, továbbá ha a döntés következtében akár közvetve is
vagyoni elõnyben részesülnének.

– A Bizottság elnökének és tagjainak, a kollégium vezetõinek és tagjainak, valamint ezek kö-
zeli hozzátartozóinak pályázatát érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

– A Bizottság elnöke és tagja, a kollégium vezetõje és tagja nem vehet részt olyan pályázat el-
bírálásában, amelynek megítélésénél tõle elfogulatlan állásfoglalás nem várható.

Pályázati könnyítések

Az NKA számos pályázóbarát intézkedést vezet be.

– On-line pályáztatási rendszer beindítása – gyorsabb, olcsóbb, kényelmesebb.
– Felgyorsul és egyszerûsödik a döntéshozatali folyamat: a jelenlegi 100-120 napos lebonyo-

lítási idõ 70-80 napra rövidül.
– A pályázók a jövõben mentesülnek a köztartozás-igazolás beszerzése alól.
– Az NKA minden év utolsó negyedében megalkotja és nyilvánosságra hozza a következõ év

teljes pályázati naptárát, tematikusan és idõrendben. Ez igazodik majd az adott mûvészeti ág sajátos-
ságaihoz.

A kurátorok

A kuratóriumi rendszer alapvetõen nem változik. A Bizottság létszáma 12 fõrõl 10 fõre csök-
ken, míg a kurátorok összlétszáma 14 fõvel csökken.

Az egyes szakmai kollégiumokba az érintett országos szakmai és társadalmi szervezetek a ta-
gok 50%-át delegálják, míg a további 50%-ot a miniszter nevezi ki. A kollégiumi tagok mandátuma
4 évre szól. A 132 kurátorból 2006. január 10-i tisztújítási ceremónián 23 új kurátor veheti át megbí-
zását. A kurátorok az NKA 16 állandó szakmai kollégiumában vállalnak szerepet.

NKÖM Sajtóiroda

Budapest, 2006. január 10.
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AZ 1993. ÉVI XXIII. TÖRVÉNY
A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPRÓL

1. § A Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: Alap) az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti – a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásá-
nak, megõrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása érdekében létrehozott –
elkülönített állami pénzalap. Az Alap feletti rendelkezési jogot – ágazati stratégiai döntéseivel össz-
hangban – a nemzeti kulturális örökség minisztere (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja, és felel
annak felhasználásáért.

2. § (1) Az Alap céljainak megvalósítása érdekében a miniszter az elvi, irányító és koordináló
döntések meghozatalára Nemzeti Kulturális Alap Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) létesít. A
Bizottság tagjainak felét a miniszter saját hatáskörében, másik felét pedig az érintett szakmai, illetve
társadalmi szervezetek javaslata alapján bízza meg. A Bizottság elnökét a miniszter nevezi ki.

(2) A Bizottság a miniszter által jóváhagyott éves munkaterv alapján látja el feladatát.
(3) A miniszter az Alap forrásainak felhasználására állandó szakmai kollégiumokat hoz létre és

kinevezi azok vezetõit. Az állandó szakmai kollégiumok hatáskörébe nem tartozó igények elbírálá-
sára a miniszter ideiglenes kollégiumot is létrehozhat.

(4) A miniszter az állandó szakmai kollégiumok tagjainak felét saját hatáskörben kéri fel a
szakmai, illetve társadalmi szervezetek véleményének meghallgatása után, másik felét pedig az érin-
tett szakmai szervezetek delegálják. Az ideiglenes kollégium tagjainak kinevezésénél a miniszter –
külön jogszabályban meghatározottak szerint – ezektõl a feltételektõl eltérhet.

(5) Az állandó szakmai és az ideiglenes kollégium (a továbbiakban együtt: kollégium) – a mi-
niszteri keret kivételével – a Bizottság által meghatározott támogatási célok alapján, a Bizottság elnö-
kének egyetértésével dönt a pályázatok kiírásáról. A Bizottság elnökének egyetértése hiányában a
pályázat kiírásáról a Bizottság dönt.

(6) A pályázat elbírálásáról a kollégium dönt. Amennyiben a Bizottság elnöke a kollégiumnak
a pályázat elbírálására vonatkozó támogató döntésével nem ért egyet, akkor azt – a döntés végrehajtá-
sának felfüggesztésével egyidejûleg, indokolással – végleges elbírálás végett a Bizottság elé terjeszti.

(7) A kollégium feladata a támogatott célok megvalósulásának szakmai ellenõrzése.
(8) A Bizottság, illetve a kollégium döntéseit egyszerû szótöbbséggel hozza, szavazategyenlõ-

ség esetén a Bizottság elnökének, illetve a kollégium vezetõjének szavazata dönt.
(9) A Bizottság döntései a kollégiumok számára kötelezõek.

2/A. § (1) A kollégium döntéseiben nem vehet részt a Bizottság elnöke és tagja.
(2) A Bizottság elnökének és tagjainak, a kollégium vezetõinek és tagjainak, valamint ezek kö-

zeli hozzátartozóinak [Ptk. 685. § b) pont] pályázatát érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.
(3) A Bizottság elnöke és tagjai, a kollégium vezetõje és tagjai nem vehetnek részt olyan szer-

vezetek támogatási igényeinek elbírálásában, amelyben mint tagok, tulajdonosok, vezetõ tisztségvi-
selõk, illetve felügyelõbizottsági tagok érintettek, vagy a támogatást igénylõvel a döntést megelõzõ
egy évben ilyen kapcsolatban álltak, továbbá, ha a döntés következtében akár közvetve is vagyoni
elõnyben részesülnének.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a döntéshez az összeférhetetlenséggel nem érin-
tett tagok háromnegyedének szavazata szükséges.

(5) A Bizottság elnöke és tagja, a kollégium vezetõje és tagja nem vehet részt olyan pályázat el-
bírálásában, amelynek megítélésénél tõle elfogulatlan állásfoglalás nem várható.

TÖRVÉNY A NEMZETI KULTÚRÁLIS ALAPRÓL � NKA HÍRLEVÉL 5



(6) Az összeférhetetlenségrõl legkésõbb a pályázat elbírálására összehívott ülésen az érintett-
nek nyilatkoznia kell. Az összeférhetetlenség kérdésében vita esetén a kollégium, illetve a Bizottság
dönt. A kollégium vezetõje esetében a Bizottság elnöke, a Bizottság elnökének összeférhetetlensége
kérdésében pedig a miniszter dönt.

(7) Ha az érintett az összeférhetetlenség fennállásáról valótlanul nyilatkozik vagy valótlan ada-
tot szolgáltat, a Bizottság elnöke javaslatot tesz a miniszternek a tisztségviselõ visszahívására.

2/B. § Az Alapot a miniszter felügyelete alá tartozó, önálló költségvetési szerv, a Nemzeti Kul-
turális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) kezeli. Az Igazgatóság felel a bizottsági és
kollégiumi döntések elõkészítésének és végrehajtásának törvényességéért, valamint ellátja az Áht.
54/A. §-ában meghatározott feladatokat.

3. § Az Alap pótlólagos forrást biztosít a célja szerint megvalósítandó feladatokhoz.

4. § (1) Az Alap bevételi forrásai:
a) a mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások és építmények után befizetett kulturális

járulék;
b) központi költségvetési elõirányzatokból átvett pénzeszközök;
c) a jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és természetes személyek

befizetései;
d) egyéb bevételek.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt befizetések közérdekû kötelezettségvállalásnak minõ-

sülnek (Ptk. 593–596. §).
(3) A központi költségvetési elõirányzatból átvett pénzeszköz kezelésére, illetve a pályáztatás

lebonyolítására is az Alapra érvényes szabályokat kell alkalmazni.
(4) Az Alap bevétele és év végi maradványa nem vonható el. Az Alap költségvetésének terve-

zésére, végrehajtására és zárszámadására egyebekben az Áht. és az éves költségvetési törvény vonat-
kozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. § (1) A mellékletben felsorolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adót nem tartal-
mazó árbevétele (jegybevétele) után – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – kulturális járu-
lékot kell fizetni. A járulék mértékét a törvény melléklete határozza meg.

(2) A jogszabály alapján mûködõ mûvészeti zsûrik által minõsített képzõ-, ipar- és fotómûvé-
szeti alkotások járulékmentesek. Járulékmentes továbbá a szerzõ által értékesített, szerzõi jogi véde-
lem alatt álló eredeti alkotás és szolgáltatás (SZJ 92.31.2-bõl) – ideértve a bizományosi értékesítést is
(SZJ 74.87.17.3) –, valamint az elõadómûvészi tevékenység (SZJ 92.31.21).

(3) Nem kell kulturális járulékot fizetni azon termékek esetében, melyek után a járulék fizeté-
sére kötelezett személy az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiak-
ban: áfatörvény) 29-29/A. §-a szerint mentes az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség alól.
Nem kell kulturális járulékot fizetni azon szolgáltatások után sem, melyek az áfatörvény
alkalmazásában külföldön teljesítettnek minõsülnek.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott járulékalap megállapítása során az 1999. január 1-jét
megelõzõen az SZJ 143 szám, 1999. január 1-jétõl az SZJ 74.4 alá tartozó tevékenységbõl származó
árbevételt csökkenti a számlával igazolt – e törvény szerint járulékköteles – ugyanilyen SZJ szám alá
tartozó igénybe vett szolgáltatás ellenértékeként kifizetett összeg.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott járulékalap megállapítása során az árbevételt csökkenti
azon – e törvény szerint járulékköteles – terméknek az értékesítésébõl származó bevétel, amely a ve-
võnél az áfatörvény 29-29/A. § szerinti – változatlan formában történõ – értékesítéssel másik
tagállamba vagy harmadik ország területére kerül.
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(6) Az (1) bekezdés szerinti járulékalapot csökkenti a kulturális járulék fizetésére kötelezett által
végzett járulékköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás érdekében beszerzett járulékköteles termé-
kek, igénybe vett szolgáltatások számlával igazolt, általános forgalmi adó nélküli beszerzési ára.

(7) A hirdetési tevékenység körébe tartozik és kulturális járulékot kell fizetni a reklám és hirde-
tési felületnek a könyvekben, napilapokban, idõszaki kiadványokban, képeslapon, levelezõ- és üd-
vözlõlapon, képen és hasonló anyagokon történõ értékesítése után, ideértve az internetes hirdetési
felület értékesítését, valamint a televízió és a rádió reklámidõ eladását is.

5/A. § (1) A kulturális járulék alapja a – melléklet szerinti – kulturális járulékköteles termékek
és szolgáltatások értékesítésének a számviteli törvény szerint az üzleti évben elszámolt árbevétele
vagy egyéb bevétele. Azoknál az egyszerûsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalanyoknál –
az 5/A. § (3) bekezdésének második mondatában foglalt kivétellel -, akik nem tartoznak a számviteli
törvény hatálya alá, a kulturális járulék alapja a járulékköteles termékeknek és szolgáltatásoknak az
egyszerûsített vállalkozói adó alapjába számító bevétele.

(2) A kulturális járulék alapja – a melléklet szerinti – épületek és egyéb építmények (a továb-
biakban: építmények) kivitelezése esetén a százhúszmillió forintot elérõ vagy meghaladó összértékû
építmények létrehozásának bekerülési költsége. Járulékfizetési szempontból bekerülési költségnek
minõsülnek az építmény megvalósításának (megépítésének) anyagköltségei és munkadíja.

(3) A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó járulékfizetésre kötelezett egyéni vál-
lalkozó, valamint önálló tevékenységet végzõ magánszemély esetében a kulturális járulék alapja a já-
rulékköteles termékeknek és szolgáltatásoknak a személyi jövedelemadó alapjába beszámító
bevétele. Az egyszerûsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozók esetében a kulturális járu-
lék alapja a járulékköteles termékeknek és szolgáltatásoknak az egyszerûsített vállalkozói adó
alapjába számító bevétele.

(4) A járulékfizetésre kötelezettnek olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelybõl a kulturális já-
rulék alapjának számítása egyértelmûen megállapítható.

5/B. § (1) Az építtetõ, (beruházó, megrendelõ) köteles a kivitelezõt írásban tájékoztatni arról,
hogy a megvalósítandó építmény kulturális járulékköteles, vagy nem. A kivitelezõ járulékfizetési kö-
telezettsége ezzel egyidejûleg keletkezik, illetõleg szûnik meg. Az írásbeli tájékoztatás elmulasztása
esetén a járulékfizetési kötelezettség az építtetõt terheli.

(2) Megszûnik a járulékfizetési kötelezettség, ha az építmény a rendeltetése alapján – az építési
(szerelési, kivitelezési) szerzõdés megkötését követõen az építési engedély módosításával bekövetke-
zett változás folytán – már nem tartozik a melléklet szerinti körbe.

(3) Amennyiben az 5/A. § (2) bekezdése szerinti építmény megvalósításához az építtetõ bizto-
sít anyagot, saját elõállítású terméket, nyújt szolgáltatást, azoknak – a számvitelrõl szóló 2000. évi
C. törvény 51. §-ának (3) bekezdése szerint meghatározott – bekerülési költsége is része az építmény
teljes bekerülési értékének, és a kulturális járulék alapjának meghatározásakor figyelembe kell venni.

(4) Az építtetõ által biztosított anyagok, saját elõállítású termékek, nyújtott szolgáltatások
(3) bekezdés szerint meghatározott értéke alapján a kulturális járulékfizetési kötelezettség
közvetlenül az építtetõt terheli.

(5) Ha a használatbavételi engedélyben meghatározott rendeltetése alapján az építmény a mel-
léklet szerinti körbe tartozik és bekerülési költsége a járulékköteles értékhatárt

a) nem haladja meg, a járulékfizetésre kötelezett (kivitelezõ, illetõleg építtetõ) a megfizetett
kulturális járulékot esedékes bevallásában az APEH-tõl visszaigényelheti;

b) eléri, a járulékfizetésre kötelezett (a kivitelezõ, illetve az építtetõ) köteles a teljes kulturális
járulékot, illetõleg – ha az építmény megvalósítása során részteljesítés történt – a különbözetet az ese-
dékes bevallásával egyidejûleg megfizetni.
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(6) Ha a használatbavételi engedélyben meghatározott rendeltetése alapján az építmény nem
tartozik a melléklet szerinti körbe, a már megfizetett kulturális járulékot az építtetõ, illetve a kivite-
lezõ az esedékes bevallásában az APEH-tõl visszaigényelheti.

(7) A kivitelezõ a fizetendõ (bevallott) kulturális járulékot az egyéb ráfordítások között szá-
molja el, az építtetõ az õt terhelõ kulturális járulékot pedig a bekerülési érték részeként mutatja ki.

6. § (1) A kulturális járulékot a járulék fizetésére kötelezett maga állapítja meg, vallja be, és fi-
zeti meg az általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel után az állami adóhatóság kulturális já-
rulék beszedési számla javára. A kulturális járulékot az adózás rendjérõl szóló törvény havi és évközi
bevallás határidejére vonatkozó rendelkezései alapján a tárgyhónapot, illetve a tárgynegyedévet kö-
vetõ hó 20. napjáig köteles bevallani és a bevallással egyidejûleg megfizetni. Ha az építési szerzõdés-
ben a megvalósítás és az elszámolás (számlázás) idõben elválik egymástól, a kivitelezõ a számla
kibocsátását követõ hó 20. napjáig köteles a kulturális járulékot bevallani és megfizetni. Az építtetõ
az õt terhelõ kulturális járulékot utólag, az építmény üzembe helyezésekor, illetve rendeltetésszerû
használatba vételekor (aktiválásakor) egy összegben vallja be és fizeti meg. A járulékfizetési kötele-
zettség teljesítését az állami adóhatóság ellenõrzi a rá vonatkozó külön törvényben megállapított
szabályok szerint. A járulékfizetési kötelezettséggel összefüggõ, itt nem szabályozott kérdésekben az
adózás rendjérõl szóló törvényt kell alkalmazni.

(2) Az állami adóhatóság a befolyt kulturális járulék összegét havonta – a hónap utolsó banki
napján – átutalja az Alap számlája javára.

7. § (1) Az Alapból az alábbi célokra adható támogatás:
a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozására, megõrzésére,

valamint hazai és határon túli terjesztésére;
b) a kulturális ágazatot érintõ évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre;
c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és

külföldi kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történõ részvételre;
d) a mûvészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcso-

latos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építõmûvészettel kapcsolatos tevékenysé-
gekre;

e) a kultúrateremtõ, kultúraközvetítõ, valamint egyéni és közösségi tevékenységre, a kiemelke-
dõ szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított
díjakhoz való hozzájárulásra;

f) a nemzetközi tagdíjakra.
(2) Az Alap az (1) bekezdésben foglalt támogatásokon felül felhasználható az Alap és kezelõje

mûködésével, valamint a pályáztatás lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezetére, figyelembe
véve a 4. § (3) bekezdése szerinti pályázatkezeléssel összefüggõ kiadásait is.

7/A. § (1) Az Alap tárgyévi bevételei terhére legfeljebb a tárgyévet követõ harmadik év végéig
megvalósuló feladatra (programra) vállalható kötelezettség.

(2) Az Alap tárgyévet követõ bevételei terhére – éven túli kötelezettségvállalásként – legfel-
jebb három évre vállalható kötelezettség.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségvállalás legfeljebb az Alap éves bevételi
elõirányzata 50%-áig terjedhet, amely évenként nem haladhatja meg a 20%-ot.

7/B. § (1) Az Alapból – a kulturális örökségvédelmi célból megítélt támogatás, illetve a 4. §
(1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti átadó vagy befizetõ által meghatározott pályázati célra ren-
delt támogatás felhasználása kivételével – építési beruházás, felújítás nem támogatható.
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(2) Az állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra az Alap keretében nyújtott támogatás leg-
feljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a pályázó, vagy a pályázóval történõ megállapodás
alapján a pénzügyi lebonyolító.

(3) A támogatás törzstõke-, illetve alaptõke-emelésre, valamint egyéb befektetési célra nem
fordítható.

7/C. § A miniszter által közvetlenül felhasználható keret a kulturális járulékbevétel-elõirányzat
– a 7. § (2) bekezdésben foglalt költségekkel csökkentett – összegének 25 %-a (a továbbiakban:
miniszteri keret).

8. § (1) Az Alapból természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társasá-
gok, valamint egyéni vállalkozások igényelhetnek támogatást.

(2) Az Alap kezelõje a pályázat nyerteseivel szerzõdést köt.

9. § (1) Az Alap terhére a támogatás visszatérítendõ és részben vagy egészben vissza nem térí-
tendõ formában nyújtható.

(2) A támogatások nyílt, vagy meghívásos pályázatok útján, illetve – a miniszteri keret felhasz-
nálása során vagy kivételesen indokolt esetben – egyedi elbírálás alapján adhatók.

(3) Az (1)–(2) bekezdések szerinti megosztás arányairól – ideértve a támogatás összegének a
kollégiumok közötti felosztását is – a Bizottság a miniszter egyetértésével dönt.

(4) Az Alapból támogatás kizárólag az Alap kezelõjénél rendszeresített pályázati adatlap kitöl-
tésével igényelhetõ.

(5) Az Alapból a támogatás folyósítása – a program jellegére, valamint a támogatási összeg
nagyságára tekintettel – a támogatási szerzõdésben meghatározott ütemezésben történik.

(6) Költségvetési szervek esetén az Alapból származó támogatás és azok év végi kötelezettség-
vállalással terhelt maradványa nem vonható el és évek között átcsoportosítható, valamint a támoga-
tási szerzõdésben meghatározott elszámolási határidõig felhasználható.

(7) A támogatott program lezárásaként a szakmai és pénzügyi teljesítésrõl a támogatottnak
írásban be kell számolnia. Ha a támogatott a támogatást részben vagy egészben nem a támogatási
szerzõdésben meghatározott célra fordítja, vagy egyéb módon eltér a szerzõdésben foglaltaktól, azt a
támogatás folyósításától a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben az Alap
számlájára haladéktalanul vissza kell fizetni.

(8) Az Alap kezelõje gondoskodik az Alap terhére juttatott támogatásokra vonatkozó döntések
folyamatos nyilvánosságra hozataláról.

9/A. § E törvény alkalmazásában
1. erõszaktartalmú mû: minden olyan mû, amelynek célja és egyben legfõbb hatáskeltõ esz-

köze – a mû egészébõl megállapíthatóan – az erõszakos, illetve az erõszakos cselekedetre ösztönzõ
jelenetek ábrázolása;

2. forgalmazó: a termék kis- és nagykereskedelmi forgalomba hozatalával foglalkozó termé-
szetes személy, jogi személy vagy a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet, beleértve a
gyártót is, mint elsõ forgalombahozót;

3. gyártó: a termék és a félkész termék elõállítója;
4. importáló: az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 13. § (3) bekezdésé-

ben meghatározott természetes személy, jogi személy vagy a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó
szervezet, Közösségen belüli beszerzés esetén pedig a forgalmazó;
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5. kiadó: a mûvet, annak példányát vagy más terméket sajátjaként megjelentetõ, illetve más
módon nyilvánosságra hozó természetes személy, jogi személy vagy a Ptk. 685. § c) pontja szerinti
gazdálkodó szervezet;

6. kivitelezõ: építmény létrehozására – az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény szerint – jogosult természetes személy, jogi személy vagy a Ptk. 685. §
c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet;

7. pornótartalmú mû: olyan mû, amelynek célja – a mû egészébõl megállapíthatóan – a szexuá-
lis ingerkeltés, és amelyben a szexuális cselekményeket nyíltan, kendõzetlenül ábrázolják;

8. szolgáltató: a Központi Statisztikai Hivatal elnöke által kiadott, mindenkor érvényes Szol-
gáltatások Jegyzéke hatálya alá sorolt tevékenységet végzõ természetes személy, jogi személy vagy a
Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet;

9. építmény létrehozásának bekerülési költsége: átalánydíjas szerzõdés alapján végzett munká-
nál a kivitelezõ által számlázott – általános forgalmi adót nem tartalmazó – összeg, szerzõdés alapján
tételesen elszámolt munkánál az építmény megvalósulása (megépítése) számlázott anyagköltségének
és munkadíjának együttes összege, a számla – általános forgalmi adó nélküli – végösszege;

10. építmény megvalósításának anyagköltsége: magában foglalja az építmény megvalósítása
(megépítése) során felhasznált vásárolt anyagok és saját elõállítású termékek bekerülési (beszerzési,
elõállítási) értékét, ezen anyagoknak, termékeknek a felhasználás helyéig felmerült szállítási,
rakodási költségeit, továbbá az egyéb rakodási költségeket;

11. építmény megvalósításának munkadíja: magában foglalja az építmény megvalósításához
(megépítéséhez) igénybe vett munkaerõ bérköltségét és annak járulékait, az igénybe vett gépek és
szolgáltatások költségeit, az ezekre jutó általános költségek hasznos fedezetét.

10. § (1) Ez a törvény 1993. április 1-jén lép hatályba; ezzel egyidejûleg a Kulturális Alap léte-
sítésérõl szóló 23/1967. (VIII. 8.) Korm. rendelet hatályát veszti.

(2) Felhatalmazást kap a nemzeti kulturális örökség minisztere, hogy az Alap kezelésének és
felhasználásának részletes szabályait, az ellenõrzés és beszámolás rendjét, valamint a pályázati rend-
szerre vonatkozó további elõírásokat rendeletben szabályozza.*

* 2005. évi CL. törvény

7. § (2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a Bizottság és a kollégiumok létesítésére, mûködésére, valamint az

összeférhetetlenségre és a nyilvánosságra vonatkozó részletes eljárási szabályokat rendeletben állapítsa meg.

(3) (…) Ahol más jogszabály Nemzeti Kulturális Alapprogramról rendelkezik, azon a Nemzeti Kulturális Alapot kell

érteni.

(4) Az Alapot megilleti a Nemzeti Kulturális Alapprogram 2005. évi és azt megelõzõ évek elõirányzat-maradványa,

ideértve a támogatott által fel nem használt támogatás összegét is.
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Melléklet az 1993. évi XXIII. törvényhez

A kulturális járulék fizetésére kötelezett termékek és szolgáltatások köre
a 2000. január 1-jén hatályos Kereskedelmi Vámtarifa alapját képezõ (8 számjegyû)

Kombinált Nómenklatúra (KN), valamint a Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ)
és az Építményjegyzék (ÉJ) szerint

I. TERMÉKEK

KN-csoport Termékkör
BTO

(tájékoztató adat)
Járulék-
kulcs (%)

Kötelezett

Faanyagú dísztárgyak

4414 00 ** Festmény, fénykép, tükör és hasonló tárgyak
fakerete

2051 14 10 00 1 Gyártó
(importáló)

4420 ** ** Intarziás és berakott famunka, ékszeres vagy
evõeszközös ládikó vagy -doboz és hasonló
cikkek fából; kis szobor és más díszmûáru fá-
ból

2051 13 00 00 1 Gyártó
(importáló)

4421 90 ** Egyéb faáruból: Képzõmûvészeti állvány fá-
ból

2051 14 27 00 1 Gyártó
(importáló)

Kiadási, nyomtatott és egyéb sokszorosított termékek

ex 4901 Könyvbõl, brosúrából, röpiratból és hasonló
nyomtatványból: pornó- és erõszaktartalmú
mû

25 Kiadó
(importáló)

ex 4902 Újságból, folyóiratból és idõszakos kiadvány-
ból: pornó- és erõszaktartalmú mû (illusztrál-
va és reklámtartalommal is)

25 Kiadó
(importáló)

ex 4903 Képeskönyvbõl, rajzoló- és kifestõkönyvbõl:
pornó- és erõszaktartalmú mû

25 Kiadó
(importáló)

ex 4908
ex 4909
ex 4910
ex 4911

Postai levelezõlapból, üdvözlõlapból, képbõl
és más nyomtatott termékbõl: pornó- és erõ-
szaktartalmú mû

25 Kiadó
(importáló)

ex 8524 Video- és hangfelvételt tartalmazó lemezbõl,
szalagból és más anyagból, amelyen hangot
vagy más jelet rögzítettek: pornó- és erõszak-
tartalmú mû

25 Kiadó
(importáló)
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KN-csoport Termékkör
BTO

(tájékoztató adat)
Járulék-
kulcs (%)

Kötelezett

ex 8524 Adatfeldolgozási információt tartalmazó (szá-
mítógépes stb.) mágnesszalagból és -lemez-
bõl, CD-bõl: pornó- és erõszaktartalmú mû

25 Kiadó
(importáló)

4901 91 ** Szótár, enciklopédia és ilyen sorozatok folyta-
tásai (lexikon), az irányadó jogszabályok alap-
ján tankönyvvé vagy segédkönyvvé nyilvání-
tott mûvek nélkül

2211 30 00 00 1 Kiadó
(importáló)

4901 99 ** Könyv, brosúra, röpirat és hasonló nyomtat-
vány (szótár és enciklopédia nélkül), a hivata-
los tankönyvjegyzékben megjelent tanköny-
vek nélkül

2211 20 20 00
2211 20 30 00
2211 20 40 00
2211 20 50 00

1 Kiadó
(importáló)

4902** ** Újság, folyóirat és idõszakos kiadvány, il-
lusztrálva és reklámtartalommal is, a jogalko-
tási törvényben nevesített hivatalos lapok
nélkül

2212 00 00 00
2213 00 00 00

1 Kiadó
(importáló)

4903 00 ** Gyermek- és ifjúsági képeskönyv, rajzoló-és
kifestõkönyv

2211 20 70 00 1 Kiadó
(importáló)

4905 ** ** Földgömb, csillagászati glóbusz, térkép 2211 30 00 00 1 Kiadó
(importáló)

4908 ** ** Levonókép (levonó matrica) 2215 00 00 00 3 Kiadó
(importáló)

4909 00 ** Nyomtatott vagy illusztrált postai képes leve-
lezõlap; nyomtatott lapok személyes üdvözlet-
tel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és
borítékkal is

2215 00 00 00 3 Kiadó
(importáló)

4910 00 ** Nyomtatott naptár, naptárblokk 2215 00 00 00 3 Kiadó
(importáló)

4911 10 ** Kereskedelmi reklámanyag, katalógus és ha-
sonló

2222 12 00 00 1 Kiadó
(importáló)

8524 10 ** Hanglemez 2214 00 00 00 2 Kiadó
(importáló)

8524 31 ** CD-ROM és más lézerrel olvasható lemez
adatfeldolgozási (pl. számítógépes) informá-
cióval

2233 00 00 00 1 Gyártó
(importáló)

8524 32 ** Hangfelvételek CD-n 2214 00 00 00 2 Kiadó
(importáló)

8524 39** Kép- vagy mozgókép-felvételek CD-n,
DVD-n lézerrel olvasható lemez más (nem
adatfeldolgozási vagy hang-) jelekkel

2232 00 00 00 3 Kiadó
(importáló)

8524 40 ** Mágnesszalag adatfeldolgozási (pl. számító-
gépes) információval

2233 00 00 00 1 Gyártó
(importáló)
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KN-csoport Termékkör
BTO

(tájékoztató adat)
Járulék-
kulcs (%)

Kötelezett

8524 5* ** Mágnesszalag hangfelvétellel (mûsoros hang-
szalag)

2214 00 00 00 2 Kiadó
(importáló)

8524 5* ** Mágnesszalag képfelvétellel (mûsoros video-
szalag)

2232 00 00 00 3 Kiadó
(importáló)

8524 91 ** Mágneses és egyéb adathordozó lemez, más
jelhordozó automatikus adatfeldolgozási (pl.
számítógépes stb.) információkkal

2233 00 00 00 1 Gyártó
(importáló)

8524 99 ** Hangfelvételek mágneslemezen és más hor-
dozón (nem CD-n)

2214 00 00 00 2 Kiadó
(importáló)

8524 99 ** Kép- vagy mozgókép-felvételek mágnesle-
mezen és más hordozón (nem CD-n)

2232 00 00 00 3 Kiadó
(importáló)

Vegyi termékek (fotokémiai anyagok)

37** ** ** Fotokémiai anyagok (film, fotópapír, fotóle-
mez, fotóvegyszer), kivéve a röntgenfilmet és
a röntgenpapírt

2464 00 00 00 1 Gyártó
(importáló)

Mûanyag dísztárgyak 25

3926 40 ** Mûanyagból készült szobor és más belsõ dí-
szítésre szolgáló tárgy

2524 28 30 00 3 Gyártó
(importáló)

Üveg és kerámia dísztárgyak

6913 ** ** Szobrocska és más dísztárgy kerámiából 2621 13 00 00 3 Gyártó
(importáló)

7013** ** Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdí-
szítési vagy hasonló célra szolgáló üvegáru
(nem díszített ivópohár és üvegedény kivételé-
vel)

2613 13 00 00 3 Gyártó
(importáló)

Fém dísztárgyak

8306 2* ** Kis szobor és más dísztárgy fémbõl (nem ne-
mesfémbõl)

2875 24 00 00 3 Gyártó
(importáló)

8440 10 ** Könyvkötõ gép, beleértve a könyvfûzõ gé-
pet is

2956 11 00 00 1 Gyártó
(importáló)
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KN-csoport Termékkör
BTO

(tájékoztató adat)
Járulék-
kulcs (%)

Kötelezett

8442 ** ** Betûöntõ vagy betûszedõ, nyomódúc, nyomó-
lap, nyomóhenger vagy más nyomólemez-elõ-
állítására szolgáló gép, készülék és felszerelés

2956 12 00 00 1 Gyártó
(importáló)

8443** ** Nyomdaipari gép (ofszet-, magas- és mély-
nyomó, flexográfiai, tintasugaras stb. nyomó-
gép) nyomdaipari segédgép, az automatikus
adatfeldolgozó gép printere (nyomtatója) nél-
kül

2956 13 00 00
2956 14 00 00

1 Gyártó
(importáló)

Írógép, másológép

8469** ** Egyéb írógép (szövegszerkesztõk és az auto-
matikus adatfeldolgozó gép printere, valamint
a Braille- írógép nélkül)

3001 12 00 00 1 Gyártó
(importáló)

9009** ** Optikai rendszerû vagy kontaktfénymásoló és
hõmásoló készülék

3001 21 00 00 1 Gyártó
(importáló)

Híradástechnikai termékek

ex 8518** ** Mikrofon és tartószerkezete, hangszóró, do-
bozba szerelve is; fejhallgató, fülhallgató és
kombinált mikrofon/hangszóró egység; hang-
frekvenciás elektromos erõsítõ; elektromos
hangerõsítõ egység, a polgári repülés készülé-
kei kivételével

3230 41 00 00
3230 42 00 00
3230 43 00 00

1 Gyártó
(importáló)

8519** ** Lemezjátszó, erõsítõ nélkül is, kazettalejátszó
és más hangvisszaadó készülék, hangfelvevõ
szerkezet nélkül

3230 31 00 00 1 Gyártó
(importáló)

ex 8520** ** Magnetofon és más hangfelvevõ készülék,
-lejátszó szerkezettel vagy anélkül is, a polgári
repülés készülékei kivételével

3230 32 00 00 1 Gyártó
(importáló)

ex 8521** ** Videofelvevõ és -lejátszókészülék, videotun-
errel egybeépítve is, a polgári repülés készülé-
kei kivételével

3230 33 00 00 1 Gyártó
(importáló)

ex 8522** ** Kizárólag vagy elsõsorban kép- és hangrögzí-
tõ és -lejátszó berendezések alkatrészei, a pol-
gári repüléshez felhasznált, valamint az ipari
továbbfelhasználású alkatrészek kivételével

3230 50 00 00 1 Gyártó
(importáló)
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KN-csoport Termékkör
BTO

(tájékoztató adat)
Járulék-
kulcs (%)

Kötelezett

ex 8525 ** ** Rádiótelefon, rádiótávíró, rádió- és tévémû-
sor-adókészülék (vevõkészülékkel vagy anél-
kül), hangfelvevõ vagy -lejátszó készülékkel
egybeépítve is, kivéve a katonai és egyéb köz-
szolgálati (közcélú távközlési, tûzoltó, mentõ
stb.), polgári repülési adóberendezést

3220 11 00 00 1 Gyártó
(importáló)

ex 8525 30 ** Televíziós kamera (felvevõ), állóképes video-
kamera és más videokamera felvevõk, kivéve
a közterületi forgalomellenõrzés speciálisan
csatlakoztatott (pl. helyhez kötött) kameráit

3220 12 00 00 1 Gyártó
(importáló)

8527 1* ** Külsõ áramforrás nélkül mûködõ rádiómûsor-
vevõkészülék, hangfelvevõ vagy -lejátszó
készülékkel vagy órával közös házban is, ide-
értve a rádiótelefon vagy rádiótávíró vételére
egyaránt alkalmas készüléket is

3230 11 10 00 1 Gyártó
(importáló)

8527 2* ** Csak külsõ áramforrásról mûködõ, gépjármû-
vekben használatos rádiómûsor-vevõkészü-
lék, beleértve a rádiótelefon vagy rádiótávíró
vételére egyaránt alkalmas készüléket is

3230 12 00 00 1 Gyártó
(importáló)

8527 3* ** Más rádiómûsor-vevõkészülék beleértve a rá-
diótelefon vagy rádiótávíró vételére egyaránt
alkalmas készüléket is

3230 11 20 00 1 Gyártó
(importáló)

ex 8527 9* ** Rádiótelefon és rádiótávíró-vevõkészüléke
(mobiltelefon is), a polgári repülés készülékei
kivételével

3230 44 00 00 1 Gyártó
(importáló)

ex 8528** ** Televíziós adás vételére alkalmas készülék,
rádiómûsor vevõkészüléket, hang- és képfel-
vevõ vagy -lejátszó készüléket magában fog-
laló is, videomonitor és video vetítõkészülék,
kivéve az egészségügyi, mûvelõdési, kulturá-
lis, oktatási intézmények és a tömegközleke-
dés zártláncú hálózatának speciálisan csatla-
koztatott készülékeit

3230 20 00 00 0,5 Gyártó
(importáló)

ex 8529 10** Antennák és antennareflektor összes típusa,
valamint az ezek használatához alkalmas al-
katrészek, a polgári repülés és a közcélú táv-
közlési szolgáltatás készülékei kivételével

3230 50 00 00 1 Gyártó
(importáló)

ex 8529 90 ** Kép- és hangrögzítõ és -lejátszó berendezé-
sek, rádió, televízió, rádiótelefon alkatrészei
(antenna nélkül), a polgári repüléshez felhasz-
nált, valamint az ipari továbbfelhasználású al-
katrészek kivételével

3230 50 00 00 1 Gyártó
(importáló)
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KN-csoport Termékkör
BTO

(tájékoztató adat)
Járulék-
kulcs (%)

Kötelezett

Fényképészeti eszközök

ex 9002** **
ex 9006** **
9007** **
ex 9008** **
ex9010** **

Fényképészeti eszközök és tartozékaik, ki-
véve az orvosi, a kriminológiai, a földmérési
és hasonló hivatásfényképezés, valamint a
mikrofelvételek készítésének és leolvasásának
eszközeit, a félvezetõ- gyártás fényképészeti
berendezéseit

334 030 00 00 1 Gyártó
(importáló)

Ékszer, hangszer, játék, szórakoztató tárgy, díszítõ termék, mûalkotás, gyûjtemény, régiség

6702** ** Mûvirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek
részei; ezekbõl készült áru

3663 76 00 00 3 Gyártó
(importáló)

7101** **
7102** **
7103** **
7104** **

Természetes vagy tenyésztett gyöngy, gyé-
mánt és más drágakõ, féldrágakõ, szintetikus-
sal vagy rekonstruálttal együtt, megmunkálva
vagy osztályozva is, de foglalat vagy szerelés
nélkül

3622 11 00 00 3 Gyártó
(importáló)

7117** ** Ékszerutánzat 3661 00 00 00 3 Gyártó
(importáló)

7118** ** Érme 3621 00 00 00 3 Gyártó
(importáló)

ex 92** ** ** Zenei eszközök (hangszerek), alkatrészek és
tartozékok nélkül

3630 00 00 00 1 Gyártó
(importáló)

9503 90 10 Játékfegyver 3650 33 50 00 10 Gyártó
(importáló)

9504 10** Tévéhez kapcsolható videojáték 3650 42 00 00 1 Gyártó
(importáló)

9504 20**
9504 30**

Szórakozóhelyi felszerelés, asztali vagy tár-
sasjáték, pénzérmével vagy koronggal mû-
ködõ más játék, beleértve a tivoli játékot, a
biliárdot, a különféle típusú játékkaszinó-asz-
talt (a tekepálya-felszerelés kivételével)

3650 43 00 00 10 Gyártó
(importáló)

ex 9504** ** Pornó- és erõszaktartalmú videojáték 3650 42 00 00 25 Gyártó
(importáló)

9504 40** Kártya 3650 41 00 00 3 Gyártó
(importáló)

ex 9504** ** Pornó- és erõszaktartalmú kártya 3650 41 00 00 25 Gyártó
(importáló)

16 NKA HÍRLEVÉL � TÖRVÉNY A NEMZETI KULTÚRÁLIS ALAPRÓL



KN-csoport Termékkör
BTO

(tájékoztató adat)
Járulék-
kulcs (%)

Kötelezett

9505** ** Ünnepi, farsangi és különféle más szórakozta-
tó tárgy, beleértve a bûvésztárgyat és a beugra-
tós tréfakelléket is

3663 71 00 00 3 Gyártó
(importáló)

ex 9701** ** Kizárólag kézzel készített másolat mûalkotás
(festmény, rajz, pasztellkép, kollázs, dekoratív
tábla, metszet, nyomat, szobrászmûvészeti al-
kotás) alapján

3663 90 00 00 1 Gyártó
(importáló)

9704** ** Bélyeg, nem forgalomra szánt vagy forgalmon
kívüli, bélyegzéssel ellátott boríték, hasonló
filatéliai cikk

3663 90 00 00 1 Kiadó
(importáló)

9705** ** Állattani, növénytani, ásványtani, anatómiai,
történelmi értékû, archeológiai, paleontológi-
ai, etnográfiai, numizmatikai gyûjtemény
vagy gyûjteménydarab

3663 90 00 00 1 Forgalmazó
(importáló)

9706** ** Száz évnél idõsebb régiség 3663 90 00 00 1 Forgalmazó
(importáló)
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II. SZOLGÁLTATÁSOK

SZJ-szám Megnevezés
Járulék-
kulcs (%)

A járulék
fizetésére
kötelezett

52.48.37 Mûalkotás-kiskereskedelem 1 Szolgáltató

52.50.11 Régiség-kiskereskedelem 1 Szolgáltató

72.40-bõl Távbeszélõ útján teljesített pornótartalmú emeltdíjas szolgáltatás 25 Szolgáltató

71.40.12 Videokazetták-, DVD kölcsönzése 3 Szolgáltató

71.40.12-bõl Pornó- és erõszaktartalmú videokazetták, DVD kölcsönzése 25 Szolgáltató

71.40.11-bõl Hangkazetták, hanglemezek, CD-k, CD-ROM-ok kölcsönzése 3 Szolgáltató

74.40 Hirdetés 1 Szolgáltató

74.81 Fényképészet 1 Szolgáltató

74.87.13 Divattervezés, formatervezés, szaktanácsadás 1 Szolgáltató

74.87.17.1 Személyek, mûvek közvetítése 1 Szolgáltató

92.11.3-ból Pornó- és erõszaktartalmú film-, video-, DVD-gyártás 25 Gyártó

92.12.1 Film-, video-, DVD-lemez terjesztése 2 Szolgáltató

92.12.1-bõl Pornó- és erõszaktartalmú film-, video-, DVD-lemez terjesztése 25 Szolgáltató

92.13.1 Film-, videovetítés, DVD-lejátszás 2 Szolgáltató

92.13.1-bõl Pornó- és erõszaktartalmú film-, videovetítés, DVD-lejátszás 25 Szolgáltató

92.20.1 Országos és regionális rádió-, televíziómûsor-szolgáltatás
(kivéve a közszolgálati rádió- és televíziómûsor-szolgáltatás,
továbbá a közmûsor-szolgáltatás)

2 Szolgáltató

92.20.1-bõl Regionális rádió-, televíziómûsor-szolgáltatás 1 Szolgáltató

92.32.1 Mûvészeti kiegészítõ szolgáltatás 2 Szolgáltató

92.33.1 Vidámparki szórakoztatás 2 Szolgáltató

92.34.1 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás
(kivéve a bábszínházi elõadás)

2 Szolgáltató
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III. ÉPÜLET, EGYÉB ÉPÍTMÉNY KIVITELEZÉSE

ÉJ-szám Megnevezés
Járulék-
kulcs (%)

A járulék
fizetésére
kötelezett

1211 Szállodaépületek 0,2 Kivitelezõ

1220 Hivatali épületek 0,2 Kivitelezõ

1230 Nagy- és kiskereskedelmi épületek 0,2 Kivitelezõ

1241 Közlekedési és hírközlési épületek, állomások, terminálok
és kapcsolódó épületek

0,2 Kivitelezõ

1242 Garázsépületek 0,2 Kivitelezõ

1251 Ipari épületek 0,2 Kivitelezõ

1252 Tárolók, silók és raktárak 0,2 Kivitelezõ

2213 Távolsági távközlõ hálózatok és mûtárgyaik 0,2 Kivitelezõ

2224 Helyi (települési) távközlõ- és elektromos hálózatok 0,2 Kivitelezõ
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP BIZOTTSÁGA

Elnök: Harsányi László, közgazdász (Budapest)
Bauer István, a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének elnöke (Budapest)
Bagáriné Viszket Katalin, kulturális menedzser, közmûvelõdési szakértõ (Szombathely)
Bálint András, színész, színigazgató, Radnóti Miklós Színház (Budapest)
Békés Pál, író (Budapest)
Csengery Adrienne, operaénekes, a Magyar Zenei Tanács elnöke (Budapest)
Deme Péter, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósága, igaz-
gató (Budapest)
Gecsényi Lajos, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatója (Budapest)
Kázmér Judit, a Pannon Lapok Társasága Kiadó Kft. ügyvezetõ igazgatója (Zalaegerszeg)
Levendel Ádám, a Magyar Reklámszövetség elnöke (Budapest)
Meixner András, elnök, Pécs Megyei Jogú Város Kulturális Bizottsága (Pécs)
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
2006. JANUÁR 1-JÉVEL KINEVEZETT
ÚJ KURÁTORAI*

Fotómûvészeti Szakmai Kollégium
Albertini Béla
Horányi Attila

Iparmûvészeti Szakmai Kollégium
Sipos Ernõ
Hernádi Paula

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium
Vörös Miklós
Salamon Gábor
Sasvári Edit
Bácsy Ernõ
Lafferton Kálmán
Balázs Géza

Levéltári Szakmai Kollégium
Ivacs Gabriella
Horváth Erzsébet

Múzeumi Szakmai Kollégium
Kishonthy Zsolt
Vígh Annamária

Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium
egyeztetés alatt

Színházi Szakmai Kollégium
Karsai György
Dobák Lívia

Táncmûvészeti Szakmai Kollégium
Kenesei Edina
Juhász Zsolt
ifj. Nagy Zoltán

Zenei Szakmai Kollégium
Madarász Iván
Marton László Távolodó
Rieger Johanna

* A kurátorokra vonatkozó részletesebb tájékoztatást (foglalkozás, munkahely, szervezet) késõbb közöljük (A szerk.)
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A 2005. DECEMBER 31-ÉVEL
TÁVOZÓ NKA-KURÁTOROK

Az NKA Bizottsága

Bella István, költõ

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium

Kocsis András Sándor, vezérigazgató, Kossuth Kiadó Rt. (Budapest)
Aradi Csaba, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatója (Debrecen)
Budai Katalin, az NKÖM irodalmi referense (Budapest)
Grétsy László, nyelvész, az MTA közgyûlési doktor képviselõje (Budapest)
Kováts Dániel, mûvelõdés- és helytörténész, nyugalmazott fõiskolai tanár (Szeged)
Lanczendorfer Erzsébet, orvos, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a gyõri szervezet el-
nöke (Gyõr)
Margittai Katalin, igazgató, Budapesti Mûvelõdési Központ (Budapest)

Fotómûvészeti Szakmai Kollégium

Tóth István, fotómûvész (Cegléd)

Szépirodalmi Szakmai Kollégium

Dobos István, egyetemi docens, Debreceni Tudományegyetem (Debrecen)
Mátis Lívia, igazgató, Kortárs Könyvkiadó Kft. (Budapest)

Iparmûvészeti Szakmai Kollégium

Simon Károly, ipari formatervezõ, fõigazgató, Iparmûvészeti Múzeum (Budapest)
Szentkirályi Miklós, restaurátormûvész, a Restaurátor Kamara alelnöke (Budapest)

Könyvtári Szakmai Kollégium

Ramháb Mária, igazgató, Katona József Könyvtár (Kecskemét)
Lászlóné Nagy Ilona, igazgató, Hild Viktor Városi Könyvtár (Szolnok)

Közmûvelõdési Szakmai Kollégium

Förhénczi Horváth Gyula, etnológus (Nagykanizsa)
Óváry István, osztályvezetõ, Közmûvelõdési Fõosztály, NKÖM (Budapest)
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Levéltári Szakmai Kollégium

Ódor Imre, igazgató, Baranya Megyei Levéltár (Pécs)
Szabadi István, igazgató, Tiszántúli Református Egyházkerület és Kollégium Levéltár (Deb-
recen)

Mozgókép Szakmai Kollégium

Reichenberger János, szakmai tanácsadó, NKÖM (Budapest)
Szeredás András, író, dramaturg (Budapest)

Múzeumi Szakmai Kollégium

Kratochwill Mimi, mûvészettörténész (Budapest)
Szacsvay Éva, fõmúzeológus, Néprajzi Múzeum (Budapest)

Színházi Szakmai Kollégium

Kaszás Attila, színmûvész (Budapest)
Vajna Pál, a Csiky Gergely Színház ügyvezetõ igazgatója (Kaposvár)

Táncmûvészeti Szakmai Kollégium

Bretus Mária, balettmûvész, fõiskolai tanár, Magyar Táncmûvészeti Fõiskola (Budapest)
Mihályi Gábor, karigazgató, Magyar Állami Népi Együttes (Budapest)
Mucsi János, néptáncmûvész, BM Duna Mûvészegyüttes (Budapest)

Zenei Szakmai Kollégium

Tihanyi László, zeneszerzõ (Budapest)
Devich János, gordonkamûvész (Budapest)
Dubrovay László, zeneszerzõ (Budapest)
Hegedûs Katalin, zongoramûvész (Budapest)
Sári József, zeneszerzõ, egyetemi tanár, Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem (Budapest)
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A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA*

A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot ír ki A Nagy Könyv-programban részt
vett könyvtárak könyvtámogatására.

Pályázatot nyújthat be A Nagy Könyv-programot szervezõ, koordináló 19 megyei könyvtár, a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, valamint az Informatikai és Könyvtári Szövetség.

Altéma kódszáma: 2110

A pályázat A Nagy Könyv 100-as listájáról választható könyvek megvásárlására ad differen-
ciált támogatást. A pályázó megyei könyvtáraknak a megítélt támogatásból vásárolt könyvek 70%-át
térségük legtöbb és legeredményesebb programot szervezõ könyvtárainak kell, hogy átadják, 30%-át
elsõsorban a kistelepülési könyvtári ellátásra fordíthatják. A könyvtárak kiválasztásánál figyelembe
kell venniük a Magyar Könyvtárosok Egyesületének a legtöbb gyermek- és ifjúsági programot
szervezõ iskolai és közkönyvtárakra tett javaslatait.

A FSZEK a fõváros, az IKSZ a pályázatában szereplõ felsõoktatási könyvtáraknak osztja el a
könyvtámogatást.

A pályázathoz csatolni kell A Nagy Könyv-játékban szervezett programokról szóló beszámolót
a térségre, illetve a felsõoktatás szakterületére vonatkozó adatösszesítéssel, értékeléssel együtt.

A pályázatok

2006. január 20-ig beérkezõen

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

Általános tudnivalók

A pályázat benyújtása
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2006. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlapo-

kat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el.
A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-

ról (www.nka.hu), vagy kitölthetõ az NKA honlapján, továbbá személyesen beszerezhetõ vagy postai
úton igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

* A pályázókat az NKA értesítette, a felhívást információképpen közöljük. (A szerk.)
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Jogi dokumentáció
– A pályázó/lebonyolító a pályázat beadásakor köteles benyújtani jogi dokumentációját az

adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.
– A jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek azok a pályázók/lebonyolítók,

akiknek vagy amelyeknek már volt 2006-ban benyújtott és támogatott pályázatuk, és ezt követõen jogi
dokumentációjukban jogi és/vagy személyi változás nem történt.

– Alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni azon intézmények,
amelyek az NKA honlapja (www.nka.hu) pályázatok menüpontjának megnyitásával a Megalakulást
igazoló okirat benyújtása alól mentesülõ intézmények listája címsor alatt szerepelnek.

Köztartozás-igazolás
Támogatás nem folyósítható annak, akinek adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van. Tar-

tozás alóli mentességét a pályázó/lebonyolító bizonyíthatja úgy, hogy
– saját maga szerzi be a köztartozás-igazolásokat, vagy
– adatai felhasználásának hozzájárulásával arra feljogosítja az NKA Igazgatóságát.
A törvényi rendelkezés alkalmazásáról a pályázati adatlap és tájékoztató együttesen ad részle-

tes eligazítást.

Egyéb rendelkezések
A pályázati felhívásban meghatározott jogcímektõl való eltérést a pályázónak indokolnia kell.

Az Alapból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra (a kulturális örökségvédelmi célú tá-
mogatás kivételével), törzstõke-, illetve alaptõke-emelésre, valamint egyéb befektetési célra nem for-
dítható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik,
állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ megállapodás
alapján – a lebonyolító, a támogatási összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támoga-
tás terhére.

A pályázat elbírálása
Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes.

Ennek érdekében kérjük, hogy az adatlapot a pályázati tájékoztatóban leírtak alapján töltse ki!
A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-

leges döntésrõl további, legfeljebb 10 napon belül a pályázó értesítést kap .
A döntés felülbírálatára nincs lehetõség.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(telefon: 327-4444; 327-4445)

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl – csütörtökig 8.30–16 óráig; pénteken 8.30–13 óráig

Könyvtári Szakmai Kollégium
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KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A programot 2006. évben meg kell kezdeni, és legkésõbb 2007. szeptember 1-ig meg kell való-
sítani.

A pályázati adatlapon a program(ok) pontos kezdõ és befejezési idõpontját fel kell tün-
tetni!

A kollégium ösztönözi a szakma aktív részvételét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
által meghirdetett könyvtári stratégiai terv megvalósításában, illetve új szolgáltatások kidolgozásá-
ban a könyvtárosok széles körû szakmai tapasztalataira építve.

A kollégium kiemelten támogatja:
– a könyvtári szolgáltatások korszerûsítését,
– a minõségbiztosítás bevezetését a könyvtárakban,
– az emberek önálló tájékozódási képességének fejlesztését,
– az egészségkárosodottak könyvtári ellátásának javítását.

A kollégium alapvetõ fontosságúnak tartja a különbözõ könyvtárak, könyvtártípusok együtt-
mûködésével létrejövõ projekteket, ezért a több könyvtár összefogásával megvalósított pályázatok
elõnyben részesülnek.

Szakmai innováció - szakmai erõforrások

1. Könyvtári minõségbiztosítási projektek

Altéma kódszáma: 2139

A pályázat a minõségbiztosítás egy-egy szakterületének saját könyvtárra történõ kidolgozásá-
hoz, bevezetéséhez nyújt támogatást, de legalább 3 könyvtár vagy szakmai szervezet együttmûködése
szükséges a pályázat beadásához.

Témajavaslatok:
– a teljesítménymutatók alkalmazásának bevezetése,
– a könyvtár belsõ és külsõ kommunikációja,
– minõségügyi dokumentáció, Minõségi Kézikönyv elkészítése.

Pályázatot nyújthatnak be:
Azok a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ könyvtárak, amelyekben legalább egy fõ rendel-

kezik minõségmenedzsment akkreditált tanfolyammal vagy ez irányú felsõfokú szakmai ismeretekkel.
Azok a könyvtárak, amelyek a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által 2003–2005 között
azonos témában kiírt pályázaton támogatást kaptak, legalább két új könyvtár bevonásával
pályázhatnak.
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A pályázathoz csatolni kell:
a) a választott téma rövid indoklását, a kidolgozás szempontjait,
b) a pályázóval együttmûködõ könyvtárak és/vagy szervezetek nyilatkozatát arról, hogy részt

vesznek a program kidolgozásában.
A pályázat elszámolásához csatolni kell: nyomtatott vagy elektronikus formában a projekt le-

írását (dokumentációját), a kidolgozott javaslatokat.

Támogatás kérhetõ:
– megbízási díjra és annak járulékaira,
– szakmai anyagköltségre (papír, festékkazetta, floppy, CD, DVD),
– utazási költségre,
– szállásköltségre, csoportos étkezésre.

A pályázó szakmai anyagköltséggel együtt rezsiköltséget nem számolhat el!
Tervezett keret: 15 millió Ft

2. Kistelepülések könyvtári ellátásának korszerûsítési projektje

Altéma kódszáma: 2143

A kistelepülési szolgáltatóhelyek könyvtári célú szakmai munkáinak elvégzésére – állomány-
ellenõrzés, selejtezés, dokumentumok számítógépes adatbázisban történõ feldolgozása – pályázhat-
nak a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer azon szolgáltató könyvtárai, akiknek érvényes
szolgáltatási szerzõdésük van az adott önkormányzatokkal.

Támogatás kérhetõ:
– megbízási díjra és annak járulékaira,
– szakmai anyagköltségre (vonalkód, raktári jelzet címkéje, papír, festékkazetta, CD, DVD),
– utazási költségre,
– szállásköltségre,
– csoportos étkezésre,
– számítástechnikai eszközökre (számítógép, vagy annak bõvítése, monitor, nyomtató, szken-

ner, vonalkódolvasó).

Egy pályázó 1–4 szolgáltatóhely esetén 1 millió Ft-ra, 4 szolgáltatóhely felett 1,5 millió Ft-ra
pályázhat. A támogatás összegének legfeljebb 35%-a használható nagy értékû eszközbeszerzésre.

A pályázathoz csatolni kell az önkormányzat és a szolgáltató könyvtár által megkötött érvé-
nyes könyvtárellátási szerzõdést, valamint annak a szakmai munkának a tervét adatokkal alátámaszt-
va, amelyet a pályázó a támogatásból meg kíván valósítani.

A pályázó szakmai anyagköltséggel együtt rezsiköltséget nem számolhat el!

Tervezett keret: 48 millió Ft
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3. Könyvtárszakmai kiadványok elõkészítése

Altéma kódszáma: 2140

Pályázni lehet könyvtárszakmai kiadványok, tanulmányok, könyvtártörténeti kiadványok kéz-
iratának elkészíttetésére, nyomtatott vagy elektronikus formában. Elõnyben részesülnek a könyvtári
stratégiai célok megvalósulását segítõ, illetve a különbözõ könyvtári szolgáltatásokat elemzõ
módszertani kiadványok.

Pályázatot nyújthatnak be:
Hazai könyvtárak, felsõfokú könyvtárosképzõ intézmények, szakmai szervezetek.
A pályázathoz csatolni kell:
A munka egyik kidolgozott fejezetét két szakmai ajánló véleményével.

Támogatás kérhetõ:
tiszteletdíjra és annak járulékaira,
szükséges anyagköltségre (papír, CD, floppy).

A pályázó szakmai anyagköltséggel együtt rezsiköltséget nem számolhat el!

4. Könyvtárszakmai kiadványok megjelentetése

Altéma kódszáma: 2112

Pályázni lehet könyvtár-szakmai kiadványok, tanulmányok, könyvtártörténeti kiadványok
nyomtatott vagy elektronikus formában történõ megjelentetésére. Elõnyben részesülnek a különbözõ
könyvtári szolgáltatásokat elemzõ módszertani kiadványok.

Pályázatot nyújthatnak be:
Hazai könyvtárak, felsõfokú könyvtárosképzõ intézmények, szakmai szervezetek.

A pályázathoz csatolni kell:
A teljes kéziratot vagy a tartalomjegyzék és a tervezett terjedelem alapján a kézirat legalább

75%-át, illetve az elektronikus kiadvány tartalmi, strukturális leírását.

Támogatás kérhetõ:
Hagyományos kiadvány költségeire:
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium

és annak 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).
Elektronikus kiadvány költségeire:
– szerzõi honorárium és annak járulékai (írói, képek/fotók),
– szerzõi jogdíjak,
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– fordítói, lektorálási honorárium és annak járulékai vagy számlás kifizetése,
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
– kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
– kódolás (html-nyelvre),
– korrektúra,
– adathordozó anyagköltsége (floppy, CD, DVD),
– publikáció megjelentetése (szolgáltatás).
Tervezett keret a 2. és 3. altémára: 35 millió Ft

5. Szakmai programok

Altéma kódszáma: 2104

A kuratórium támogatja a könyvtári gyakorlatban idõszerû szakmai programok megszervezé-
sét és lebonyolítását.

A pályázathoz részletes programot kell csatolni. Elõnyben részesülnek azok a pályázatok, ahol
több könyvtár összefogása érvényesül, illetve más forrásokat is bevonnak.

5.1 Pályázatot nyújthatnak be a lakosság internet és elektronikus szolgáltatások ismereteinek
elsajátítására szervezett tanfolyamokra azok a közkönyvtárak és TEMI könyvtárak, amelyek szere-
pelnek a nyilvános könyvtári jegyzéken. Elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik a kistelepülésen
élõk számára szerveznek kihelyezett tanfolyamokat. A pályázóknak legalább 6 fõ egyidejû beiskolá-
zásához szükséges technikai feltételekkel rendelkezniük kell, és legkevesebb 90 fõ képzését
vállalniuk kell a kért támogatásból.

A pályázathoz csatolni kell: a tanfolyam részletes tematikáját.
5.2 A siket és nagyothalló olvasók könyvtári ellátásának javítása érdekében a kommunikációs

jelbeszéd legalább alapszintû elsajátítására tanfolyam szervezését támogatja a kollégium. A tanfo-
lyam elõadója csak speciális szakképesítéssel rendelkezõ személy lehet.

Pályázatot nyújthatnak be a megyei könyvtárak és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár azzal a kö-
telezettséggel, hogy a tanfolyamszervezést a megye, illetve a fõváros minden könyvtártípusára
kiterjesztik.

5.3 Országos, regionális és megyei rendezvények megszervezésének támogatására pályázhat-
nak az országos szakmai szervezetek - tagszervezeteik nem - és az ODR szolgáltató könyvtárak.
Elõnyben részesülnek a szakmai innovációt, korszerû szolgáltatásokat, eredményes együttmûködése-
ket bemutató programok, amelyek a lakosság tájékoztatását szolgálják.

Támogatás kérhetõ az altéma egyes pontjainál:
– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– utazási költségre,
– dokumentációs költségre,
– rendezvény költségre (terembérlet, eszközhasználat, csoportos étkezés, szállásköltség),
– propaganda költségre (meghívó, plakát, szóróanyag, könyvtárnépszerûsítõ pr-anyag),
– tanfolyam költségekre (oktatási segédanyag, tanúsítvány).
Tervezett keret: 60 millió Ft
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6. Tájékoztatás, információs rendszer

Altéma kódszáma: 2142

Pályázni lehet olyan könyvtári információs rendszer kiépítésére, amely a könyvtárban történõ
eligazodást, tájékozódást szolgálja. Épületi és térinformációk, feliratok, az egyes szolgáltatások
igénybevételéhez szükséges kifüggesztett ismertetõk, információs táblák, közlemények (pld. külde-
tésnyilatkozat, könyvtárhasználati szabályzat) készíthetõk.

Elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik egy egységes stílusban megtervezett, rendszerbe
foglalt információs tervet szeretnének megvalósítani.

Pályázatot nyújthatnak be:
A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ TEMI könyvtárak, a városi könyvtárak és – az ODR

országos szakkönyvtárai kivételével – az országos szakkönyvtárak.

Támogatás kérhetõ:
– megbízási díjra és annak járulékaira,
– dekorációs anyagok költségére,
– az adott témakörben igénybe vehetõ szolgáltatások díjára,
– kis értékû információs tárgyi eszközökre (pld. információs, megállító táblák, prospektustar-

tók, tárlók).
Egy pályázó legfeljebb 250 ezer Ft támogatást igényelhet.
Tervezett keret: 35 millió Ft

7. Szakmai eszközfejlesztés, korszerûsítés

Altéma kódszáma: 2105

Ebben a témakörben szereplõ valamennyi pályázathoz csatolni kell a fenntartó kötelezettség-
vállalását az elõírt önrészrõl és egy nyilatkozatot, amelyben vállalja, hogy a beszerzett eszközt a
könyvtárban helyezi el és üzemelteti. A pályázathoz minden eszközrõl mellékelni kell termékismerte-
tõt és árajánlatot. Az elszámolásban rezsiköltség nem szerepelhet!

7.1. A könyvtár nyilvános szolgálati terében elhelyezett új bútorok, kiegészítõ berendezések,
technikai eszközök beszerzésére pályázhatnak azok a kistelepülési önkormányzatok, amelyek az
1997. évi CXL. törvénynek megfelelõ könyvtárellátási szerzõdést kötöttek vagy a szerzõdés megkö-
tés 2006. június 30-ig megtörténik nyilvános szolgáltató könyvtárral, így nem rendelkeznek önálló
jogi személyiségû könyvtári intézménnyel. A támogatás mértéke a beszerzett berendezések vételárá-
nak 50%-a, de legfeljebb 800 ezer Ft lehet. Nem nyújtható be pályázat azon könyvtári szolgáltatóhe-
lyek javára, amelyek az elmúlt 3 évben erre a célra már támogatásban részesültek az NKA-tól vagy a
NKÖM Közkincs programjából, illetve a Többcélú Kistérségi Társulásoknak 2004–2005-ben kiírt
pályázatokon.

A pályázathoz csatolni kell a szolgáltatási szerzõdést, illetve ennek hiányában egy szándéknyi-
latkozatot, valamint egy tételes berendezési tervet árajánlattal.

7.2. Könyvtárak bejárati ajtajának automatizált akadálymentesítésére, gyengénlátók épületen
belüli közlekedõ sávjának kialakítására, halláskárosodottak számára indukciós hurokerõsítõ betelepí-
tésére pályázhatnak az ODR szolgáltató könyvtárak. A támogatás mértéke a teljes költség 75%-a, de
legfeljebb 1,2 millió Ft.
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7.3. Vonalkód nyomtató berendezésre és a hozzá szükséges számítógépre pályázhatnak azok a
megyei könyvtárak, valamint a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, akik a térségükbe tartozó könyvtá-
raknak is vállalják a vonalkód nyomtatás szolgáltatást. A támogatás a vételár 75%-a, de legfeljebb
500 ezer Ft lehet.

7.4. CD-DVD íróra, CD-DVD lejátszóra, szünetmentes áramforrásra, nyomtatóra, számító-
gépre pályázhatnak a – nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ 3 ezer lakos feletti községi, illetve or-
szágos szakkönyvtárak. – A támogatás az eszközök árának 50%-a, de összesen maximum 250 ezer Ft
lehet.

Az altéma összes pontjánál az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik.
Tervezett keret: 55 millió Ft

8. Nemzetközi kapcsolatok

Altéma kódszáma: 2103

Hazai könyvtárak, könyvtárosképzõ intézmények országos szakmai szervezetek pályázhatnak
– mindkét fél nyilatkozatával alátámasztott – nemzetközi együttmûködésen alapuló könyvtárszakmai
program lebonyolítására. A támogatottnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a közös program
hazai könyvtárügyben felhasználható szakmai tapasztalatait publikálja (szakmai cikk, elektronikus
dokumentum, Internet), amely elengedhetetlen feltétele az elszámolás elfogadásának.

Támogatás kérhetõ:
– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– utazási költségre,
– szállásköltségre,
– csoportos étkezésre,
– a szakmai program megvalósításához szükséges anyagköltségre (papír, festékkazetta, floppy,

CD, DVD).
A pályázathoz részletes programtervet kell csatolni!
A pályázó szakmai anyagköltséggel együtt rezsiköltséget nem számolhat el!
Tervezett keret: 20 millió Ft

A pályázatok

2006. február 28-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

A pályázat benyújtása
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2006. 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 felszerelve fogadjuk el.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról (www.nka.hu), vagy kitölthetõ az NKA honlapján, továbbá személyesen beszerezhetõ vagy postai
úton igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Pénzügyi lebonyolító
Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie
– külföldi székhelyû pályázónak,
– magánszemélynek, személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén,
– részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek akkor, ha nem rendelkezik saját adó-

számmal és számlaszámmal.
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.

Jogi dokumentáció
– A pályázó/lebonyolító a pályázat beadásakor köteles benyújtani jogi dokumentációját az

adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.
– A jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek azok a pályázók/lebonyolítók,

akiknek vagy amelyeknek már volt 2006-ban benyújtott és támogatott pályázatuk, és ezt követõen jogi
dokumentációjukban jogi és/vagy személyi változás nem történt.

– Alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni azon intézmények, ame-
lyek az NKA honlapja (www.nka.hu) pályázatok menüpontjának megnyitásával a Megalakulást iga-
zoló okirat benyújtása alól mentesülõ intézmények listája címsor alatt szerepelnek.

Köztartozás-igazolás
Támogatás nem folyósítható annak, akinek adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van. Tar-

tozás alóli mentességét a pályázó/lebonyolító bizonyíthatja úgy, hogy
– saját maga szerzi be a köztartozás-igazolásokat, vagy
– adatai felhasználásának hozzájárulásával arra feljogosítja az NKA Igazgatóságát.
A törvényi rendelkezés alkalmazásáról a pályázati adatlap és tájékoztató együttesen ad részle-

tes eligazítást.

Kiadványok támogatása
A hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási

kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral
szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári
palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

Egyéb rendelkezések
A pályázati felhívásban meghatározott felhasználási jogcímektõl való eltérést a pályázónak in-

dokolnia kell. Az Alapból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra (a kulturális örökségvé-
delmi célú támogatás kivételével), törzstõke-, illetve alaptõke-emelésre, valamint egyéb befektetési
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célra nem fordítható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem
rendelkezik, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ
megállapodás alapján – a lebonyolító, a támogatási összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalány-
ként a támogatás terhére.

A pályázat elbírálása
Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes.

Ennek érdekében kérjük, hogy az adatlapot a pályázati tájékoztatóban leírtak alapján töltse ki!
A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-

leges döntésrõl további, legfeljebb 10 napon belül a pályázó értesítést kap .
A döntés felülbírálatára nincs lehetõség.
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 anyago-
kat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(telefon: 327-4444; 327-4445)

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 8.30–16 óráig; pénteken 8.30–13 óráig.

Könyvtári Szakmai Kollégium
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A KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA*

A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a 2006. évben megvaló-
suló országos jelentõségû és hatókörû közmûvelõdési szakmai konferenciák szervezésére.

Altéma kódszáma: 2025

Meghívott pályázók:

Borsod-Abaúj-Zemplén Közmûvelõdési Intézet (telematikai konferencia)
Csongrád Megyei Közmûvelõdési Tanácsadó Központ (nyári egyetem)
Kultúraközvetítõk Társasága („A kultúra pénze, a pénz kultúrája”)
Kulturális Központok Országos Szövetsége (A közmûvelõdés új kihívásai II. címû országos

konferencia)
Magyar Népmûvelõk Egyesülete (Népmûvelõk Vándorgyûlése)
Mûvelõdési Intézmények, Megyei és Regionális Kulturális Szervezõdések Országos Szö-

vetsége (Európa jövõje, a jövõ kultúrája címû konferencia)

A pályázat megvalósításának idõszaka: 2006. január 1.–2006. december 31.

Támogatás a rendezvény elõkészítésének és lebonyolításának szakmailag megalapozott költsé-
geire kérhetõ, az alábbiak szerint:

– terembérlet,
– elõadók tiszteletdíja és annak járulékai,
– csoportos étkezés,
– szállásköltség,
– utazási költség,
– PR-költség.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a konferencia szakmai szükségességének, hasznának indoklását,
– a rendezvény pontos leírását, teljes ütemtervét,
– a meghívott elõadók listáját, együttmûködési szándéknyilatkozatait,
– a pályázat ismertesse a meghívottak körét is.

A támogatás keretösszege: 8 millió forint.

* A pályázókat az NKA értesítette, a felhívást információképpen közöljük. (A szerk.)
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A pályázatok

2006. február 24-ig beérkezõen

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

Általános tudnivalók

A pályázat benyújtása
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2006. 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 felszerelve fogadjuk el.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról (www.nka.hu), vagy kitölthetõ az NKA honlapján, továbbá személyesen beszerezhetõ vagy postai
úton igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Pénzügyi lebonyolító
Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie
– külföldi székhelyû pályázónak,
– magánszemélynek, személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén,
– részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek akkor, ha nem rendelkezik saját adó-

számmal és számlaszámmal.
A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli

gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazda-
sági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Jogi dokumentáció
– A pályázó/lebonyolító a pályázat beadásakor köteles benyújtani jogi dokumentációját az

adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.
– A jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek azok a pályázók/lebonyolítók,

akiknek vagy amelyeknek már volt 2006-ban benyújtott és támogatott pályázatuk, és ezt követõen jogi
dokumentációjukban jogi és/vagy személyi változás nem történt.

– Alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni azon intézmények, ame-
lyek az NKA honlapja (www.nka.hu) pályázatok menüpontjának megnyitásával a Megalakulást iga-
zoló okirat benyújtása alól mentesülõ intézmények listája címsor alatt szerepelnek.

Köztartozás-igazolás
Támogatás nem folyósítható annak, akinek adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van. Tar-

tozás alóli mentességét a pályázó/lebonyolító bizonyíthatja úgy, hogy
– saját maga szerzi be a köztartozás-igazolásokat, vagy
– adatai felhasználásának hozzájárulásával arra feljogosítja az NKA Igazgatóságát.
A törvényi rendelkezés alkalmazásáról a pályázati adatlap és tájékoztató együttesen ad részle-

tes eligazítást.
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Kiadványok támogatása
A hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási

kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral
szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári
palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

Egyéb rendelkezések
A pályázati felhívásban meghatározott felhasználási jogcímektõl való eltérést a pályázónak in-

dokolnia kell. Az Alapból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra (a kulturális örökségvé-
delmi célú támogatás kivételével), törzstõke-, illetve alaptõke-emelésre, valamint egyéb befektetési
célra nem fordítható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem
rendelkezik, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ
megállapodás alapján – a lebonyolító, a támogatási összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalány-
ként a támogatás terhére.

A pályázat elbírálása
Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes.

Ennek érdekében kérjük, hogy az adatlapot a pályázati tájékoztatóban leírtak alapján töltse ki!
A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-

leges döntésrõl további, legfeljebb 10 napon belül a pályázó értesítést kap.
A döntés felülbírálatára nincs lehetõség.
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 anyago-
kat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(telefon: 327-4444; 327-4445)

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 8.30–16 óráig; pénteken 8.30–13 óráig.

Közmûvelõdési Szakmai Kollégium
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A KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium pályázatot hirdet a 2006. évi közmûvelõdési szakmai tevékenységek fejlesztése és
megújítása céljából az alábbi témakörökben:

1. Szakmai rendezvények, nem hivatásos mûvészeti találkozók támogatása

Altéma kódszáma: 2008

Pályázat nyújtható be a 2006. július 1.–2007. február 15. között megrendezésre kerülõ, több in-
tézmény és szervezet együttmûködésével, minimum kistérségi szinten megvalósuló közmûvelõdési
programokra.

Pályázhatnak:
– közmûvelõdési intézmények,
– 2004. január 2-án már mûködõ, közmûvelõdési célú országos, regionális vagy megyei ható-

körû egyesületek, alapítványok, közhasznú minõsítésû kht-k.

Elõnyben részesülnek az alábbiak:
– a roma lakosságot bevonó, kulturális értékeinek megismertetésére irányuló rendezvények,
– azok a hagyományosan megrendezésre kerülõ események, amelyeket eddig széles szakmai

elismerés övezett,
– az innovatív, új kezdeményezések,
– az amatõr mûvészet területein tevékenykedõk minél szélesebb köre számára nyitott

rendezvények,
– a határokon átívelõ együttmûködésen alapuló találkozók
– a felmenõ rendszerû, megyei, regionális és országos rendezvényt is tartalmazó események
– az adott mûvészeti ág nemzetközi szervezetei által elismert rendezvények
– a minél nagyobb százalékú önrészt vállaló pályázatok.

A pályázathoz csatolni kell:
– a rendezvény részletesen kidolgozott programtervezetét (amelynek tartalmaznia kell a ren-

dezvény tervezett idõpontját, helyét, résztvevõinek körét, az esemény leírását, megvalósítási ütemter-
vét) – több rendezvény esetén külön-külön

– a szakmai program elõzményeit bemutató ismertetõt, új kezdeményezések esetén a várható
eredményesség bemutatását

– a megvalósításban részt vevõk együttmûködési szándéknyilatkozatát
– a kötelezõen kitöltendõ pályázati költségvetési összesítõ mellékleteként a teljes, részletezõ

költségvetést (több rendezvény esetén rendezvényenkénti, jogcím szerinti bontásban), a várható
támogatások feltüntetésével

– a teljes bekerülési költség minimum 20%-ára vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot.
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Támogatás kérhetõ:
– szállásköltségre
– csoportos étkeztetésre
– tiszteletdíjakra és azok járulékaira, illetve ezek számlás kifizetésére (dologi költség)
– utazási és szállítási költségekre
– szakmai anyagok költségeire
– PR-költségekre
– bérleti díjakra.

A kollégium hivatásos mûvészeti produkciók és találkozók költségeit nem támogatja.
Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be, de a pályázat több közmûvelõdési esemény támoga-

tására is vonatkozhat.

2. Közmûvelõdési célú nyári táborok támogatása

Altéma kódszáma: 2032

Pályázat nyújtható be 2006. június 1. és augusztus 31. között megvalósuló mûvészeti tehetség-
gondozó, olvasást-népszerûsítõ, anyanyelv-ápoló, ismeretterjesztõ, környezeti nevelést szolgáló
vagy komplex nyári táborok támogatására.

Pályázhatnak:
– közmûvelõdési intézmények
– 2004. január 2-án már mûködõ, közmûvelõdési célú egyesületek, alapítványok, közhasznú

minõsítésû kht-k.

Támogatás kérhetõ:
– tiszteletdíjakra és azok járulékaira, illetve ezek számlás kifizetésére (dologi költség)
– útiköltségre, szállítási költségre
– szakmai anyagok (pl.: festék, agyag, gyöngy…) költségeire
– szállásköltségekre
– a táborozás alatti kulturális programok belépõire.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó közösség szakmai munkájának bemutatását (maximum 3 oldalban)
– a tábor szakmai vezetõ/jének/inek rövid (maximum 1 oldalas) szakmai önéletrajzát
– a tábor szakmai programtervezetét
– a költségvetésben megjelölt 30% önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

Egy pályázó egy pályázatot adhat be, de a pályázat több (max. 3) tábor támogatására is
vonatkozhat.

Megpályázható összeg táboronként max. 200 000 Ft (a létszám és a költségigények függvényében).

A kollégium elõnyben részesíti a roma fiatalok tehetséggondozására irányuló, vagy a roma fia-
talokat is integráló táborokat. Ez esetben a tábor zárása után elkészített beszámolónak tartalmaznia
kell a roma résztvevõk pontos arányát, és ki kell térnie a roma fiatalokkal való tábori foglalkozások
eredményességére.

A kollégium nem támogatja a szakmai tevékenység nélküli napközis táborokat.
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3. Kisközösségek, mûvészeti csoportok szakmai tevékenységét segítõ kis értékû
eszközök és anyagok beszerzésére

Altéma kódszáma: 2005

A pályázat nyújtható be a mûvészeti alkotócsoportok, kisközösségek mûködését, új produkció
készítését szolgáló kis értékû eszközök beszerzésére, illetve a kellékek, eszközök készítésére (pl.: fel-
lépõ ruhák, jelmezek, díszletek anyagai – és készíttetésük).

Pályázhatnak:
– csoportokat fenntartó, mûködtetõ (vagy befogadó) közmûvelõdési intézmények
– közmûvelõdési célú közösségi színterek fenntartói
– jogi személyként mûködõ kisközösségek, mûvészeti csoportok.

Nem pályázhatnak:
– hivatásos mûvészeti csoportok
– népmûvészeti mûvészeti csoportok
– oktatási rendszerben és jelleggel mûködõ mûvészeti csoportok.

Támogatás kérhetõ:
– anyagköltségekre (textil, fa, bõr, ragasztó, festék stb.)
– kész jelmezekre (öltözékek, fellépõ-ruhák és cipõk)
– egyéb szakmai anyagok (videokazetta, írható CD, kotta, kottaállvány stb.) költségeire
– jelmezek, díszletek, fellépõ ruhák készíttetésének szolgáltatási költségeire (számlás dologi

kifizetések)
– illetve megbízási díjjal történõ kifizetésére (személyi költség).

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó közösség szakmai munkájának bemutatását (maximum 3 oldalban)
– a pályázat indoklását, a reális, részletes költségvetést (intézményi pályázó esetén csoporton-

kénti bontásban).

Egy pályázó közösség egy pályázatot adhat be max. 200 000 Ft értékben.
Intézményi, önkormányzati pályázó esetében több csoport számára lehet kérni a támogatást,

csoportonként max. 200 000 Ft, összesen max. 1 000 000 Ft értékben, részletes, bontott
költségvetéssel.

4. Közmûvelõdési programok tájoltatására

Altéma kódszáma: 2031

Pályázat nyújtható be a közmûvelõdési szempontból hátrányos helyzetû települések mûvészeti
programokkal való ellátására a 2006. június 1. és 2007. május 31. közötti idõszakban.
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Pályázni lehet:

– az amatõr mûvészeti mozgalom magas színvonalon mûködõ mûhelyeinek eredményeként
létrejött produktumok bemutatásának utaztatására

– hivatásos mûvészek magas színvonalú, értékes programjainak tájoltatására.

Pályázhatnak:
– országos és megyei közmûvelõdési szakmai tanácsadó és szolgáltató intézmények, valamint

társulási megállapodás alapján kistérségi közmûvelõdési feladatot ellátó közmûvelõdési intézmények
– 2004. január 2-án már mûködõ, közmûvelõdési célú országos, regionális és megyei egyesüle-

tek, alapítványok, közhasznú minõsítésû kht-k.

Elõnyben részesül:
– a roma lakosságot bevonó, kulturális értékekkel való ellátására irányuló tájoltatás
– a jelentõs helyi értékeket képviselõ amatõr csoportok produkcióinak tájoltatása
– a Bartók-évhez kapcsolódó program.

A pályázathoz csatolni kell:
– a program részletes ismertetését
– a mûvészeti csoportok, mûvészek együttmûködési szándéknyilatkozatait
– a programok helyszínéül szolgáló települések, intézmények befogadó nyilatkozatait
– a programot megvalósítandó amatõr mûvészeti csoportok eddigi tevékenységét, eredményeit

ismertetõ tájékoztatót
– a kistérségi közmûvelõdési feladatellátáshoz tartozó társulási megállapodás másolatát.

Támogatás kérhetõ:
– tiszteletdíjra és járulékaira, vagy annak számlás kifizetésére (dologi költség)
– utazási- és szállítási költségre
– szállás-díjra
– szerzõi jogdíjra.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, de a pályázat vonatkozhat több esemény támogatására is.

Országos, megyei (fõvárosi) közmûvelõdési szakmai tanácsadást és szolgáltatást végzõ
szervezet koordinálásában megvalósuló programcsomag esetén az elnyerhetõ támogatás maximum
3 000 000 Ft. Egyéb pályázó esetén maximum 1 millió forint támogatásra nyújtható be támogatási
igény.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatok elbírálásánál a szakmai program minõsége
mellett kiemelten vesszük figyelembe a pályázat költségvetésének realitását.
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A pályázatok

2006. február 28-ig beérkezõen

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

Általános tudnivalók

A pályázat benyújtása
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2006. 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 felszerelve fogadjuk el.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról (www.nka.hu), vagy kitölthetõ az NKA honlapján, továbbá személyesen beszerezhetõ vagy postai
úton igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Pénzügyi lebonyolító
Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie
– külföldi székhelyû pályázónak,
– magánszemélynek, személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén,
– részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek akkor, ha nem rendelkezik saját adó-

számmal és számlaszámmal.
A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli

gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazda-
sági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Jogi dokumentáció
– A pályázó/lebonyolító a pályázat beadásakor köteles benyújtani jogi dokumentációját az

adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.
– A jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek azok a pályázók/lebonyolítók,

akiknek vagy amelyeknek már volt 2006-ban benyújtott és támogatott pályázatuk, és ezt követõen jogi
dokumentációjukban jogi és/vagy személyi változás nem történt.

– Alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni azon intézmények, ame-
lyek az NKA honlapja (www.nka.hu) pályázatok menüpontjának megnyitásával a Megalakulást iga-
zoló okirat benyújtása alól mentesülõ intézmények listája címsor alatt szerepelnek.

Köztartozás-igazolás
Támogatás nem folyósítható annak, akinek adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van. Tar-

tozás alóli mentességét a pályázó/lebonyolító bizonyíthatja úgy, hogy
– saját maga szerzi be a köztartozás-igazolásokat, vagy
– adatai felhasználásának hozzájárulásával arra feljogosítja az NKA Igazgatóságát.
A törvényi rendelkezés alkalmazásáról a pályázati adatlap és tájékoztató együttesen ad részle-

tes eligazítást.
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Kiadványok támogatása
A hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási

kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral
szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári
palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

Egyéb rendelkezések
A pályázati felhívásban meghatározott felhasználási jogcímektõl való eltérést a pályázónak in-

dokolnia kell. Az Alapból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra (a kulturális örökségvé-
delmi célú támogatás kivételével), törzstõke-, illetve alaptõke-emelésre, valamint egyéb befektetési
célra nem fordítható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem
rendelkezik, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ
megállapodás alapján – a lebonyolító, a támogatott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalány-
ként a támogatás terhére.

A pályázat elbírálása
Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes.

Ennek érdekében kérjük, hogy az adatlapot a pályázati tájékoztatóban leírtak alapján töltse ki!
A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-

leges döntésrõl további, legfeljebb 10 napon belül a pályázó értesítést kap.
A döntés felülbírálatára nincs lehetõség.
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 anyago-
kat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(telefon: 327-4444; 327-4445)

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 8.30–16 óráig; pénteken 8.30–13 óráig.

Közmûvelõdési Szakmai Kollégium
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A KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2006. január 1.–2007. május 31.
közötti idõszakra a kortárs magyar képzõmûvészet alábbi témakörökben benyújtott pályázatai
támogatására.

A pályázati adatlapon a program(ok) pontos kezdõ és befejezõ idõpontját fel kell tüntetni.

1. Csoportos és egyéni kiállítások megvalósítására, valamint a kapcsolódó ki-
adványok megjelentetésére

Altéma kódszáma: 1606

Az altémára hivatásos kiállítási intézmény, illetve képzõmûvészeti szakmai szervezet nyújthat-
ja be pályázatát.

A pályázathoz csatolni kell:
– a kiállítás koncepcióját (maximum 2 oldal terjedelemben),
– egyéni kiállítás esetén szakmai életrajzot,
– intézmény esetében az utóbbi 3 év kiállítási tevékenységének dokumentációját,
– képzõmûvészeti szakmai szervezetek pályázatai esetében a befogadó intézmény nyilatko-

zatát,
– a kiállítás és a kiadvány(ok) részletes költségvetését,
– a kapcsolódó kiadvány 2 nyomdai árajánlatát.

Támogatás kérhetõ:
– tiszteletdíjra, és azok járulékaira,
– szállításra,
– installációra,
– reklám és propagandaköltségre,
– szakmai anyagköltségre.

A kapcsolódó kiadvány esetén:
– honoráriumra és annak járulékaira (szerzõi, fotózási, fordítói, lektorálási, szerkesztõi,

tervezõi),
– nyomdai elõkészítésre (szkennelés, szedés, tördelés, szerkesztés, optimalizálás, korrektúra),
– nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás,

kötés)

2. Képzõmûvészeti alkotótelepek, alkotómûhelyek és szimpóziumok szakmai
programjainak megvalósítására, valamint dokumentálására

Altéma kódszáma: 1616
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Pályázatot a program megrendezõje nyújthat be, magánszemély kivételével.

A támogatásra benyújtott pályázat célleírásában szerepeljen:
– a pályázó utóbbi 3 évben végzett szakmai tevékenységének rövid dokumentálása,
– a programban részt vevõ mûvészek és elõadók megnevezése,
– a program pontos idõtartama, helyszíne,
– a program részletes költségvetése.

Támogatás kérhetõ:
– a programhoz kapcsolódó szakmai anyagok költségeire,
– az elõadók tiszteletdíjára és annak járulékaira
– utazási,
– szállítási
– szállásköltségre,
– valamint a dokumentálás költségeire.

3. Nemzetközi képzõmûvészeti rendezvények megvalósítására, dokumentálá-
sára, illetve külföldi kiállításokon történõ részvételre

Altéma kódszáma: 1607

Pályázatot nyújthat be az alkotómûvész, illetve a rendezvényt lebonyolító intézmény (mûvé-
szeti szervezet, egyesület stb.).

A pályázathoz mellékelni kell
– a hazai vagy külföldi rendezvény részletes programleírását a résztvevõ mûvészek, az idõpon-

tok és helyszínek pontos megjelölésével,
– a részletes költségvetést,
– külföldi rendezvény esetén az érvényes meghívólevelet.

Támogatás kérhetõ a következõ jogcímek költségeire:
– tiszteletdíj és annak járulékai,
– szakmai anyagok,
– szállás,
– utazás,
– szállítás,
– biztosítás,
– részvételi díj,
– a kiadvány költségeire,
– valamint standköltségre.

A kapcsolódó kiadvány esetén:
– honoráriumra és annak járulékaira (szerzõi, fotózási, fordítói, lektorálási, szerkesztõi,

tervezõi),
– nyomdai elõkészítésre (szkennelés, szedés, tördelés, szerkesztés, optimalizálás, korrektúra),
– nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás,

kötés)
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A pályázatok

2006. február 28-ig beérkezõen

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

A pályázat benyújtása
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2006. 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 felszerelve fogadjuk el.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról (www.nka.hu), vagy kitölthetõ az NKA honlapján, továbbá személyesen beszerezhetõ vagy postai
úton igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Pénzügyi lebonyolító
Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie
– külföldi székhelyû pályázónak,
– magánszemélynek, személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén,
– részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek akkor, ha nem rendelkezik saját adó-

számmal és számlaszámmal.
A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli

gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazda-
sági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Jogi dokumentáció
– A pályázó/lebonyolító a pályázat beadásakor köteles benyújtani jogi dokumentációját az

adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.
– A jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek azok a pályázók/lebonyolítók,

akiknek vagy amelyeknek már volt 2006-ban benyújtott és támogatott pályázatuk, és ezt követõen jogi
dokumentációjukban jogi és/vagy személyi változás nem történt.

– Alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni azon intézmények, ame-
lyek az NKA honlapja (www.nka.hu) pályázatok menüpontjának megnyitásával a Megalakulást iga-
zoló okirat benyújtása alól mentesülõ intézmények listája címsor alatt szerepelnek.

Köztartozás-igazolás
Támogatás nem folyósítható annak, akinek adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van. Tar-

tozás alóli mentességét a pályázó/lebonyolító bizonyíthatja úgy, hogy
– saját maga szerzi be a köztartozás-igazolásokat, vagy
– adatai felhasználásának hozzájárulásával arra feljogosítja az NKA Igazgatóságát.

A törvényi rendelkezés alkalmazásáról a pályázati adatlap és tájékoztató együttesen ad részle-
tes eligazítást.
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Kiadványok támogatása
A hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási

kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral
szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári
palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

Egyéb rendelkezések
A pályázati felhívásban meghatározott felhasználási jogcímektõl való eltérést a pályázónak in-

dokolnia kell. Az Alapból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra (a kulturális örökségvé-
delmi célú támogatás kivételével), törzstõke-, illetve alaptõke-emelésre, valamint egyéb befektetési
célra nem fordítható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem
rendelkezik, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ
megállapodás alapján – a lebonyolító, a támogatott összeg legfeljebb

5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázat elbírálása
Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes.

Ennek érdekében kérjük, hogy az adatlapot a pályázati tájékoztatóban leírtak alapján töltse ki!
A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-

leges döntésrõl további, legfeljebb 10 napon belül a pályázó értesítést kap .
A döntés felülbírálatára nincs lehetõség.
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 anyago-
kat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(telefon: 327-4444; 327-4445)

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 8.30–16 óráig; pénteken 8.30–13 óráig

Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium
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A KULTÚRA 2000
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

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 Kultúra 2000 Ideiglenes Szakmai Kollégiuma pályázatot ír
ki az Európai Bizottság Kultúra 2000 keretprogramjában résztvevõk számára.

Pályázni lehet:
Az Európai Bizottság Kultúra 2000 programjának keretében megítélt támogatásról szóló

hatályosított szerzõdésben elõírt szükséges önrész meghatározott hányadának biztosítására,
vissza nem térítendõ támogatás formájában.

Altéma kódszáma: 6031

Pályázhatnak:
Az Európai Bizottság Kultúra 2000 programjának keretében – a 2005. évben elbírált pályáza-

ton – fõ-, illetve társszervezõként támogatásban részesült magyar, és határon túli magyar kulturális
szervezetek, amelyek rendelkeznek az Európai Bizottság által hatályosított szerzõdéssel.

Az önrészhez történõ hozzájárulást projektenként csak egy pályázónak biztosítja az NKA.
Amennyiben több társszervezõ is benyújtja pályázatát egy adott program önrészére, az a pályázók
kizárását 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.

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 forint összeg,

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

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 forint összeg,

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

A fentiektõl eltérõ költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A pályázat költségvetésének meg kell egyeznie az Európai Bizottság által elfogadott költség-
vetéssel!

A pályázathoz csatolni kell:
– a program részletes leírását magyar nyelven,
– az Európai Bizottság részére kitöltött pályázati adatlap másolatát,
– fõszervezõ esetében az Európai Bizottság és a pályázó között létrejött hatályos támogatási

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

támogatási szerzõdés másolatát, valamint a projekt fõ szervezõje és a pályázó között létrejött
együttmûködési megállapodást.

A pályázatok

2006. február 28-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

A pályázat benyújtása
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2006. 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 felszerelve fogadjuk el.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról (www.nka.hu), vagy kitölthetõ az NKA honlapján, továbbá személyesen beszerezhetõ vagy pos-
tai úton igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA
Igazgatóságától.

Pénzügyi lebonyolító
Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie
– külföldi székhelyû pályázónak,
– magánszemélynek, személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén,
– részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek akkor, ha nem rendelkezik saját adó-

számmal és számlaszámmal.
A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli

gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazda-
sági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Jogi dokumentáció
– A pályázó/lebonyolító a pályázat beadásakor köteles benyújtani jogi dokumentációját az

adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.
– A jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek azok a pályázók/lebonyolítók,

akiknek vagy amelyeknek már volt 2006-ban benyújtott és támogatott pályázatuk, és ezt követõen jogi
dokumentációjukban jogi és/vagy személyi változás nem történt.

– Alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni azon intézmények, ame-
lyek az NKA honlapja (www.nka.hu) pályázatok menüpontjának megnyitásával a Megalakulást iga-
zoló okirat benyújtása alól mentesülõ intézmények listája címsor alatt szerepelnek.

Köztartozás-igazolás
Támogatás nem folyósítható annak, akinek adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van. Tar-

tozás alóli mentességét a pályázó/lebonyolító bizonyíthatja úgy, hogy
– saját maga szerzi be a köztartozás-igazolásokat, vagy
– adatai felhasználásának hozzájárulásával arra feljogosítja az NKA Igazgatóságát.
A törvényi rendelkezés alkalmazásáról a pályázati adatlap és tájékoztató együttesen ad részle-

tes eligazítást.

Kiadványok támogatása
A hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási

kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral
szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári
palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

Egyéb rendelkezések
A pályázati felhívásban meghatározott felhasználási jogcímektõl való eltérést a pályázónak in-

dokolnia kell. Az Alapból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra (a kulturális örökségvé-
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delmi célú támogatás kivételével), törzstõke-, illetve alaptõke-emelésre, valamint egyéb befektetési
célra nem fordítható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem
rendelkezik, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ
megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalány-
ként a támogatás terhére.

A pályázat elbírálása
Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes.

Ennek érdekében kérjük, hogy az adatlapot a pályázati tájékoztatóban leírtak alapján töltse ki!
A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-

leges döntésrõl további, legfeljebb 10 napon belül a pályázó értesítést kap .
A döntés felülbírálatára nincs lehetõség.
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 anyago-
kat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(telefon: 327-4444; 327-4445)

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 8.30–16 óráig; pénteken 8.30–13 óráig

Kultúra 2000
Ideiglenes Szakmai Kollégium
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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 2006. március 1.–2007. március 1. között megvalósuló pályázati
célra lehet benyújtani.

A kollégium kiemelt figyelmet fordít az iparmûvészeti szakterület társadalmi ismertségét, elis-
merését és integrációját segítõ kezdeményezések támogatására.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Alkotói támogatás új iparmûvészeti mûvek létrehozására

Altéma kódszáma: 1702

Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium legfeljebb 25 alkotó mûvének létrehozását támogatja
személyenként maximum 600 000 Ft-tal.

Nem pályázhatnak azok a személyek, akik 2005-ben már alkotói támogatásban részesültek.
A kollégium kiemelten figyeli a közösségi tereket szolgáló, szakhatóság által minõsített

mûveket.
A mûveket 2007. március 1-ig kell elkészíteni. A támogatottak kötelesek szakmai beszámo-

lóként a létrehozott alkotásokról készült fotódokumentációt becsatolni, illetve a kész mûveknek ren-
dezett, a kuratórium által támogatott bemutatón kiállítani.

A támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon feltüntetett lebonyolítón
keresztül történik.

2. Kiállítások megrendezésére és katalógusok kiadására

Altéma kódszáma: 1706

A magyar iparmûvészek, szakterületük hazai csoportos és egyéni kiállítására, valamint a pályá-
zott eseményt kísérõ színvonalas kiadvány megjelentetésére pályázhatnak.

Pályázatot, a kiállítást rendezõ szervezet vagy magánszemély nyújthat be.

A támogatás kérhetõ
útiköltségre, szállásra, terembérletre, standbérleti díjra, területfoglalási díjra, alkalmazott ins-

tallációra, szakmai anyagköltségre, biztosításra, biztonsági õrzésre, szállításra, rendezés honoráriu-
mára, regisztrációs költségre, részvételi díjra.

Kiadvány megjelentetése esetén a kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:
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Hagyományos megjelentetés esetén
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, tervezõi, 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 (beírás, szkennelés)
– kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúra.

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

CD-n történõ megjelentetés esetén:
– szerzõi honorárium és járulékai (írási, tervezõi, 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 (beírás, szkennelés)
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúra

– gyártási és csomagolási költség levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (CD),
borító elõállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás,
csomagolás)

3. Szakmai rendezvényeken való részvételre, rendezvények elõkészítésére,
megvalósítására

Altéma kódszáma: 1704

Mesterkurzusok, szimpóziumok, szakmai továbbképzések, konferenciák, mûvésztelepi szak-
mai programok elõkészítésére, megrendezésére. Ezen rendezvényeken való részvételre alkotómûvé-
szek adhatnak be pályázatot.

Pályázatot rendezõszerv illetve magánszemély nyújthat be.
Támogatás kérhetõ:
elõadói tiszteletdíjra, azok járulékaira, úti- és szállásköltségre, technológiai költségre, neve-

zési- és részvételi díjra, terembérre, eszközbérlésre, szakmai anyagköltségre.

A pályázathoz csatolni kell az esemény helyét, idejét, részletes programját, a meghívandó mes-
terek, oktatók névsorát és részvételi nyilatkozatát.

A szakmai beszámolóhoz a magánszemélyeknek csatolni kell a mûvésztelepi, alkotómûhelyi
tevékenység részletes leírását, az elkészült munkák fotódokumentációját, illetve a rendezõszervnek a
rendezvény szakmai és média visszhangját.
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4. Szakirodalom elõkészítésére és 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 3db nyomdai árajánlatot, valamint a mû legfeljebb 5 oldalas
bemutatását.

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, tervezõi, 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 (beírás, szkennelés)
– kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúra

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

CD-n történõ megjelentetés esetén:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, tervezõi 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 (beírás, szkennelés)
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúra

– gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (CD),
borító elõállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás,
csomagolás).

5. A kortárs magyar iparmûvészeti gyûjtemények gyarapítására

Altéma kódszáma: 1709

Pályázatot közgyûjteményi és mûvészeti intézmények, illetve azok fenntartói nyújthatnak be.
Támogatás kérhetõ: vásárlásra
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
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élvez az adott intézmény azon szándéka, amely az alapító okiratban szereplõ gyûjteményi célok, pro-
filok gyarapítását szolgálja, Illetve az országos kiállításokon, jelentõs bemutatkozásokon a szakmai
zsûri által díjazott alkotások.

6. Iparmûvészeti alkotások restaurálására

Altéma kódszáma: 1711

Pályázatot jogi személyiséggel rendelkezõ, és jogi személyiség nélküli szervezetek
nyújthatnak be.

Pályázni az iparmûvészet-történet jelentõs világi és egyházmûvészeti alkotásainak restaurálá-
sára lehet. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy védetté nyilvánított alkotások/javak esetén a Kultu-
rális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó NKÖM 16/2001. (X. 18.) rendelete alapján a
restaurálási, átalakítási engedélyt a pályázathoz csatolni kell.

Támogatás kérhetõ: restaurálás költségére (restaurátori tiszteletdíj, szakmai anyagköltség,
szállítás).

7. Technikai – technológiai eszközfejlesztés

Altéma kódszáma: 1705

Pályázatot mûvészeti intézmények, önálló jogi személyiséggel rendelkezõ mûvészeti, szerve-
zetek, folyamatosan, illetve idõszakosan mûködõ alkotómûhelyek nyújthatnak be.

Támogatás kérhetõ:
korszerû technikák, technológiák, kísérleti eljárásokhoz szükséges anyagok, eszközök

finanszírozására.

A pályázathoz árajánlatot kell csatolni a megvásárolni kívánt eszközrõl, anyagról. A pályázók-
nak 50%-os önrészt kell vállalni, és az errõl szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell. Elszámol-
ni az önrésszel együttes összeggel kell.

8. A magyar iparmûvészet nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlété-
nek biztosítására

Altéma kódszáma: 1733

Pályázatot a nemzetközi iparmûvészeti szervezetek magyar tagozatai nyújthatnak be a 2006.
évi tagdíjbefizetés támogatására.

A pályázathoz csatolni kell a tagság, valamint a 2005. évi tagdíjbefizetés igazolását.
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A pályázatok

2006. február 28-ig beérkezõen

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

Általános tudnivalók

A pályázat benyújtása
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2006. 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 felszerelve fogadjuk el.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról (www.nka.hu), vagy kitölthetõ az NKA honlapján, továbbá személyesen beszerezhetõ vagy postai
úton igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Pénzügyi lebonyolító
Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie
– külföldi székhelyû pályázónak,
– magánszemélynek, személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén,
– részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek akkor, ha nem rendelkezik saját adó-

számmal és számlaszámmal.
A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli

gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazda-
sági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Jogi dokumentáció
– A pályázó/lebonyolító a pályázat beadásakor köteles benyújtani jogi dokumentációját az

adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.
– A jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek azok a pályázók/lebonyolítók,

akiknek vagy amelyeknek már volt 2006-ban benyújtott és támogatott pályázatuk, és ezt követõen jogi
dokumentációjukban jogi és/vagy személyi változás nem történt.

– Alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni azon intézmények, ame-
lyek az NKA honlapja (www.nka.hu) pályázatok menüpontjának megnyitásával a Megalakulást iga-
zoló okirat benyújtása alól mentesülõ intézmények listája címsor alatt szerepelnek.

Köztartozás-igazolás
Támogatás nem folyósítható annak, akinek adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van. Tar-

tozás alóli mentességét a pályázó/lebonyolító bizonyíthatja úgy, hogy
– saját maga szerzi be a köztartozás-igazolásokat, vagy
– adatai felhasználásának hozzájárulásával arra feljogosítja az NKA Igazgatóságát.
A törvényi rendelkezés alkalmazásáról a pályázati adatlap és tájékoztató együttesen ad részle-

tes eligazítást.
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Kiadványok támogatása
A hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási

kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral
szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári
palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

Egyéb rendelkezések
A pályázati felhívásban meghatározott felhasználási jogcímektõl való eltérést a pályázónak in-

dokolnia kell. Az Alapból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra (a kulturális örökségvé-
delmi célú támogatás kivételével), törzstõke-, illetve alaptõke-emelésre, valamint egyéb befektetési
célra nem fordítható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem
rendelkezik, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ
megállapodás alapján – a lebonyolító, a támogatott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalány-
ként a támogatás terhére.

A pályázat elbírálása
Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes.

Ennek érdekében kérjük, hogy az adatlapot a pályázati tájékoztatóban leírtak alapján töltse ki!
A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-

leges döntésrõl további, legfeljebb 10 napon belül a pályázó értesítést kap .
A döntés felülbírálatára nincs lehetõség.
A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem

õrizzzük 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 anyago-
kat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(telefon: 327-4444; 327-4445)

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 8.30–16 óráig; pénteken 8.30–13 óráig

Iparmûvészeti Szakmai Kollégium
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A MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI
SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

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

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Veszélyeztetett helyzetû mûemlékek állagmegóvásának, részleges vagy teljes
helyreállításának, valamint mûemlékek szerves részét képezõ képzõmûvészeti alko-
tások restaurálásának támogatására.

Altéma kódszáma: 2732

Pályázni lehet a 2006. május 1. és 2007. december 31. közötti idõszakban megvalósuló
programokra.

Pályázhatnak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hivatalos mûemléki nyilvántartásában sze-
replõ ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelõi, a központi költségvetési szervek kivételével.

Támogatás igényelhetõ építõipari és restaurálási költségekre, mûszaki ellenõr díjazására,
tervezõi mûvezetésre.

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

Az igényelhetõ támogatás maximális összege 16 millió Ft.
A finanszírozásra utólag (maximum 2 részletben) a megítélt támogatási összeg és az önrész

együttes összegérõl történõ pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló beküldését, valamint a szak-
értõi vélemény becsatolását követõen kerül sor.

Az elbírálás során elõnyben részesülnek a rendeltetés nélküli, holt mûemlékek munkái.

A pályázat a mûemlékek állagmegóvására, helyreállítására vonatkozó betétlappal együtt ér-
vényes!

Pályázni csak a nevezési díj egyidejû befizetésével lehet.

A pályázathoz csatolni kell:
– a tervezett munka rövid leírását, az érintett objektum bemutatását (leírás, a jelen állapotot áb-

rázoló fotódokumentáció, összesített költségtervezet, lebonyolítás terve – legfeljebb 5 A/4-es
oldalon)
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– 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot
– ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos írásos hozzájárulását
– az építési/restaurálási engedélyt
– az építési/restaurálási engedély jogerõre emelkedésérõl szóló határozatot (ha a jogerõre

emelkedésrõl szóló határozat a pályázat benyújtásakor még nem áll a pályázó rendelkezésére, akkor
azt legkésõbb a szerzõdés megkötéséig pótolni kell)

– építési/restaurálási engedélyezési tervdokumentációt (nagyobb terjedelem esetén a mûleírást
és a jellemzõ tervlapokat)

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

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

2. Régészeti lelõhelyek tudományos célú feltárására és állagmegóvására

Altéma kódszáma: 2731

Pályázni lehet a 2006. május 1. és 2007. december 31. közötti idõszakban megvalósuló
programokra.

Pályázhatnak a 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet alapján régészeti feltárásra jogosult
intézmények.

Támogatás igényelhetõ a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartásában szereplõ régé-
szeti lelõhelyek feltárására, illetve régészeti bemutatóhelyek állagmegóvására, helyreállítására,
kialakítására.

Az igényelhetõ támogatás maximális összege 5 millió Ft.

A megítélt támogatás 50%-a a szerzõdés megkötését követõen kerül átutalásra (kivéve, ha a
program csak a következõ évben valósul meg), 50%-a a pályázati cél megvalósítását követõen, a
pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló elfogadását követõen kerül kifizetésre.

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

A pályázat a régészeti lelõhelyek feltárására és állagmegóvására vonatkozó betétlappal
együtt érvényes!

Pályázni csak a nevezési díj egyidejû befizetésével lehet!

A pályázathoz csatolni kell:

– a tervezett munka rövid leírását, az érintett objektum bemutatását (leírás, jelen állapotot ábrá-
zoló fotódokumentáció, összesített költségtervezet, lebonyolítás terve – legfeljebb 5 A/4-es oldalon)
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– 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot
– ha a pályázó nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos vagy vagyonkezelõ írásos hozzájárulá-

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

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

építési/restaurálási engedélyt)
– a feltárási engedély, állagmegóvás esetén építési/restaurálási engedély jogerõre emelkedésé-

rõl szóló határozatot (ha a jogerõre emelkedésrõl szóló határozat a pályázat benyújtásakor még nem
áll a pályázó rendelkezésére, akkor azt legkésõbb a szerzõdés megkötéséig pótolni kell)

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

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

3. A mûemlékvédelem és régészet elméletét, történetét, gyakorlatát, valamint
megvalósulásának konkrét példáit tárgyaló kiadványok, szakkönyvek megjelente-
tésére hagyományos formában, vagy elektronikus illetve digitális adathordozón

Altéma kódszáma: 2712

Pályázni lehet a 2006. április 1. és 2007. március 31. közötti idõszakban megjelenésre tervezett
mûvekkel.

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

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

A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat kiemelten értékeli:

– a pályázó bizonyítottan rendelkezik saját erõvel
– a kiadvány új, jelentõs eredményeket, módszereket, fontos példákat mutat be
– a kiadványt a szakemberek szélesebb körének és/vagy a tájékozott érdeklõdõknek
– szánják.

A pályázathoz csatolni kell:
– az elkészült kéziratot
– három nyomda árajánlatát
– digitális kiadványok esetén legalább két gyártási árajánlatot
– nyilatkozatot a saját erõ meglétérõl.
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Támogatás az alábbi kiadásokra kérhetõ:

Hagyományos megjelentetés esetén:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
– szerzõi jogdíj
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
– szerkesztõi honorárium és járulékai (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, kép-

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

tés, csomagolás).

Digitális megjelentetés esetén:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
– szerzõi jogdíj
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
– szerkesztõi honorárium és járulékai (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, kép-

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

CD/WEB lap összeállítása, tárhely biztosítása)
– borító elõállítási és csomagolási költsége (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbe-

vágás, csomagolás).

4. Országos és nemzetközi mûemléki és régészeti konferenciák, rendezvények,
szakmai továbbképzések megrendezésére, a rendezvény dokumentálására

Altéma kódszáma: 2708

Pályázni lehet a 2006. április 1. és 2007. március 31. között megvalósuló rendezvényekre.

Pályázatot az örökségvédelem területén mûködõ szervezet nyújthat be.
A kollégium elõnyben részesíti a saját erõvel rendelkezõ pályázókat.

Pályázni a tervezett rendezvény pontos idõpontjának, helyének megnevezésével lehet, a pályá-
zathoz csatolni kell a befogadó szerv nyilatkozatát.
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Támogatás az alábbi kiadásokra kérhetõ:
– szállás
– utazási költség
– terembér vagy kiállítási helyszín bérleti díja
– szállítás
– installáció
– tiszteletdíj és járulékai (elõadói, tolmács, fordítói)
– audiovizuális eszközök bérlése
– dokumentálás költsége

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

Altéma kódszáma: 2704

Pályázni lehet a 2006. április 1. és 2007. március 31. között megvalósuló rendezvényeken való
részvételre.

Pályázatot az örökségvédelem területén mûködõ szervezet, vagy magánszemély nyújthat be.

A kollégium elõnyben részesíti az elõadással vagy prezentációval rendelkezõ pályázókat.

Pályázni a rendezvény idõpontjának, helyének és programjának megnevezésével lehet, külföldi
rendezvényeken való részvétel esetén a pályázathoz csatolni kell a hivatalos meghívólevelet, vagy a
kitöltött és elküldött jelentkezési lap másolatát.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhetõ:
– részvételi díj
– utazási költség
– szállásköltség

*

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK � NKA HÍRLEVÉL 61



A 1. és 2. témakör esetében
a pályázó nevezési díj címen az igényelt összeg 1%-át +20% áfát tartozik befizetni

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

a pályázati adatlaphoz tartozó csekken.
Az adatlapok internetes letöltése esetén

a pályázati adatlap sorszámáért forduljon a kollégium titkárához:
Nagy Józsefné
Tel.: 327-43-08

E-mail: erika.nagy@nka.hu
A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegû igény esetén sem lehet kevesebb

5000 Ft +20% áfa összegnél, azaz 6000 forintnál.

*

Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatába kérjük feltüntetni
a pályázati adatlap sorszámát. Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat
végérõl a 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az elõírtnál alacsonyabb mértékû teljesítése
a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

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

*

A 1. és 2. témakör esetében:
a Pályázati tájékoztató 12. pontja a következõképpen módosul:

A támogatás állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra (a 13. pontban foglalt kivétellel),
alaptõke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél javára nem ruházható át.

*

A 1. és 2. témakör esetében:
a beruházás/felújítás támogatására igényelt összeget

a Pályázati adatlapon a költségvetés részletezése során
a Nagy értékû (50 000 Ft feletti) tárgyi eszközök beszerzése

alatt kérjük feltüntetni!

A pályázatok

2006. február 28-ig beérkezõen

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

62 NKA HÍRLEVÉL � PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK



Általános tudnivalók

A pályázat benyújtása
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2006. 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 felszerelve fogadjuk el.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról (www.nka.hu), vagy kitölthetõ az NKA honlapján, továbbá személyesen beszerezhetõ vagy postai
úton igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Pénzügyi lebonyolító
Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie
– külföldi székhelyû pályázónak,
– magánszemélynek, személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén,
– részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek akkor, ha nem rendelkezik saját adó-

számmal és számlaszámmal.
A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli

gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazda-
sági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Jogi dokumentáció
– A pályázó/lebonyolító a pályázat beadásakor köteles benyújtani jogi dokumentációját az

adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.
– A jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek azok a pályázók/lebonyolítók,

akiknek vagy amelyeknek már volt 2006-ban benyújtott és támogatott pályázatuk, és ezt követõen jogi
dokumentációjukban jogi és/vagy személyi változás nem történt.

– Alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni azon intézmények, ame-
lyek az NKA honlapja (www.nka.hu) pályázatok menüpontjának megnyitásával a Megalakulást iga-
zoló okirat benyújtása alól mentesülõ intézmények listája címsor alatt szerepelnek.

Köztartozás-igazolás
Támogatás nem folyósítható annak, akinek adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van. Tar-

tozás alóli mentességét a pályázó/lebonyolító bizonyíthatja úgy, hogy
– saját maga szerzi be a köztartozás-igazolásokat, vagy
– adatai felhasználásának hozzájárulásával arra feljogosítja az NKA Igazgatóságát.
A törvényi rendelkezés alkalmazásáról a pályázati adatlap és tájékoztató együttesen ad részle-

tes eligazítást.

Kiadványok támogatása
A hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási

kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral
szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári
palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

Egyéb rendelkezések
A pályázati felhívásban meghatározott felhasználási jogcímektõl való eltérést a pályázónak in-

dokolnia kell. Az Alapból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra (a kulturális örökségvé-
delmi célú támogatás kivételével), törzstõke-, illetve alaptõke-emelésre, valamint egyéb befektetési
célra nem fordítható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem
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rendelkezik, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ
megállapodás alapján – a lebonyolító, a támogatási összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalány-
ként a támogatás terhére.

A pályázat elbírálása
Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes.

Ennek érdekében kérjük, hogy az adatlapot a pályázati tájékoztatóban leírtak alapján töltse ki!
A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-

leges döntésrõl további, legfeljebb 10 napon belül a pályázó értesítést kap .
A döntés felülbírálatára nincs lehetõség.
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 anyago-
kat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(telefon: 327-4444; 327-4445)

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 8.30–16 óráig; pénteken 8.30–13 óráig

Mûemléki és Régészeti
Szakmai Kollégium

64 NKA HÍRLEVÉL � PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK



B E T É T L A P
a mûemlékek állagmegóvására, helyreállítására

A felújítandó mûemlék típusa (a legjellemzõbbet jelölje x-szel):
� templom
� egyéb egyházi épület
� középület
� lakóház
� népi mûemlék
� kastély, kúria
� agráremlék
� vár, várrom
� temetõ, síremlék, köztéri szobor
� ipari mûemlék

A támogatandó munka jellege (Ha a tervezett munka több munkarészt foglal magába, azt kell
megjelölni, amelynek költsége a teljes költség 60%-át meghaladja. Ha ezt a határt egyik munkarész
sem haladja meg, a két legjellemzõbb munkarészt kell megjelölni.):

� teljes felújítás
� részleges felújítás, ezen belül:

� szerkezeti megerõsítés
� homlokzat-felújítás
� utólagos vízszigetelés
� szivárgó-építés
� tetõfelújítás
� belsõ felújítás
� egyéb: …………………………………………

� restaurálás

A támogatandó munka jellemzõ nagyságrendje (………. m2², ………. fm)

A veszélyeztetettség oka (az adottságoktól függõen több ok is megjelölhetõ):
� rossz vagy romos állapot
� alkalomszerû használat
� évek óta használatlan

A projekt várható közösségi hatása (a várható eredmények közül több is megjelölhetõ, az
eredménymutató kitöltésével):

� közösségi helyszín biztosítása (hasznos szintterület: ………. m2)
� hitélet gyakorlása feltételeinek biztosítása, javítása (hasznos szintterület: ………. m2)
� gazdasági hasznosítás (iroda, kereskedelmi szálláshely) (hasznos szintterület: ………. m2)
� szociális, közigazgatási hasznosítás (hasznos szintterület: ………. m2)
� környezeti tájképi, településképi állapot javítása
� turisztikai vonzerõ növelése (látogatók várható száma: ………. fõ)
� munkahelyteremtés (a projekt lezárása után, annak hatására keletkezõ új állandó munkahe-

lyek száma: ………. fõ)

...................................., 2006. ......................................

................................................................
a pályázó cégszerû aláírása
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B E T É T L A P
a régészeti lelõhelyek feltárására és állagmegóvására

A lelõhely típusa (a legjellemzõbbet jelölje x-szel):

� templom
� egyéb egyházi épület
� középület
� lakóház
� kastély, kúria
� vár, várrom
� ipari emlék
� település
� temetõ
� egyéb: ……………………………………….

A támogatandó munka jellege (a megfelelõt jelölje x-szel):

� feltárás
� állagmegóvás

Korszak (a legjellemzõbbet jelölje x-szel):

� õskor
� római kor
� népvándorlás kora
� honfoglalás kora
� Árpád-kor
� középkor
� koraújkor

A projekt várható közösségi hatása (a várható eredmények közül több is megjelölhetõ, az
eredménymutató kitöltésével):

� közösségi helyszín biztosítása (hasznos szintterület: ………. m²)
� környezeti, tájképi, településképi állapot javítása
� turisztikai vonzerõ növelése (a látogatók várható száma: ………. fõ/év)
� munkahelyteremtés (a projekt lezárása után, annak hatására keletkezõ új, állandó munkahe-

lyek száma: ………. fõ)

...................................., 2006. ......................................

................................................................
a pályázó cégszerû aláírása
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A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2006. június 1.–szeptember 1. között sza-
badtéren bemutatandó új színházi elõadások létrehozásának támogatására.

Altéma kódszáma: 1331

Pályázhatnak: szabadtéri elõadásokat rendezõ intézmények, szervezetek, egyéni vállalkozók.
Pályázni csak a nevezési díj egyidejû befizetésével lehet!

A pályázathoz csatolni kell:
– a program részletes leírását (szerzõ neve, a mû címe, leírása),
– a rendezõ szándéknyilatkozatát,
– az alkotók nevét és a tervezett szereposztást,
– a bemutató helyszínét, idõpontját,
– a befogadó intézmény szándéknyilatkozatát,
– a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhetõ:
– szerzõi honoráriumra és annak járulékaira,
– mûvészek tiszteletdíjára és annak járulékaira,
– jelmezköltségre,
– díszletköltségre,
– szállításra,
– eszköz- és helyiség bérleti díjra,
– PR-költségre.

A megjelölt felhasználási jogcímektõl való eltérést a pályázónak indokolnia kell, aminek fi-
gyelembevételével dönt a kollégium az arra történõ felhasználásról.

A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülõ fenti jogcímekre lehet felhasználni.

A pályázat elbírálásnál elõnyt élveznek:
– a minõségi szórakoztatást, illetve a mûvészi kísérletezést célul kitûzõ produkciók,
– közös produkciók, melyeket több helyszínen is mûsorra tûznek a nyári szezonban,
– a szabadtéri környezet adottságait hangsúlyosan felhasználó elõadások,
– a legalább 50% meglévõ forrást felmutató pályázatok,
– a színházzal kevéssé ellátott területen megvalósuló elképzelések.

Egy pályázó csak egy produkció létrehozására pályázhat!
Nem nyújtható be pályázat olyan programra, amely a Kiemelt Kulturális Események Ideigle-

nes Szakmai Kollégium pályázatán támogatásban részesült, illetve olyan elõadásokra, amelyek az
említett kollégium által támogatott helyszíneken kerülnek bemutatásra.
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A pályázó nevezési díj címén az igényelt összeg 1%-át (amely 20%-os áfát tartalmaz)
tartozik befizetni

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

a pályázati adatlaphoz tartozó csekken.
Az adatlapok internetes letöltése esetén

a pályázati adatlap sorszámáért forduljon a kollégium titkárához:
Hajas Gizella
Tel.: 327-4353

E-mail: gizella.hajas@nka.hu
A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegû igény esetén sem lehet kevesebb

5000 Ft-nál (amely 20%-os áfát tartalmaz).
Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatába kérjük feltüntetni

a pályázati adatlap sorszámát.
Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végérõl a 7. pozícióban a # jelet,

valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.
A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az elõírtnál alacsonyabb mértékû teljesítése

a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
A nevezési díjat a támogatásban nem részesülõ pályázó sem igényelheti vissza.

A pályázatok

2006. március 2-ig beérkezõen

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

Általános tudnivalók

A pályázat benyújtása
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2006. 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 felszerelve fogadjuk el.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról (www.nka.hu), vagy kitölthetõ az NKA honlapján, továbbá személyesen beszerezhetõ vagy postai
úton igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.
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Pénzügyi lebonyolító
Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie
– külföldi székhelyû pályázónak,
– magánszemélynek, személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén,
– részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek akkor, ha nem rendelkezik saját adó-

számmal és számlaszámmal.

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.

Jogi dokumentáció
– A pályázó/lebonyolító a pályázat beadásakor köteles benyújtani jogi dokumentációját az

adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.
– A jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek azok a pályázók/lebonyolítók,

akiknek vagy amelyeknek már volt 2006-ban benyújtott és támogatott pályázatuk, és ezt követõen jogi
dokumentációjukban jogi és/vagy személyi változás nem történt.

– Alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni azon intézmények, ame-
lyek az NKA honlapja (www.nka.hu) pályázatok menüpontjának megnyitásával a Megalakulást iga-
zoló okirat benyújtása alól mentesülõ intézmények listája címsor alatt szerepelnek.

Köztartozás-igazolás
Támogatás nem folyósítható annak, akinek adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van. Tar-

tozás alóli mentességét a pályázó/lebonyolító bizonyíthatja úgy, hogy
– saját maga szerzi be a köztartozás-igazolásokat, vagy
– adatai felhasználásának hozzájárulásával arra feljogosítja az NKA Igazgatóságát.
A törvényi rendelkezés alkalmazásáról a pályázati adatlap és tájékoztató együttesen ad részle-

tes eligazítást.

Kiadványok támogatása
A hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási

kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral
szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári
palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

Egyéb rendelkezések
A pályázati felhívásban meghatározott jogcímektõl való eltérést a pályázónak indokolnia kell.

Az Alapból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra (a kulturális örökségvédelmi célú tá-
mogatás kivételével), törzstõke-, illetve alaptõke-emelésre, valamint egyéb befektetési célra nem for-
dítható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik,
állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ megállapodás
alapján – a lebonyolító, a támogatási összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támoga-
tás terhére.

A pályázat elbírálása
Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes.

Ennek érdekében kérjük, hogy az adatlapot a pályázati tájékoztatóban leírtak alapján töltse ki!
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A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 10 napon belül a pályázó értesítést kap .

A döntés felülbírálatára nincs lehetõség.
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 anyago-
kat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(telefon: 327-4444; 327-4445)

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 8.30–16 óráig; pénteken 8.30–13 óráig

Színházi Szakmai Kollégium
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A FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a fotómûvészek alkotómunkájának tá-
mogatására, a fotográfiai kultúra értékeinek megõrzését és terjesztését célzó programok segítésére

Pályázni a 2006. január 1.–2007. június 30. között megvalósuló projektekre lehet az alábbi
témakörökben:

1. Alkotói és kutatói támogatásra, új alkotások megvalósítására

Altéma kódszáma: 1802

A kollégium – korlátozott számban – maximum 1 éves idõtartamra alkotói támogatást biztosít
havi 80 000 Ft összegben új alkotások megvalósítására. A kérelemhez csatolni kell hagyományos
vagy digitális formában (jpg, pdf, doc) az alkotó portfolióját, illetve a kutató szakmai életrajzát,
továbbá a megvalósítandó szakmai program leírását.

A támogatásban részesült pályázónak, az alkotómunka befejeztével, az elkészült alkotásokat,
illetve a kutatómunka eredményét, továbbá a részletes szakmai beszámolót, a szerzõdésben megjelölt
elszámolási határidõig kell elkészítenie és hagyományos vagy digitális formában benyújtania.

A pályázat lebonyolítója a Magyar Fotómûvészek Szövetsége.

2. Egyéni és csoportos kiállítás megvalósítására, valamint a kiállítás katalógu-
sának, dokumentációjának elkészítésére

Altéma kódszáma: 1806

Az altéma elbírálásakor elõnyt élveznek azon pályázatok, amelyek
– a magyar fotómûvészet értékeit jelentõs hazai és külföldi kiállítóhelyen mutatják be;
– a dokumentációt a magyar mellett legalább még egy elterjedt európai nyelven is közzéteszik;
– vállalják a dokumentáció digitális közrebocsátását (honlap, digitális adathordozó);
– többéves kiállítási programokhoz részletes munkaterv alapján kérnek az adott évre résztámo-

gatást.

Pályázhat alkotómûvész, a kiállítás szervezõje (kurátor), a kiállítást rendezõ intézmény. Egyé-
ni és csoportos kiállítás megvalósítása, a katalógus, dokumentáció (meghívó, plakát, leporelló, hon-
lap, digitális adathordozó, egyéb ismertetõ anyag) elkészítésének támogatására benyújtott
pályázatban a pályázati cél leírásakor szerepeljen a kiállítás megrendezésének, illetõleg a katalógus
megjelenésének pontos idõpontja, külföldi kiállítás esetén a kiállítóhely honlapjának címe. A
pályázathoz kérjük csatolni a kiállítóhely (hazai, külföldi) befogadó nyilatkozatát.
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Támogatás kérhetõ a következõ jogcímekre:

kiállítás esetében
– hagyományos és digitális képkidolgozásra, a képek elõkészítésére és kivitelezésére,
– paszpartura,
– keretezésre,
– kasírozásra,
– installációra,
– a mûvek biztosítására,
– szállítási költségére,

katalógus, kiállítási dokumentáció közzététele esetében
– szakmai elõkészítés (elõszóírás, tanulmányírás, szerkesztés, fordítás, lektorálás) tiszteletdíj-

ára és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
– nyomdai elõkészítésre (grafikai tervezés, szöveg- és képbevitel, kiadványszerkesztés, képfel-

dolgozás, korrektúra),
– levilágításra, nyomdaköltségre,
– digitális adathordozón való megjelentetés esetében az adathordozó anyagköltségére, a gyár-

tásra, a borító elõállítására.

3. A fotográfia szakmai rendezvényei - konferenciák, szimpozionok, szakmai
továbbképzések, workshopok – támogatására

Altéma kódszáma: 1808

Pályázatot nyújthat be alkotómûvész, alkotócsoport, a kiállítás szervezõje (kurátor), az ese-
ményt rendezõ intézmény.

A pályázat tartalmazza a program/rendezvény részletes költségvetését, pontos idõtartamát és
helyszínét, valamint a mûvészek és elõadók megnevezését.

Elõnyben részesülnek azon pályázatok, amelyek
– szakmaközi együttmûködés révén elõsegítik a professzionális fotográfus szakma társadalmi

presztízsének növelését,
– olyan szakmai eseményekhez kérnek támogatást, amelyek szélesebb körû társadalmi vissz-

hangra számíthatnak;
– a szakmai továbbképzést akkreditált oktatási intézménnyel közösen szervezik;
– a hazai szakmai rendezvény anyagát a rendezvényt követõen nyomdai vagy digitális módon,

s a magyar mellett legalább még egy elterjedt európai nyelven is;
– a magyar mûvészet értékeit a fotómûvészet szempontjából jelentõs külföldi szakmai rendez-

vényeken mutatják be.

Támogatás kérhetõ a következõ jogcímekre:
– szakmai anyagköltségre,
– eszközbérletre, külsõ helyszín esetén terembérletre,
– tiszteletdíjra, annak járulékaira,
– szállásra, utazási költségre,
– külföldi konferencia részvételi díjára,
– nyomdaköltségre.
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4. Szakkönyvtárak könyvvásárlásának (fotóalbumok, fotóelmélet, fotótörté-
neti és gyakorlati kézikönyvek) támogatására

Altéma kódszáma: 1810

Kizárólag a fotográfia közzétételével, kutatásával, gyûjtésével és oktatásával foglalkozó intéz-
mények pályázhatnak szakkönyvtáruk bõvítésére. A pályázathoz csatolni kell a beszerezni kívánt
magyar és idegen nyelvû könyvek listáját, a szerzõ nevének, a mû címének és az árának megjelölésé-
vel, valamint tartalmuk - idegen nyelvû kiadvány esetében - rövid ismertetésével, a mûveket fontossá-
gi sorrendben felsorolva. A pályázat indoklása térjen ki a könyvtár meglévõ könyvállományának
bemutatására, azon belül pedig a fotográfiai szakirodalom eddigi gyûjtési koncepciójára,
gyûjteményen belüli arányaira.

Elõnyben részesülnek azon pályázatok, amelyek
– az NKA által korábban támogatott kiadványok, illetve
– a Magyarországon még kevéssé elérhetõ külföldi alapmûvek beszerzésére törekszenek.

5. Fotóalbumok megjelentetésének, illetve fotómûvészeti honlapok létrehozá-
sának és fejlesztésének támogatására

Altéma kódszáma: 1812

Pályázatot nyújthat be fotóalbum esetén az alkotómûvész, vagy a könyv írója, kiadója (az egy-
mással kötött szerzõdést mellékelve), honlap esetén az alkotómûvész vagy alkotócsoport. A pályázat-
hoz fotóalbum esetén az album címét, tartalomjegyzékét, tervét, a képválogatást (lehetõleg digitális -
jpg, pdf, doc - formában) és nyomdai árajánlatot, illetve a honlap esetén annak koncepcióját, képi és
szöveges elemeit, tervvázlatát és az elõállítás árajánlatát kérjük csatolni.

Az altéma elbírálásakor elõnyt élveznek azon pályázatok, amelyek
– jelentõs életmûveket vagy alkotómûvészeti törekvéseket áttekintõ módon, jól dokumentálva

kívánnak bemutatni;
– a dokumentációt a magyar mellett legalább még egy elterjedt európai nyelven is közzéteszik;
– több évre tervezett könyv-elõállítási, illetve honlap-fejlesztési programokhoz részletes mun-

katerv alapján kérnek az adott évre résztámogatást;
– hagyományos fotóalbumok esetében a könyv egy részletének (minimum 12 oldal) makettjét

is bemutatják.

Támogatás kérhetõ a következõ jogcímekre:

fotóalbum esetében
– szakmai elõkészítés (elõszóírás, tanulmányírás, szerkesztés, fordítás, lektorálás) tisztelet-

díjára és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
– nyomdai elõkészítésre (grafikai tervezés, szöveg- és képbevitel, kiadványszerkesztés, képfel-

dolgozás, korrektúra),
– levilágításra, nyomdaköltségre.
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honlap létrehozása esetén
– szakmai elõkészítésre (tanulmányírás, szerkesztés, fordítás, lektorálás)
– technikai elõkészítésre (grafikai tervezés, szöveg- és képbevitel, képfeldolgozás, korrektúra).

6. A fotókultúra terjesztése szempontjából fontos kiadványok megjelentetésére

Altéma kódszáma: 1821

Pályázatot nyújthat be a szerzõ, a kiadó (az egymással kötött szerzõdést mellékelve). A pályá-
zathoz mellékelni kell a kiadásra szánt mû kéziratát és illusztrációs anyagát hagyományos vagy
digitális formában.

Támogatás kérhetõ a következõ jogcímekre:
– szerzõi, szerkesztõi, lektorálási honoráriumra és járulékaira, illetõleg számlás kifizetésére,
– szerzõi jogdíjra,
– technikai elõkészítésre (grafikai tervezés, szöveg- és képbevitel, kiadványszerkesztés, kép-

feldolgozás, korrektúra),
– levilágításra, nyomdaköltségre,
– digitális adathordozón való megjelentetés esetében az adathordozó anyagköltségére, gyártás-

ra, a borító elõállítására.

Általános megjegyzés a jogcímfelhasználáshoz:
Az 1–6. pályázati célhoz kérhetõ jogcímektõl való eltérõ igényt indokolni kell!

A pályázatok

2006. március 6-ig beérkezõen

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

Általános tudnivalók

A pályázat benyújtása
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2006. 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 felszerelve fogadjuk el.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról (www.nka.hu), vagy kitölthetõ az NKA honlapján, továbbá személyesen beszerezhetõ vagy postai
úton igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.
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Pénzügyi lebonyolító
Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie
– külföldi székhelyû pályázónak,
– magánszemélynek, személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén,
– részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek akkor, ha nem rendelkezik saját adó-

számmal és számlaszámmal.
A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli

gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazda-
sági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Jogi dokumentáció
– A pályázó/lebonyolító a pályázat beadásakor köteles benyújtani jogi dokumentációját az

adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.
– A jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek azok a pályázók/lebonyolítók,

akiknek vagy amelyeknek már volt 2006-ban benyújtott és támogatott pályázatuk, és ezt követõen jogi
dokumentációjukban jogi és/vagy személyi változás nem történt.

– Alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni azon intézmények, ame-
lyek az NKA honlapja (www.nka.hu) pályázatok menüpontjának megnyitásával a Megalakulást iga-
zoló okirat benyújtása alól mentesülõ intézmények listája címsor alatt szerepelnek.

Köztartozás-igazolás
Támogatás nem folyósítható annak, akinek adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van. Tar-

tozás alóli mentességét a pályázó/lebonyolító bizonyíthatja úgy, hogy
– saját maga szerzi be a köztartozás-igazolásokat, vagy
– adatai felhasználásának hozzájárulásával arra feljogosítja az NKA Igazgatóságát.
A törvényi rendelkezés alkalmazásáról a pályázati adatlap és tájékoztató együttesen ad részle-

tes eligazítást.

Kiadványok támogatása
A hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási

kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral
szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári
palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

Egyéb rendelkezések
A pályázati felhívásban meghatározott jogcímektõl való eltérést a pályázónak indokolnia kell.

Az Alapból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra (a kulturális örökségvédelmi célú tá-
mogatás kivételével), törzstõke-, illetve alaptõke-emelésre, valamint egyéb befektetési célra nem for-
dítható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik,
állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ megállapodás
alapján – a lebonyolító, a támogatási összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támoga-
tás terhére.

A pályázat elbírálása
Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes.

Ennek érdekében kérjük, hogy az adatlapot a pályázati tájékoztatóban leírtak alapján töltse ki!
A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-

leges döntésrõl további, legfeljebb 10 napon belül a pályázó értesítést kap .
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A döntés felülbírálatára nincs lehetõség.
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 anyago-
kat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(telefon: 327-4444; 327-4445)

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 8.30–16 óráig; pénteken 8.30–13 óráig

Fotómûvészeti Szakmai Kollégium
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NKA PÁLYÁZATI NAPTÁR – 2006. I. FÉLÉV

Könyvtári – meghívásos január 20.
Kiemelt Kultúrális Események Ideiglenes – meghívásos február 17.
Mozgókép – meghívásos február 20.
Közmûvelõdési – meghívásos február 24.
Iparmûvészeti február 28.
Képzõmûvészeti február 28.
Könyvtári február 28.
Közmûvelõdési február 28.
Kultúra 2000 Ideiglenes február 28.
Mûemléki és Régészeti február 28.
Színházi március 2.
Fotómûvészeti március 6.
Levéltári március 13.
Levéltári-speciális március 13.
Táncmûvészeti március 13.
Építõmûvészeti március 16.
Múzeumi (periodika is) március 27.
Népmûvészeti március 29.
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra március 31.
Mozgókép március 31.
Szépirodalmi I. április 3.
Zenei április 4.
Szépirodalmi II. május 3.

Népmûvészet – Tánc Ideiglenes késõbbi döntés

A beérkezési határidõre vonatkozó változtatási jogot a kollégiumok, illetve az igazgatóság
fenntartják.

*

Nemzeti Kulturális Alap
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.
Postacím: 1388 Budapest, Pf.: 82.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Ismét megrendelhetõ, 2006. évre elõfizethetõ az immár fél évszázados hagyományokra
visszatekintõ Pénzügyi Szemle, amely megújuló, bõvülõ tartalommal, állandó rovatrend-
del, korszerû tipográfiával, igényes borítóval – s ami szintén újdonság – egy kötetben a
magyarral, teljes terjedelemben angol nyelven is a tisztelt Olvasók rendelkezésére áll.

Több állami, pénzügyi szervezet összefogásával, neves szakemberekbõl álló szerkesztõ-
bizottság iránymutatásával, új laptulajdonos gondozásában, szerkesztésében, s változat-
lanul a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában negyedévente jelenik meg a Pénz-
ügyi Szemle, amely közpénzügyi szakfolyóiratként aktuális és hiteles képet ad a pénzügyi
rendszer, ezen belül hangsúlyosan a közszféra (public sector), valamint – a fõbb pénzügyi
összefüggések tükrében – a magyar nemzetgazdaság lényeges vonásairól, a felzárkózási,
jövõépítési törekvésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati prob-
lémák oldaláról közelítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a meg-
újuló Pénzügyi Szemlét haszonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazda-
sági és pénzügyi szakemberek, közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a
politikai élet szereplõi, az egyetemi és fõiskolai oktatók, hallgatók és a tudományos ku-
tatók is.

A Pénzügyi Szemle megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., postacímén: 1394 Budapest 62, Pf. 357.
Éves elõfizetési díj 2006. évre 20 000 Ft áfával, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfával, vagy 20 euró.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendeljük 2006. évre a Pénzügyi Szemle címû közpénzügyi szakfolyóiratot.

A megrendelõ (cég) neve: ...................................................................................................

címe (helység, irányítószám, utca, házszám): .....................................................................

bankszámlaszáma: .............................................................................................................

ügyintézõje és telefonszáma: .............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla
kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltünte-
tett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ……………………………

…………………………………
cégszerû aláírás
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FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó 2005 december közepén jelenteti meg

Szále László: Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban
címû interjúkötetét.

A kiadvány õszinte beszélgetéseket tartalmaz a keserû múltról, vitázó jelenrõl és a beláthatatlan
jövõrõl.

Egy könyv, amely nem tiszteli a tabukat. Jó kérdések – töprengõ válaszok. Egyház és politika –
eredmények és ellentmondások. Taktika és tisztesség. Együtt, vagy egymás ellen.

Egy könyv, amely üzen hívõknek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gon-
dolkodó embernek.

A 328 oldal terjedelmû, B/5 formátumú kötet függelékében 1990-bõl és 1991-bõl két meghatározó
törvény, valamint a Magyarországon bejegyzett több mint másfélszáz egyház és vallásközösség
címlistája található.

A könyv megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Buda-
pest, Somogyi Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest
VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaság-
ban címû kiadványt (ára: 3780 Ft áfával) ..................... példányban, és kérjük juttassák el az alábbi
címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................

Utca, házszám: .........................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét. Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ
megtorlás során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után sem-
missé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogá-
szokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart,
valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ „har-
madik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes,
Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl a
Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944 de-
cembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az eseten-
ként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atroci-
tásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe
menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a
hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvényho-
zó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság
hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem
csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk
összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre.

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon be-
lül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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TARIFAJEGYZÉK
Érvényes 2006. január 1-jétõl

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõi-
nek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remitten-
da így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos
közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk. A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények
és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 38 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

I. hirdetési kategória II. hirdetési kategória

1/1 belív (174 x 240 mm) 152 000 103 000

hátsó borító 190 000 117 000

színes 372 000 –

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 80 000 51 000

álló (87 x 240 mm) 80 000 51 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 44 000 29 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 11 000 11 000

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 9 000 9 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoz-
tatásának jogát.
A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:

I. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Cégközlöny CD 52

Egészségbiztosítási Közlöny 12

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Gazdasági Közlöny 22

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Informatikai és Hírközlési Közlöny 12

Közlekedési Értesítõ 24

Kulturális Közlöny 26

Munkaügyi Közlöny 12

Oktatási Közlöny 36

Önkormányzatok Közlönye 12

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális Közlöny 12

II. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Bányászati Közlöny 6

Ellenõrzési Figyelõ 4

Hírközlési Értesítõ 12

Honvédelmi Közlöny 36

Igazságügyi Közlöny 12

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 12

Külgazdasági Értesítõ 12

Magyar Közigazgatás 12

Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevele 18

Sportértesítõ 12

Statisztikai Közlöny 12

Turisztikai Értesítõ 12
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