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A SZAKMAI KOLLÉGIUMOKHOZ RENDELT
BIZOTTSÁGI TAGOK
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Kul tú ra 2000 Ide ig le nes Szak mai Kol lé gi um
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Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

Bá lint And rás Szín há zi Szak mai Kol lé gi um

Bé kés Pál Moz gó kép Szak mai Kol lé gi um
Szép iro dal mi Szak mai Kol lé gi um

Csen ge ry Ad ri en ne Ze nei Szak mai Kol lé gi um
Tánc mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

Deme Pé ter Mú ze u mi Szak mai Kol lé gi um
Mû em lé ki és Ré gé sze ti Szak mai Kol lé gi um

Ge csé nyi La jos Könyv tá ri Szak mai Kol lé gi um
Le vél tá ri Szak mai Kol lé gi um

Káz mér Ju dit Nép mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

Le ven del Ádám Épí tõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um
Is me ret ter jesz té si és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi um

Me ix ner And rás Fo tó mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um
Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes Kol lé gi u ma

Bu da pest, 2006. feb ru ár 7.

Dr. Har sá nyi Lász ló
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Mú ze u mi Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tot hir det mú ze u mi szak mai fel ada tok tá mo ga tá sá ra
ér vé nyes mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ ha zai, va la mint ha tá ron túli mu ze á lis in téz mé nyek, vagy
azok fenn tar tói szá má ra. A mû kö dé si en ge dé lyek másolatát a pályázathoz csatolni kell.

Pá lyáz ni az aláb bi té ma kö rök re le het:

1. Ál lo mány vé de lem

a) Ál lag vé de lem, pre pa rá lás, kon zer vá lás, res ta u rá lás, mû tárgy vé del mi szem pont ból
rend kí vül in do kol mû tárgy má so lás

Al té ma kód szá ma: 2311

Pá lyáz ni a 2007. jú ni us 30-ig meg va ló su ló ál lag vé del mi fel ada tok ra lehet.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szak irá nyú vég zett ség gel ren del ke zõ res ta u rá tor ál tal ké szí tett ál la pot fel mé rést,
– res ta u rá lá si ter vet,
– pre pa rá lás ese tén pre pa rá tor ál tal ké szí tett pre pa rá lá si ter vet,
– ár aján la tot.

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– res ta u rá tor, pre pa rá tor tisz te let dí ja és an nak já ru lé kai,
– anyag vizs gá la tok költ sé ge,
– szak mai anyag költ ség,
– szál lí tá si költ ség,
– do ku men tá lás költ sé ge.

b) A mû tár gyak vé del mét, biz ton sá gos és kor sze rû tá ro lá sát se gí tõ esz kö zök, be ren de zé -
sek be szer zé se

Al té ma kód szá ma: 2305

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– mûtárgy ba rát anyag ból ké szí tett tá ro ló blok kok ki ala kí tá sa ma xi mum 2 mil lió Ft összeg -

ha tá rig,
– mû tárgy vé del mi szem pont ból meg fe le lõ tá ro ló rend sze rek, il let ve tá ro ló anya gok be szer zé si

ma xi mum 1,5 millió Ft összeg ha tá rig,
– a mû tár gyak kör nye ze tét ja ví tó pá ro log ta tó, il let ve szá rí tó be ren de zé sek be szer zé se ki ál lí tó -

te rek be és/vagy rak tá rak ba ma xi mum 2 millió Ft összeg ha tá rig.

Elõnyt él vez nek a meg kez dett prog ra mok és az át fo gó rak tár kor sze rû sí té si tervek.
A tá mo ga tás fel té te le – az igé nyelt összeg fö löt ti – 30% ön rész iga zo lá sa.
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A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a kí vánt szak mai cé lok, il let ve a vár ha tó ered mé nyek le írá sát.
A pá lyá zat hoz rész le tes ár aján la tot kell csatolni.

2. Gyûj te mény gya ra pí tás, el sõ sor ban a nem ze ti kul tu rá lis örök ség ve szé lyez te -
tett em lé ke i nek meg men té se

Al té ma kód szá ma: 2309

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a meg vá sá rol ni kí vánt tár gyak jegy zé két,
– ál la pot le írást,
– fo tót (vagy raj zot),
– a tárgy meg vá sár lá sá nak szak mai in dok lá sát.

A ré gé sze ti fel tá rá sok költ sé ge it a kol lé gi um nem tá mo gat ja, azok a Mû em lé ki és Ré gé sze ti
Szak mai Kol lé gi um hatáskörébe tartoznak.

3. A mú ze u mok ban õr zött szel le mi és tár gyi örök ség tu do má nyos és mu ze o ló -
gi ai fel dol go zá sa (gyûj te mé nyi és szak ka ta ló gu sok, for rás ki ad vá nyok, az adott mú ze um
ál tal szer ve zett tu do má nyos ta nács ko zás anya gá nak nyom ta tott és/vagy elekt ro ni kus for -
má ban tör té nõ meg je len te té se).

Al té ma kód szá ma: 2312

A kol lé gi um a bí rá lat so rán az aláb bi szem pon to kat ki e mel ten ér té ke li:
– a ki ad vány is me ret len, vagy ki emelt fon tos sá gú gyûj te mé nye ket, for rá so kat mu tat be,
– a ki ad vány ide gen nyel ven je le nik meg, il let ve a mû ter je del mé vel ará nyos ide gen nyel vû ki -

vo na tot  tar tal maz.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a kö tet ter ve zett meg je le né si pél dány szá mát,
– a kész kéz ira tot és lek to ri vé le ményt,
– há rom nyom da ár aján la tát,
– di gi tá lis meg je len te tés ese tén leg alább két gyár tá si ár aján la tot.

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– for dí tói dí jak szám lá val tör té nõ ki fi ze té se,
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák:

= szö veg- és kép be vi tel (írás, szken ne lés),
= ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés),
= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
= kor rek tú ra,
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– nyom da költ ség (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás, le -
mez ké szí tés, kö té szet, kö té sze ti anya gok, csomagolás, szállítás),

– di gi tá lis meg je len te tés ese tén:
= a tar ta lom elekt ro ni kus meg je len te té sé nek prog ra mo zá si költ sé gei,
= gyár tá si költ sé gek (be le ért ve a hoz zá tar to zó nyom dai mun ká kat is).

A dön tés nél elõnyt je lent az elekt ro ni kus tar ta lom ke re sõ vel és egyéb fel hasz ná ló ba rát tar -
talom szol gál ta tás sal ké szü lõ, to váb bá a meg je le nés után nyil vá no san elekt ro ni kus úton elérhetõ
kiadványok megjelentetése.

4. Ki emel ke dõ je len tõ sé gû, 2007. jú ni us 30-ig meg nyí ló ki ál lí tá sok és/vagy a
hoz zá juk kap cso ló dó ha gyo má nyos és/vagy elekt ro ni kus for má ban meg je le nõ ki ad -
vá nyok (ka ta ló gus, ki ál lí tás ve ze tõ, mód szer ta ni fü zet) meg va ló sí tá sa

Al té ma kód szá ma: 2306

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a ki ál lí tás meg nyi tá sá nak és zá rá sá nak idõ pont ját,
– ki ál lí tá si té ma ter vet vagy for ga tó könyv-váz la tot,
– ál lan dó ki ál lí tás ese tén az NKÖM Mú ze u mi Fõ osz tá lya ál tal jó vá ha gyott for ga tó köny vet,
– a ki ál lí tás el ké szí té sé nek költ ség ter vét,
– ha gyo má nyos ki ad vány ese tén nyom dai ár aján la tot,
– elekt ro ni kus for má ban meg je le nõ ki ad vány ese tén gyár tá si ár aján la tot.

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– ins tal lá ció,
– szál lí tá si költ ség,
– szak mai anyag költ ség,
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák:

= szö veg- és kép be vi tel (írás, szken ne lés),
= ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés),
= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
= kor rek tú ra,

– nyom da költ ség (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás, le -
mez ké szí tés, kö té szet, kö té sze ti anya gok, csomagolás, szállítás),

– di gi tá lis meg je len te tés ese tén:
= a tar ta lom elekt ro ni kus meg je len te té sé nek prog ra mo zá si költ sé gei,
= gyár tá si költ sé gek (be le ért ve a hoz zá tar to zó nyom dai mun ká kat is).

5. Mú ze u mi szak mai pe ri o di kák ha gyo má nyos és/vagy elekt ro ni kus for má ban
tör té nõ meg je len te té se

Al té ma kód szá ma: 2301
Pá lyá za ti fel té te lek:
– a pe ri o di ka az elõ zõ évi ek kel azo nos cím mel és tárgy kör rel 2007. jú ni us 30-ig je len jen meg,
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– év fo lyam szám mal, sor szám mal, kel te zés sel le gyen el lát va,
– a pá lyá za tot a pe ri o di ka tu laj do no sa vagy ki adó ja nyújt hat ja be a fõ szer kesz tõ – fe le lõs szer -

kesz tõ – ellenjegyzésével.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– az adat lap kód szá má val je lölt be tét la pot,
– a pá lyá zat té má ját rész le te zõ szi nop szis ban a ki ad vány tar ta lom jegy zé két,
– há rom nyom da ár aján la tát,
– di gi tá lis meg je len te tés ese tén gyár tá si ár aján la tot.

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– ho no rá ri um (for dí tó, lek tor, gra fi kai ter ve zés),
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák:

= szö veg- és kép be vi tel (írás, szken ne lés),
= ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés),
= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
= kor rek tú ra,

– nyom da költ ség (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás, le -
mez ké szí tés, kö té szet, kö té sze ti anya gok, csomagolás, szállítás),

– di gi tá lis meg je len te tés ese tén:
= a tar ta lom elekt ro ni kus meg je len te té sé nek prog ra mo zá si költ sé gei,
= gyár tá si költ sé gek (be le ért ve a hoz zá tar to zó nyom dai mun ká kat is).

A dön tés nél elõnyt je lent az elekt ro ni kus tar ta lom ke re sõ vel és egyéb fel hasz ná ló ba rát tar -
talom szol gál ta tás sal ké szü lõ, to váb bá a meg je le nés után nyil vá no san elekt ro ni kus úton elérhetõ
kiadványok megjelentetése.

A pá lyá zat csak a 2006. évi pe ri o di ka-pá lyá zat hoz tar to zó be tét lap pal együtt ér vé nyes!
A pe ri o di ka szer kesz tõ sé gé nél fel me rü lõ mun ka bé rek re és já ru lé ka i ra tá mo ga tás nem

igényelhetõ!

A pá lyá za tok

2006. már ci us 27-ig be ér ke zõ en 

nyújt ha tók be, ki zá ró lag pos tai úton az NKA Igaz ga tó sá ga cí mé re
H-1388 Bu da pest, Pos ta fi ók 82. A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek.
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Ál ta lá nos tud ni va lók

A pá lyá zat be nyúj tá sa
Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2006. évre ki adott pá lyá za ti adat lap ján le het. Min den pá -

lyá za ti té má hoz kü lön adat la pot kell ki töl te ni és be nyúj ta ni. Az adat la po kat csak pon to san ki tölt ve, il -
let ve az elõ írt mel lék le tek kel fel sze rel ve fo gad juk el.

A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já -
ról (www.nka.hu), vagy ki tölt he tõ az NKA hon lap ján, to váb bá  sze mé lye sen be sze rez he tõ vagy pos tai
úton igé nyel he tõ – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA Igaz ga tó sá gá tól.

Pénz ügyi le bo nyo lí tó
Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie
– kül föl di szék he lyû pá lyá zó nak,
– ma gán sze mély nek, sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás igény lé se ese tén,
– rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek ak kor, ha nem ren del ke zik sa ját adó -

szám mal és szám la szám mal.

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

Jogi do ku men tá ció 
– A pá lyá zó/le bo nyo lí tó a pá lyá zat be adá sa kor kö te les be nyúj ta ni jogi do ku men tá ci ó ját az

adat lap hoz mel lé kelt tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint.
– A jogi do ku men tá ció is mé telt be csa to lá sa alól men te sül nek azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók,

akik nek vagy ame lyek nek 2006-ban már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk, és ezt kö ve tõ en jogi do ku men tá -
ci ó juk ban jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént.

– Ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mel lé kel ni azon in téz mé nyek, ame -
lyek az NKA hon lap ja (www.nka.hu) pá lyá za tok me nü pont já nak meg nyi tá sá val a Meg ala ku lást iga -
zo ló ok irat be nyúj tá sa alól men te sü lõ in téz mé nyek lis tá ja cím sor alatt sze re pel nek.

Köz tar to zás-iga zo lás
Tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó an nak, aki nek adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá sa van. Tar -

to zás aló li men tes sé gét a pá lyá zó/le bo nyo lí tó bi zo nyít hat ja úgy, hogy
– sa ját maga szer zi be a köz tar to zás-iga zo lá so kat, vagy
– ada tai fel hasz ná lá sá nak hoz zá já ru lá sá val arra fel jo go sít ja az NKA Igaz ga tó sá gát.
A tör vé nyi ren del ke zés al kal ma zá sá ról a pá lyá za ti adat lap és tá jé koz ta tó együt te sen ad rész le -

tes el iga zí tást.

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sa
A ha zai ké rel me zõk nek iga zol ni uk kell, hogy a jog sza bály ban elõ írt kö te les pél dány-be nyúj tá si

kö te le zett sé gü ket a tárgy év ben és a meg elõ zõ két nap tá ri év ben az Or szá gos Szé che nyi Könyv tár ral
szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri
pa lo ta F épü let, 302. szo ba) kell kér ni, és a pá lyá zat hoz csa tol ni.

Egyéb ren del ke zé sek
A pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lói jog cí mek tõl való el té rést a pá lyá zó nak in -

do kol nia kell.
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Az Alap ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra (a kul tu rá lis örök ség vé del mi
célú tá mo ga tás ki vé te lé vel), törzs tõ ke-, il let ve alap tõ ke-eme lés re, va la mint egyéb be fek te té si cél ra
nem for dít ha tó. Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás, vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem ren del -
ke zik, ál lan dó fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra a pá lyá zó, vagy – a pá lyá zó val tör té nõ meg ál la -
po dás alap ján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át szá mol hat ja el áta lány ként a
tá mo ga tás ter hé re.

A pá lyá zat el bí rá lá sa
El bí rá lás ra csak az a pá lyá zat ke rül, amely tar tal mi és for mai szem pont ból egy aránt he lyes.

En nek ér de ké ben kér jük, hogy az adat la pot a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban le ír tak alap ján tölt se ki! 
A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég -

le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 10 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap.
A dön tés fe lül bí rá la tá ra nincs le he tõ ség. 
A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet ta stb.) nem

õriz zük meg és nem küld jük vissza, azok az NKA Igaz ga tó sá gán át ve he tõk a dön tés rõl szó ló ér te sí tés
dá tu má tól szá mí tott 60 na pon be lül. A ha tár idõ el tel te után – kü lön ér te sí tés nél kül – a fen ti anya go -
kat meg sem mi sít jük.

A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás az NKA Igaz ga tó sá ga ügy fél szol gá la tá tól kér he tõ
(te le fon: 327-4444; 327-4445)

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

Mú ze u mi Szak mai Kol lé gi um
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NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

Az NKA Igaz ga tó sá ga töl ti ki!

A pá lyá zat kód szá ma/azo no sí tó: 2301/ ....................................................... Be ér ke zett:.............................

BETÉTLAP
a Mú ze u mi Szak mai Kol lé gi um 2006. évi pe ri o di ka-pá lyá za ti fel hí vá sá hoz

A pe ri o di ka neve (címe, al cí me):

A pe ri o di ka tu laj do no sá nak
neve:
címe:
te le fon szá ma: fax szá ma: e-ma il:

A pe ri o di ka ki adó já nak
neve:
címe:
te le fon szá ma: fax szá ma: e-ma il:

A fõ szer kesz tõ (fe le lõs szer kesz tõ)
neve:
címe:
te le fon szá ma: fax szá ma: e-ma il:

A pe ri o di ka év fo lyam szá ma, sor szá ma:

A pe ri o di ka 2006. évi meg je le né si szá ma (az össze vont szám egy meg je le nés nek számít):

Éves összes ter ve zett ív szá ma:

A meg je le nés(ek) idõ pont ja(i):

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell az utol só meg je lent szá mot.

______________________ 2006. _______________________

P.H.

fõ szer kesz tõ vagy fe le lõs szer kesz tõ az ala pí tó (tu laj do nos) vagy a ki adó fe le lõs ve ze tõ je
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AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS
KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tot hir det a 2006. áp ri lis
1.–2007. már ci us 31. közötti idõszakra.

1. Köny vek és elekt ro ni kus ki ad vá nyok tá mo ga tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 2521

A kol lé gi um tá mo gat ja a ha gyo má nyos és elekt ro ni kus úton meg je len tet ni kí vánt böl cse le ti és
tu do má nyos is me ret ter jesz tõ, va la mint a kör nye zet kul tú rát fej lesz tõ köny vek, ki ad vá nyok, in formá -
ci ó hor do zók megjelentetését.

A pá lyá za tot ki adók nyújt hat ják be a szer zõ vel, a for dí tó val, vagy a szer kesz tõ vel kö tött szer -
zõ dést mellékelve.

Tá mo ga tás az aláb bi jog cí mek re kér he tõ:

Ha gyo má nyos meg je len te tés ese tén:
– szer zõi ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás kifizetésére,
– szer zõi jog dí jak ra,
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás kifizetésére,
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõi, ol va só szer kesz tõi, ter ve zõ szer kesz tõi, kép szer kesz tõi) ho no rá -

rium ra és já ru lé ka i ra, vagy számlás kifizetésére,
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák ra, az aláb bi jog cí mek re:

1. szö veg be gé pe lé sé re, vagy szken ne lé sé re,
2. ki ad vány szer kesz tés re (sze dés, tör de lés),
3. kép fel dol go zás ra (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
4. kor rek tú rá ra,

– nyom da költ ség re (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás,
csomagolás).

CD-n, DVD-n vagy in ter ne tes ki ad vány ként tör té nõ meg je len te tés ese tén:
– szer zõi ho no rá ri um ra és ju ta lé ka i ra (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás kifizetésére,
– szer zõi jog dí jak ra,
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás kifizetésére,
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõi, ol va só szer kesz tõi, ter ve zõ szer kesz tõi, kép szer kesz tõi) ho no rá -

rium ra és já ru lé ka i ra, vagy számlás kifizetésére,
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák ra, az aláb bi jog cí mek re:

1. szö veg- és kép be vi tel re (írás, szken ne lés),
2. kép fel dol go zás ra (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
3. kor rek tú rá ra,

– gyár tá si, va la mint bo rí tó elõ ál lí tá si és cso ma go lá si költségre,
– adat hor do zó anyag költ sé gé re.
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A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a mû leg fel jebb 5 ol da las be mu ta tá sát,
– egy nyom dai ár aján la tot.

Egy pá lyá zó leg fel jebb 5 mû meg je len te té sé re nyújt hat be pá lyá za tot. Min den mû kü lön pá lyá -
zat nak számít.

2. Al ko tói tá mo ga tás ra

Al té ma kód szá ma: 2502

A kol lé gi um al ko tói tá mo ga tást nyújt böl cse le ti és tu do má nyos is me ret ter jesz tõ, va la mint a
kör nye zet kul tú rát fej lesz tõ mûvek megírására.

A pá lyá zó nak csa tol nia kell meg íran dó mun ká já nak rész le tes szi nop szi sát. A kol lé gi um az el -
fo ga dott szi nop szis be nyúj tó i nak a vál lalt téma meg írá sá hoz leg fel jebb 10 hó na pos idõ tar tam ra leg -
fel jebb 100 000 Ft al ko tói tá mo ga tást biz to sít. A pá lyá zó nak a mun ka vé gez té vel szak mai
be szá mo ló ként a kézirat egy példányát be kell nyújtania.

Al ko tói tá mo ga tás ra csak ma gán sze mély pá lyáz hat. A tá mo ga tás uta lá sa pénz ügyi le bo nyo lí -
tón ke resz tül tör té nik. A le bo nyo lí tó ma gyar or szá gi ön ál ló an gaz dál ko dó jogi sze mély vagy jogi sze -
mé lyi ség nélküli gazdasági társaság lehet.

A pá lyá za tok

2006. már ci us 31-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tók be ki zá ró lag pos tai úton az NKA Igaz ga tó sá ga cí mé re
H-1388 Bu da pest, Pos ta fi ók 82. A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek.

Ál ta lá nos tud ni va lók

A pá lyá zat be nyúj tá sa
Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2006. évre ki adott pá lyá za ti adat lap ján le het. Min den pá -

lyá za ti té má hoz kü lön adat la pot kell ki töl te ni és be nyúj ta ni. Az adat la po kat csak pon to san ki tölt ve, il -
let ve az elõ írt mel lék le tek kel fel sze rel ve fo gad juk el.

A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já -
ról (www.nka.hu), vagy ki tölt he tõ az NKA hon lap ján, to váb bá  sze mé lye sen be sze rez he tõ vagy pos tai
úton igé nyel he tõ – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA Igaz ga tó sá gá tól.
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Pénz ügyi le bo nyo lí tó
Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie
– kül föl di szék he lyû pá lyá zó nak,
– ma gán sze mély nek, sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás igény lé se ese tén,
– rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek ak kor, ha nem ren del ke zik sa ját adó -

szám mal és szám la szám mal.

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

Jogi do ku men tá ció 
– A pá lyá zó/le bo nyo lí tó a pá lyá zat be adá sa kor kö te les be nyúj ta ni jogi do ku men tá ci ó ját az

adat lap hoz mel lé kelt tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint.
– A jogi do ku men tá ció is mé telt be csa to lá sa alól men te sül nek azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók,

akik nek vagy ame lyek nek 2006-ban már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk, és ezt kö ve tõ en jogi do ku men tá -
ci ó juk ban jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént.

– Ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mel lé kel ni azon in téz mé nyek, ame -
lyek az NKA hon lap ja (www.nka.hu) pá lyá za tok me nü pont já nak meg nyi tá sá val a Meg ala ku lást iga -
zo ló ok irat be nyúj tá sa alól men te sü lõ in téz mé nyek lis tá ja cím sor alatt sze re pel nek.

Köz tar to zás-iga zo lás
Tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó an nak, aki nek adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá sa van. Tar -

to zás aló li men tes sé gét a pá lyá zó/le bo nyo lí tó bi zo nyít hat ja úgy, hogy
– sa ját maga szer zi be a köz tar to zás-iga zo lá so kat, vagy
– ada tai fel hasz ná lá sá nak hoz zá já ru lá sá val arra fel jo go sít ja az NKA Igaz ga tó sá gát.

A tör vé nyi ren del ke zés al kal ma zá sá ról a pá lyá za ti adat lap és tá jé koz ta tó együt te sen ad rész le -
tes el iga zí tást.

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sa
A ha zai ké rel me zõk nek iga zol ni uk kell, hogy a jog sza bály ban elõ írt kö te les pél dány-be nyúj tá si

kö te le zett sé gü ket a tárgy év ben és a meg elõ zõ két nap tá ri év ben az Or szá gos Szé che nyi Könyv tár ral
szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri
pa lo ta F épü let, 302. szo ba) kell kér ni, és a pá lyá zat hoz csa tol ni.

Egyéb ren del ke zé sek
A pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si jog cí mek tõl való el té rést a pá lyá zó nak in -

do kol nia kell.
Az Alap ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra (a kul tu rá lis örök ség vé del mi

célú tá mo ga tás ki vé te lé vel), törzs tõ ke-, il let ve alap tõ ke-eme lés re, va la mint egyéb be fek te té si cél ra
nem for dít ha tó. Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás, vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem ren del -
ke zik, ál lan dó fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra a pá lyá zó, vagy – a pá lyá zó val tör té nõ meg ál la -
po dás alap ján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át szá mol hat ja el áta lány ként a
tá mo ga tás ter hé re.
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A pá lyá zat el bí rá lá sa
El bí rá lás ra csak az a pá lyá zat ke rül, amely tar tal mi és for mai szem pont ból egy aránt he lyes.

En nek ér de ké ben kér jük, hogy az adat la pot a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban le ír tak alap ján tölt se ki! 
A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég -

le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 10 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap.
A dön tés fe lül bí rá la tá ra nincs le he tõ ség. 
A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet ta stb.) nem

õriz zük meg és nem küld jük vissza, azok az NKA Igaz ga tó sá gán át ve he tõk a dön tés rõl szó ló ér te sí tés
dá tu má tól szá mí tott 60 na pon be lül. A ha tár idõ el tel te után – kü lön ér te sí tés nél kül – a fen ti anya go -
kat meg sem mi sít jük.

A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás az NKA Igaz ga tó sá ga ügy fél szol gá la tá tól kér he tõ
(te le fon: 327-4444; 327-4445)

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

Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra
Szak mai Kol lé gi um
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AZ ISMERETTERJESZTÉS 
ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 
SZAKMAI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi um a Ma gyar Szak- és Szép iro dal mi 
Szer zõk és Ki adók Re pro grá fi ai Egye sü le te 6 mil lió fo rin tos tá mo ga tá sa jó vol tá ból meg hí vá sos pá -
lyá za tot hir det az aláb bi 2006. ja nu ár 1.–de cem ber 31. kö zött ki adás ra ke rü lõ, ha gyo má nyos for má -
ban szerkesztett könyvszakmai lapok megjelentetésére.

– Új Könyv pi ac
– Könyv hét
– Köny ves Ext ra

Al té ma kód szá ma: 2501

A pá lyá zó nak csa tol nia kell a lap be jegy zés má so la tát, il let ve az utol só meg je lent lapszámot.
Az össze vont lap szám egy meg je le ntetés nek szá mít, amennyi ben ter je del mé ben nem éri el egy

lap szám ter je del mé nek más fél sze re sét! Fel hív juk a pá lyá zók fi gyel mét, hogy amennyi ben az igé nyelt 
összeg nél ke ve sebb tá mo ga tást hagy jóvá a kol lé gi um, az NKA Igaz ga tó sá ga a szer zõ dést is az
arányosan csökkentett lapszámra köti meg.

A pá lyá zó nak pá lyá za tá ban írás ban kell vál lal nia, hogy alá ve ti ma gát a MATESZ egy sze rû sí -
tett au di tá lá sá nak. Amennyi ben pá lyá za tá ban az au di tált pél dány szám tól való je len tõs el té rés ta pasz -
tal ha tó, a meg ítélt összeget az NKA visszakövetelheti.

A kol lé gi um az igé nyelt összeg 80%-ánál ki sebb és 500 000 fo rint nál ke ve sebb tá mo ga tást
nem sza vaz meg.

A kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí me ket tá mo gat ja:
– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé ka i ra (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás kifizetése,
– szer zõi jog dí jak,
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy szám lás kifizetése,
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõi, ol va só szer kesz tõi, ter ve zõ szer kesz tõi, kép szer kesz tõi) ho no rá -

rium és já ru lé kai, vagy számlás kifizetése,
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák, az aláb bi jog cí mek re:

= szö veg be vi tel (írás) szken ne lé se,
= ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés),
= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
= kor rek tú ra,

– nyom da költ ség (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás,
csomagolás).

Amennyi ben a pá lyá zó a fen ti ek tõl el té rõ költ ség jog cí met je löl meg, úgy azt a kol lé gi um sa ját
ha tás kö ré ben bírálja el.

A pá lyá zat a fo lyó irat-tá mo ga tás ra vo nat ko zó be tét lap pal együtt érvényes!
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A pá lyá za tok

2006. már ci us 31-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tók be ki zá ró lag pos tai úton az NKA Igaz ga tó sá ga cí mé re
H-1388 Bu da pest, Pos ta fi ók 82. A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek.

Ál ta lá nos tud ni va lók

A pá lyá zat be nyúj tá sa
Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2006. évre ki adott pá lyá za ti adat lap ján le het. Min den pá -

lyá za ti té má hoz kü lön adat la pot kell ki töl te ni és be nyúj ta ni. Az adat la po kat csak pon to san ki tölt ve, il -
let ve az elõ írt mel lék le tek kel fel sze rel ve fo gad juk el.

A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já -
ról (www.nka.hu), vagy ki tölt he tõ az NKA hon lap ján, to váb bá  sze mé lye sen be sze rez he tõ vagy pos tai
úton igé nyel he tõ – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA Igaz ga tó sá gá tól.

Pénz ügyi le bo nyo lí tó
Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie
– kül föl di szék he lyû pá lyá zó nak,
– ma gán sze mély nek, sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás igény lé se ese tén,
– rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek ak kor, ha nem ren del ke zik sa ját adó -

szám mal és szám la szám mal.

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

Jogi do ku men tá ció 
– A pá lyá zó/le bo nyo lí tó a pá lyá zat be adá sa kor kö te les be nyúj ta ni jogi do ku men tá ci ó ját az

adat lap hoz mel lé kelt tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint.
– A jogi do ku men tá ció is mé telt be csa to lá sa alól men te sül nek azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók,

akik nek vagy ame lyek nek 2006-ban már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk, és ezt kö ve tõ en jogi do ku men tá -
ci ó juk ban jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént.

– Ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mel lé kel ni azon in téz mé nyek, ame -
lyek az NKA hon lap ja (www.nka.hu) pá lyá za tok me nü pont já nak meg nyi tá sá val a Meg ala ku lást iga -
zo ló ok irat be nyúj tá sa alól men te sü lõ in téz mé nyek lis tá ja cím sor alatt sze re pel nek.

Köz tar to zás-iga zo lás
Tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó an nak, aki nek adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá sa van. Tar -

to zás aló li men tes sé gét a pá lyá zó/le bo nyo lí tó bi zo nyít hat ja úgy, hogy
– sa ját maga szer zi be a köz tar to zás-iga zo lá so kat, vagy
– ada tai fel hasz ná lá sá nak hoz zá já ru lá sá val arra fel jo go sít ja az NKA Igaz ga tó sá gát.
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A tör vé nyi ren del ke zés al kal ma zá sá ról a pá lyá za ti adat lap és tá jé koz ta tó együt te sen ad rész le -
tes el iga zí tást.

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sa
A ha zai ké rel me zõk nek iga zol ni uk kell, hogy a jog sza bály ban elõ írt kö te les pél dány-be nyúj tá si

kö te le zett sé gü ket a tárgy év ben és a meg elõ zõ két nap tá ri év ben az Or szá gos Szé che nyi Könyv tár ral
szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri
pa lo ta F épü let, 302. szo ba) kell kér ni, és a pá lyá zat hoz csa tol ni.

Egyéb ren del ke zé sek
A pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si jog cí mek tõl való el té rést a pá lyá zó nak in -

do kol nia kell.
Az Alap ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra (a kul tu rá lis örök ség vé del mi

célú tá mo ga tás ki vé te lé vel), törzs tõ ke-, il let ve alap tõ ke-eme lés re, va la mint egyéb be fek te té si cél ra
nem for dít ha tó. Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás, vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem ren del -
ke zik, ál lan dó fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra a pá lyá zó, vagy – a pá lyá zó val tör té nõ meg ál la -
po dás alap ján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át szá mol hat ja el áta lány ként a
tá mo ga tás ter hé re.

A pá lyá zat el bí rá lá sa
El bí rá lás ra csak az a pá lyá zat ke rül, amely tar tal mi és for mai szem pont ból egy aránt he lyes.

En nek ér de ké ben kér jük, hogy az adat la pot a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban le ír tak alap ján tölt se ki! 
A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég -

le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 10 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap.
A dön tés fe lül bí rá la tá ra nincs le he tõ ség. 
A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet ta stb.) nem

õriz zük meg és nem küld jük vissza, azok az NKA Igaz ga tó sá gán át ve he tõk a dön tés rõl szó ló ér te sí tés
dá tu má tól szá mí tott 60 na pon be lül. A ha tár idõ el tel te után – kü lön ér te sí tés nél kül – a fen ti anya go -
kat meg sem mi sít jük.

A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás az NKA Igaz ga tó sá ga ügy fél szol gá la tá tól kér he tõ
(te le fon: 327-4444; 327-4445)

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

Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra
Szak mai Kol lé gi um
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A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

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

Nem ré sze sül het köz vet len és köz ve tett tá mo ga tás ban [14. § (3) bek.]:
a) akit a Nem ze ti Film iro da nem vett nyil ván tar tás ba, vagy on nan törölt,
b) aki nek az ál lam mal szem ben fenn ál ló adó-, já ru lék- vagy egyéb köz te her tar to zá sa van,
c) aki a vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rin ti kö te les pél dány-szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek nem

tett eleget,
d) aki a tá mo ga tó szer ve zet ál tal nyúj tott tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val nem szá molt el, el szá mo -

lá sát a tá mo ga tó szer ve zet nem fo gad ta el, vagy a tá mo ga tó szer ve zet tel szem ben le járt, tel je sí tet len
fi ze té si kötelezettséggel rendelkezik,

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

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

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

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

A Moz gó kép Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tot hir det 2006. I. fél évé ben az aláb bi
té mák ra:

1. Fil mes ren dez vé nyek re

Al té ma kód szá ma: 1007

Tá mo ga tás ban ré sze sül het nek a 2006. szep tem ber 30-ig le bo nyo lí tás ra ke rü lõ – a film mû vé -
sze ti ér té kek nép sze rû sí té sét és ter jesz té sét szol gá ló – or szá gos, re gi o ná lis, és ha tá ron túli ma gyar
ren dez vé nyek (film hét, fesz ti vál, szem le, be mu ta tó stb.) szer ve zõi. A kol lé gi um ki e mel ten ke ze li az
EU-tagországok filmmûvészetével foglalkozó rendezvényeket.
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Pá lyáz ni le het:
– tisz te let díj ra, és an nak já ru lé ka i ra,
– te rem bér let re,
– film és tech ni kai esz köz bér lés re,
– uta zá si költ ség re,
– szál lás költ ség re,
– szál lí tá si költ ség re,
– nyom da költ ség re,
– rek lám- és pro pa gan da költ ség re.

An nak a pá lyá zó nak, aki 2005-ben az NKA-tól ren dez vény re tá mo ga tást ka pott, a pá lyá zat hoz
csa tol nia kell a tá mo ga tott ren dez vény szak mai ér té ke lé sét, kü lö nös te kin tet tel a részt ve võk szá má ra
és a saj tó vissz hang ra. Rep re zen tá ci ós költségekre támogatás nem igényelhetõ.

2. Al ko tói tá mo ga tás já ték film-/té vé film-for ga tó könyv írá sá ra

Al té ma kód szá ma: 1002

Pá lyáz ni le het ere de ti és adap tá ci ós ter vek kel, tre at ment tel vagy más hol még nem pá lyáz ta tott
elsõ vál to za tú forgatókönyvvel.

Tre at ment: el be szé lõ je le net sor, je le net rõl je le net re le írt tör té net, de a je le ne tek még nem ki dol -
go zot tak, nin cse nek pár be szé dek. Hossza já ték film ese tén 20–25, tévéfilm esetén 8–15 oldal.

A tre at ment, il let ve a for ga tó könyv elsõ vál to za tát 6 pél dány ban kell be nyúj ta ni.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a szi nop szist: max. 2 ol dal [6 pél dány ban és di gi tá lis for má ban (jpg, pdf, doc)],
– a for ga tó könyv író rö vid szak mai élet raj zát,
– szer zõi jo gok iga zo lá sát.

Egy for ga tó könyv író csak egy té má val pá lyáz hat.
Meg pá lyáz ha tó ma xi má lis összeg 1 200 000 Ft.
A meg ítélt tá mo ga tás 50%-ának uta lá sa az alá írt szer zõ dés ben fog lalt üte me zés nek meg fe le lõ

idõ pont ban tör té nik, a to váb bi kifizetés uta lá sá nak fel té te le a kidolgozott for ga tó könyv ha tár idõ re
tör té nõ be nyúj tá sa és szak ma i lag meg fe le lõ szín vo na la.

3. Al ko tói tá mo ga tás ani má ci ós film ké pes-for ga tó köny vé nek (sto ry bo ard) és
fi gu ra ter vé nek el ké szí té sé re

Al té ma kód szá ma: 1002

Pá lyáz ni le het 5–10 per ces, ön ál ló ani má ci ós fil mek, vagy film so ro za tok ké pes for ga tó köny -
vé nek és fi gu ra ter ve i nek el ké szí té sé re. Elõnyt élveznek a humoros ötletek.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a szi nop szist [6 pél dány ban és di gi tá lis for má ban (jpg, pdf, doc)],
– a for ga tó könyv-ké szí tõ szak mai ön élet raj zát.
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A meg pá lyáz ha tó ma xi má lis összeg: 600 000 Ft.

Egy for ga tó könyv író csak egy té má val pá lyáz hat. A meg ítélt tá mo ga tás 50%-ának uta lá sa az alá -
írt szer zõ dés ben fog lalt üte me zés nek meg fe le lõ idõ pont ban tör té nik, a to váb bi ki fi ze tés uta lá sá nak fel -
té te le a ki dol go zott for ga tó könyv ha tár idõ re tör té nõ be nyúj tá sa és szak ma i lag meg fe le lõ szín vo na la.

4. Meg hí vá sos pá lyá zat a Ma gyar Nem ze ti Film ar chí vum ré szé re a ma gyar
nem ze ti film kincs meg men té sé nek tá mo ga tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 1011

A kol lé gi um meg hív ja a MNF-et ma gyar fil mek fel újí tá sá ra.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a fel újí tan dó ma gyar fil mek lis tá ját és té te len kén ti költ ség ve té sét.
A pá lyáz ha tó tá mo ga tá si összeg: 10 mil lió Ft.

5. Meg hí vá sos pá lyá zat az ASVA Au di o vi zu á lis Mû vek Szer zõi Jo ga it Védõ
Köz cé lú Ala pít vány tá mo ga tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 1081

A kol lé gi um meg hív ja az ASVA Au di o vi zu á lis Mû vek Szer zõi Jo ga it Védõ Köz cé lú Ala pít -
ványt a „Fel sõ ok ta tás ban részt ve võ, az au di o vi zu á lis tar tal ma kat il le gá lis mó don hasz ná ló di á kok fó -
kusz cso por tos vizsgálata” címû kutatás támogatására.

Meg pá lyáz ha tó összeg: 1 200 000 Ft.

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

Al té ma kód szá ma: 1033

A pá lyá za ton azok a mo zi ként re giszt rált film szín há zak ve het nek részt, ame lyek min den hé ten
rend sze re sen art-mû sort is vetítenek.

Pá lyáz hat nyújt ha tó be a 2006. ja nu ár 1.–2006. jú ni us 30. kö zöt ti idõ szak ban meg je le nõ tá jé -
koz ta tó ki ad vá nyok ra, he lyi rek lám ra, me lyek cél ja a mo zik és a moz gó kép kul tú ra meg is mer te té se,
fej lesz té se, kör nye ze tük sajátosságait figyelembe véve.

Pá lyáz ni le het:
– nyom da költ ség re és rek lám költ ség re.
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A pá lyá za tok

2006. már ci us 31-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tók be ki zá ró lag pos tai úton az NKA Igaz ga tó sá ga cí mé re
H-1388 Bu da pest, Pos ta fi ók 82. A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek.

Ál ta lá nos tud ni va lók

A pá lyá zat be nyúj tá sa
Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2006. évre ki adott pá lyá za ti adat lap ján le het. Min den pá -

lyá za ti té má hoz kü lön adat la pot kell ki töl te ni és be nyúj ta ni. Az adat la po kat csak pon to san ki tölt ve, il -
let ve az elõ írt mel lék le tek kel fel sze rel ve fo gad juk el.

A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já -
ról (www.nka.hu), vagy ki tölt he tõ az NKA hon lap ján, to váb bá  sze mé lye sen be sze rez he tõ vagy pos tai
úton igé nyel he tõ – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA Igaz ga tó sá gá tól.

Pénz ügyi le bo nyo lí tó
Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie
– kül föl di szék he lyû pá lyá zó nak,
– ma gán sze mély nek, sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás igény lé se ese tén,
– rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek ak kor, ha nem ren del ke zik sa ját adó -

szám mal és szám la szám mal.

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

Jogi do ku men tá ció 
– A pá lyá zó/le bo nyo lí tó a pá lyá zat be adá sa kor kö te les be nyúj ta ni jogi do ku men tá ci ó ját az

adat lap hoz mel lé kelt tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint.
– A jogi do ku men tá ció is mé telt be csa to lá sa alól men te sül nek azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók,

akik nek vagy ame lyek nek 2006-ban már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk, és ezt kö ve tõ en jogi do ku men tá -
ci ó juk ban jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént.

– Ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mel lé kel ni azon in téz mé nyek, ame -
lyek az NKA hon lap ja (www.nka.hu) pá lyá za tok me nü pont já nak meg nyi tá sá val a Meg ala ku lást iga -
zo ló ok irat be nyúj tá sa alól men te sü lõ in téz mé nyek lis tá ja cím sor alatt sze re pel nek.

Köz tar to zás-iga zo lás
Tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó an nak, aki nek adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá sa van. Tar -

to zás aló li men tes sé gét a pá lyá zó/le bo nyo lí tó bi zo nyít hat ja úgy, hogy
– sa ját maga szer zi be a köz tar to zás-iga zo lá so kat, vagy
– ada tai fel hasz ná lá sá nak hoz zá já ru lá sá val arra fel jo go sít ja az NKA Igaz ga tó sá gát.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK n NKA HÍRLEVÉL 261



A tör vé nyi ren del ke zés al kal ma zá sá ról a pá lyá za ti adat lap és tá jé koz ta tó együt te sen ad rész le -
tes el iga zí tást.

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sa
A ha zai ké rel me zõk nek iga zol ni uk kell, hogy a jog sza bály ban elõ írt kö te les pél dány-be nyúj tá si

kö te le zett sé gü ket a tárgy év ben és a meg elõ zõ két nap tá ri év ben az Or szá gos Szé che nyi Könyv tár ral
szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri
pa lo ta F épü let, 302. szo ba) kell kér ni, és a pá lyá zat hoz csa tol ni.

Egyéb ren del ke zé sek
A pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si jog cí mek tõl való el té rést a pá lyá zó nak in -

do kol nia kell.
Az Alap ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra (a kul tu rá lis örök ség vé del mi

célú tá mo ga tás ki vé te lé vel), törzs tõ ke-, il let ve alap tõ ke-eme lés re, va la mint egyéb be fek te té si cél ra
nem for dít ha tó. Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás, vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem ren del -
ke zik, ál lan dó fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra a pá lyá zó, vagy – a pá lyá zó val tör té nõ meg ál la -
po dás alap ján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át szá mol hat ja el áta lány ként a
tá mo ga tás ter hé re.

A pá lyá zat el bí rá lá sa
El bí rá lás ra csak az a pá lyá zat ke rül, amely tar tal mi és for mai szem pont ból egy aránt he lyes.

En nek ér de ké ben kér jük, hogy az adat la pot a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban le ír tak alap ján tölt se ki! 
A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég -

le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 10 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap.
A dön tés fe lül bí rá la tá ra nincs le he tõ ség. 
A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet ta stb.) nem

õriz zük meg és nem küld jük vissza, azok az NKA Igaz ga tó sá gán át ve he tõk a dön tés rõl szó ló ér te sí tés
dá tu má tól szá mí tott 60 na pon be lül. A ha tár idõ el tel te után – kü lön ér te sí tés nél kül – a fen ti anya go -
kat meg sem mi sít jük.

A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás az NKA Igaz ga tó sá ga ügy fél szol gá la tá tól kér he tõ
(te le fon: 327-4444; 327-4445)

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

Moz gó kép Szak mai Kol lé gi um
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A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA I.

A Szép iro dal mi Szak mai Kol lé gi um az aláb bi té mák ban hir det pá lyá za tot:

1. Al ko tói tá mo ga tás

Al té ma kód szá ma: 2602

A kol lé gi um 40 al ko tói tá mo ga tást szán dé ko zik ki ad ni 10 hó na pos idõ tar tam ra írók, köl tõk,
iro da lom tör té né szek szá má ra. A tá mo ga tás összege havi 100 000 Ft.

A Ma gyar Szak- és Szép iro dal mi Szer zõk és Ki adók Re pro grá fi ai Egye sü le te fel aján lá sa
alap ján 23 mil lió, a kol lé gi um sa ját ke re té bõl 17 mil lió Ft-ot.

Pá lyáz ni csak új mû vek lét re ho zá sá ra lehet.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– mun ka ter vet,
– meg va ló sí tan dó mû szi nop szi sát.

A tá mo ga tás uta lá sa a pá lyá zó ál tal fel kért, a pá lyá za ti adat la pon fel tün te tett le bo nyo lí tón ke -
resz tül tör té nik, a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott feltételek szerint.

A tá mo ga tás ban ré sze sü lõ al ko tók a jel zett idõ szak le jár tá val kö te le sek az el ké szült kéz irat egy
pél dá nyát szak mai be szá mo ló ként benyújtani.

2. Klasszi kus iro dal mi örök sé günk kri ti kai ki adá sá ra

Al té ma kód szá ma: 2632

A kol lé gi um azo kat a ki ad vá nyo kat te kin ti kri ti kai ki adás nak, ame lyek meg fe lel nek az MTA
Tex to ló gi ai Bi zott sá ga ál tal 2004-ben össze ál lí tott ki adá si sza bály za tá ban fog lal tak nak. Az MTA
Tex to ló gi ai Bi zott sá ga által aján lott kri ti kai kiadások az elbírálásnál elõnyt élveznek.

Pá lyá za tot könyv ki adók nyújt hat nak be a 2007. jú ni us 30-ig meg je len te tett ki ad vá nyok ra.
Elõny ben ré sze sül nek azok a könyv ki adók, akik nem elõ ször vál lal koz nak kri ti kai ki adá sok

meg je len te té sé re.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– ki adói szer zõ dést (szer zõ, gyûj te mé nyes kö tet ese tén szer kesz tõ, jogdíj),
– a ki adan dó kö tet ada ta it: költ ség ve tés, pél dány szám, for má tum, ki vi tel (köt ve, fûzve),
– ter je de lem (nyom dai ív ben), nyom ta tás (szí nek szá ma), ter ve zett bolti ár,
– nyom da kész, lek to rált kéz ira tot (kéz ira tot CD-n vagy flop py-n nem fo ga dunk el).

Egy pá lyá zó 2 pá lyá za tot nyújt hat be.
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Tá mo ga tás kér he tõ az aláb bi jog cí mek re:
– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé kai (írói, il luszt rá to ri, fotó, saj tó alá ren de zés, jegy zet írás, szö -

veg gon do zás), vagy számlás kifizetése,
– szer zõi jog dí jak,
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um

és já ru lé kai, vagy számlás kifizetése,
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák az aláb bi jog cí mek re:

= szö veg- és kép be vi tel (írás, szken ne lés),
= ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés),
= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
= kor rek tú ra,

– nyom da költ ség (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, kö tés, haj to ga tás, kör be vá -
gás, csomagolás).

Cél ke ret: 10 mil lió Ft.

3. Ma gyar szép iro dal mi mû vek meg je len te té sé nek tá mo ga tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 2621

Pá lyá za tot könyv ki adók, il let ve olyan szer ve ze tek nyújt hat nak be, ame lyek ala pí tó ok ira tá ban
a ki adói te vé keny ség fel van tün tet ve. Elõny ben ré sze sül nek azok a könyv ki adók, me lyek nek a
szépirodalom a fõ profiljuk.

Pá lyáz ni ma gyar szép iro dal mi mû vek, azok kal fog lal ko zó ta nul mány- és esszé kö te tek, va la -
mint gyer mek- és if jú sá gi mun kák 2007. jú ni us 30-ig tör té nõ megjelentetésére lehet.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a kéz ira tot és a hoz zá tar to zó rész le tes szi nop szist (kéz ira tot CD-n vagy flop py-n nem fo ga -

dunk el),
– ki adói szer zõ dést (szer zõ, gyûj te mé nyes kö tet ese tén szer kesz tõ, jogdíj),
– a ki adan dó kö tet ada ta it: költ ség ve tés, pél dány szám, for má tum, ki vi tel (köt ve, fûz ve), ter je -

de lem (nyom dai ív ben), nyom ta tás (szí nek szá ma), il luszt rált ság foka, il luszt rá tor személye, tervezett 
bolti ár.

Egy pá lyá zó 5 pá lyá za tot nyújt hat be, pá lyá za ton ként egy könyv meg je len te té sé re. A ku ra tó -
rium kü lön le ges fi gyel met szen tel az elsõ kö te tes szer zõk köny vei meg je len te té sé nek támogatására.

Tá mo ga tás kér he tõ az aláb bi jog cí mek re:
– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé kai (írói, il luszt rá to ri, fotó, saj tó alá ren de zés, jegy zet írás, szö -

veg gon do zás), vagy számlás kifizetése,
– szer zõi jog dí jak,
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um

és já ru lé kai, vagy számlás kifizetése,
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák az aláb bi jog cí mek re:

= szö veg- és kép be vi tel (írás, szken ne lés),
= ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés),
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= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
= kor rek tú ra,

– nyom da költ ség (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás,
csomagolás).

A ku ra tó ri um fon tos nak tart ja, hogy a tá mo ga tás bi zo nyos ré sze, mint szer zõi ho no rá ri um ke -
rül jön fel hasz ná lás ra, ezért az NKA-tól igé nyelt tá mo ga tás 20%-át szer zõi ho no rá ri um ként kell ter -
vez ni. A ki fi ze tés té nyét az el szá mo lás ban számlával vagy bizonylattal igazolni kell.

Cél ke ret: 80 mil lió Ft.

A pá lyá za tok

2006. áp ri lis 3-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tók be ki zá ró lag pos tai úton az NKA Igaz ga tó sá ga cí mé re
H-1388 Bu da pest, Pos ta fi ók 82. A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek.

Ál ta lá nos tud ni va lók

A pá lyá zat be nyúj tá sa
Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2006. évre ki adott pá lyá za ti adat lap ján le het. Min den pá -

lyá za ti té má hoz kü lön adat la pot kell ki töl te ni és be nyúj ta ni. Az adat la po kat csak pon to san ki tölt ve, il -
let ve az elõ írt mel lék le tek kel fel sze rel ve fo gad juk el.

A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já -
ról (www.nka.hu), vagy ki tölt he tõ az NKA hon lap ján, to váb bá  sze mé lye sen be sze rez he tõ vagy pos tai
úton igé nyel he tõ – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA Igaz ga tó sá gá tól.

Pénz ügyi le bo nyo lí tó
Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie
– kül föl di szék he lyû pá lyá zó nak,
– ma gán sze mély nek, sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás igény lé se ese tén,
– rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek ak kor, ha nem ren del ke zik sa ját adó -

szám mal és szám la szám mal.

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

Jogi do ku men tá ció 
– A pá lyá zó/le bo nyo lí tó a pá lyá zat be adá sa kor kö te les be nyúj ta ni jogi do ku men tá ci ó ját az

adat lap hoz mel lé kelt tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint.
– A jogi do ku men tá ció is mé telt be csa to lá sa alól men te sül nek azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók,

akik nek vagy ame lyek nek 2006-ban már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk, és ezt kö ve tõ en jogi do ku men tá -
ci ó juk ban jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént.
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– Ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mel lé kel ni azon in téz mé nyek, ame -
lyek az NKA hon lap ja (www.nka.hu) pá lyá za tok me nü pont já nak meg nyi tá sá val a Meg ala ku lást iga -
zo ló ok irat be nyúj tá sa alól men te sü lõ in téz mé nyek lis tá ja cím sor alatt sze re pel nek.

Köz tar to zás-iga zo lás
Tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó an nak, aki nek adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá sa van. Tar -

to zás aló li men tes sé gét a pá lyá zó/le bo nyo lí tó bi zo nyít hat ja úgy, hogy
– sa ját maga szer zi be a köz tar to zás-iga zo lá so kat, vagy
– ada tai fel hasz ná lá sá nak hoz zá já ru lá sá val arra fel jo go sít ja az NKA Igaz ga tó sá gát.

A tör vé nyi ren del ke zés al kal ma zá sá ról a pá lyá za ti adat lap és tá jé koz ta tó együt te sen ad rész le -
tes el iga zí tást.

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sa
A ha zai ké rel me zõk nek iga zol ni uk kell, hogy a jog sza bály ban elõ írt kö te les pél dány-be nyúj tá si

kö te le zett sé gü ket a tárgy év ben és a meg elõ zõ két nap tá ri év ben az Or szá gos Szé che nyi Könyv tár ral
szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri
pa lo ta F épü let, 302. szo ba) kell kér ni, és a pá lyá zat hoz csa tol ni.

Egyéb ren del ke zé sek
A pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si jog cí mek tõl való el té rést a pá lyá zó nak in -

do kol nia kell.
Az Alap ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra (a kul tu rá lis örök ség vé del mi

célú tá mo ga tás ki vé te lé vel), törzs tõ ke-, il let ve alap tõ ke-eme lés re, va la mint egyéb be fek te té si cél ra
nem for dít ha tó. Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás, vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem ren del -
ke zik, ál lan dó fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra a pá lyá zó, vagy – a pá lyá zó val tör té nõ meg ál la -
po dás alap ján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át szá mol hat ja el áta lány ként a
tá mo ga tás ter hé re.

A pá lyá zat el bí rá lá sa
El bí rá lás ra csak az a pá lyá zat ke rül, amely tar tal mi és for mai szem pont ból egy aránt he lyes.

En nek ér de ké ben kér jük, hogy az adat la pot a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban le ír tak alap ján tölt se ki! 
A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég -

le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 10 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap.
A dön tés fe lül bí rá la tá ra nincs le he tõ ség. 
A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet ta stb.) nem

õriz zük meg és nem küld jük vissza, azok az NKA Igaz ga tó sá gán át ve he tõk a dön tés rõl szó ló ér te sí tés
dá tu má tól szá mí tott 60 na pon be lül. A ha tár idõ el tel te után – kü lön ér te sí tés nél kül – a fen ti anya go -
kat meg sem mi sít jük.

A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás az NKA Igaz ga tó sá ga ügy fél szol gá la tá tól kér he tõ
(te le fon: 327-4444; 327-4445)

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

Szép iro dal mi Szak mai Kol lé gi um
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A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA II.

A Szép iro dal mi Szak mai Kol lé gi um az aláb bi té mák ban hir det pá lyá za tot:

2006. jú li us 1.–2007. jú ni us 30-ig meg va ló su ló iro dal mi és könyv szak mai ren -
dez vé nyek re

Al té ma kód szá ma: 2608

Csak ma gas szín vo na lú iro dal mi prog ra mok tá mo ga tá sá ra nyújt hat nak be pá lyá za tot író- és
iro dal mi szer ve ze tek, és is mert iro dal mi mû he lyek kel együtt mû kö dõ kul tu rá lis (köz mû ve lõ dé si és
köz gyûj te mé nyi) in téz mé nyek, valamint könyvszakmai szervezetek.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: a ren dez vény rész le tes le írá sát, va la mint a prog ra mok idõ pont ját és 
hely szí nét. Az együtt mû kö dõ part ne rek nyi lat ko za tát a pá lyá zat ban fog lal tak kö zös meg va ló sí tá -
sáról.

Tá mo ga tás kér he tõ az aláb bi jog cí mek re:
– tisz te let díj és an nak já ru lé kai,
– szál lás költ ség,
– úti költ ség,
– bér le ti díj (te rem, esz köz),
– szál lí tá si költ ség,
– rek lám- és pro pa gan da költ ség.

Cél ke ret: 50 mil lió Ft.

2. Meg hí vá sos pá lyá zat könyv ki adói prog ra mok tá mo ga tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 2631

A kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det olyan könyv ki adók szá má ra, ame lyek so ro za tok kal
il let ve nagy mennyi sé gû szép iro dal mi ki ad vánnyal bi zo nyí tot ták, hogy fon tos szép iro dal mi mûhelyt
alakítottak ki. 

En nek alap ján a kol lé gi um a kö vet ke zõ ket hív ja meg:
– Mag ve tõ Könyv ki adó és Ke res ke del mi Kft.
– Je len kor Ki adó Kft.
– Kor társ Könyv ki adó Kft.
– Ti sza táj Ala pít vány
– Kal lig ram Könyv és Lap ki adó Kft.
– Osi ris Köny ves ház Kft.
– Ba las si Ki adó Kft.
– Írók Szak szer ve ze te (Szép ha lom Könyv mû hely)
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Pá lyáz ni le het 10 könyv cím mel, meg ha tá ro zott ki adói kon cep ci ót tük rö zõ terv vel. A kö te tek
meg je len te té sé nek leg ké sõb bi ha tár ide je 2007. június 30.

Pá lyáz ni az aláb bi té ma kö rök ben le het:
– ma gyar kor társ szép iro da lom, 
– ma gyar klasszi ku sok. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a je len ki adói terv ben meg je lölt ki ad vá nyok
– fon tos sá gi sor rend jét és a meg je len te tés ide jé nek üte me zé sét tar tal ma zó nyilatkozatot, 
– szi nop szi sát, 
– kö te ten kén ti költ ség ve té sét, 
– ki adói szer zõ dé se it: szer zõ, gyûj te mé nyes kö tet ese tén szer kesz tõ, jogdíj, 
– köny vé sze ti ada ta it: pél dány szám, for má tum, ki vi tel (köt ve, fûz ve), ter je de lem (nyom dai ív -

ben), nyom ta tás (szí nek szá ma), il luszt rált ság foka, tervezett bolti ár, 
– ter jesz té sé re vo nat ko zó ki adói el gon do lást.

Tá mo ga tás kér he tõ az aláb bi jog cí mek re:
– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé kai (írói, il luszt rá to ri, fotó, saj tó alá ren de zés, jegy zet írás, szö -

veg gon do zás) vagy számlás kifizetése,
– szer zõi jog dí jak,
– lek to rá lá si ho no rá ri um és já ru lé kai vagy szám lás ki fi ze té se,
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um

és já ru lé kai, vagy számlás kifizetése,
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák az aláb bi jog cí me ken:

= szö veg- és kép be vi tel, (írás, szken ne lés), 
= ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés), 
= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás), 
= kor rek tú ra, 

– nyom da költ ség (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás, cso -
mago lás).

A ku ra tó ri um fon tos nak tart ja, hogy a tá mo ga tás bi zo nyos ré sze, mint szer zõi ho no rá ri um ke -
rül jön fel hasz ná lás ra, ezért az NKA-tól igé nyelt tá mo ga tás 20%-át szer zõi ho no rá ri um ként kell ter -
vez ni. A ki fi ze tés té nyét az el szá mo lás ban számlával vagy bizonylattal igazolni kell.

A könyv cí mek re vo nat ko zó – a kol lé gi u mi dön tést kö ve tõ – mó do sí tás csak a pá lyá zat ban sze -
rep lõ könyv cí mek nél lehetséges.

Cél ke ret: 30 mil lió Ft

A pá lyá za tok

2006. má jus 3-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tó ak be ki zá ró lag pos tai úton az NKA Igaz ga tó sá gá nak cí mé re
(H – 1388 Bu da pest, Pf.: 82). A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek.
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Ál ta lá nos tud ni va lók

A pá lyá zat be nyúj tá sa
Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2006. évre ki adott pá lyá za ti adat lap ján le het. Min den pá -

lyá za ti té má hoz kü lön adat la pot kell ki töl te ni és be nyúj ta ni. Az adat la po kat csak pon to san ki tölt ve, il -
let ve az elõ írt mel lék le tek kel fel sze rel ve fo gad juk el.

A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já -
ról (www.nka.hu), vagy ki tölt he tõ az NKA hon lap ján, to váb bá  sze mé lye sen be sze rez he tõ vagy pos tai
úton igé nyel he tõ – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA Igaz ga tó sá gá tól.

Pénz ügyi le bo nyo lí tó
Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie
– kül föl di szék he lyû pá lyá zó nak,
– ma gán sze mély nek, sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás igény lé se ese tén,
– rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek ak kor, ha nem ren del ke zik sa ját adó -

szám mal és szám la szám mal.

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

Jogi do ku men tá ció 
– A pá lyá zó/le bo nyo lí tó a pá lyá zat be adá sa kor kö te les be nyúj ta ni jogi do ku men tá ci ó ját az

adat lap hoz mel lé kelt tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint.
– A jogi do ku men tá ció is mé telt be csa to lá sa alól men te sül nek azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók,

akik nek vagy ame lyek nek 2006-ban már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk, és ezt kö ve tõ en jogi do ku men tá -
ci ó juk ban jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént.

– Ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mel lé kel ni azon in téz mé nyek, ame -
lyek az NKA hon lap ja (www.nka.hu) pá lyá za tok me nü pont já nak meg nyi tá sá val a Meg ala ku lást iga -
zo ló ok irat be nyúj tá sa alól men te sü lõ in téz mé nyek lis tá ja cím sor alatt sze re pel nek.

Köz tar to zás-iga zo lás
Tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó an nak, aki nek adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá sa van. Tar -

to zás aló li men tes sé gét a pá lyá zó/le bo nyo lí tó bi zo nyít hat ja úgy, hogy
– sa ját maga szer zi be a köz tar to zás-iga zo lá so kat, vagy
– ada tai fel hasz ná lá sá nak hoz zá já ru lá sá val arra fel jo go sít ja az NKA Igaz ga tó sá gát.

A tör vé nyi ren del ke zés al kal ma zá sá ról a pá lyá za ti adat lap és tá jé koz ta tó együt te sen ad rész le -
tes el iga zí tást.

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sa
A ha zai ké rel me zõk nek iga zol ni uk kell, hogy a jog sza bály ban elõ írt kö te les pél dány-be nyúj tá si

kö te le zett sé gü ket a tárgy év ben és a meg elõ zõ két nap tá ri év ben az Or szá gos Szé che nyi Könyv tár ral
szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri
pa lo ta F épü let, 302. szo ba) kell kér ni, és a pá lyá zat hoz csa tol ni.
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Egyéb ren del ke zé sek
A pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si jog cí mek tõl való el té rést a pá lyá zó nak in -

do kol nia kell.
Az Alap ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra (a kul tu rá lis örök ség vé del mi

célú tá mo ga tás ki vé te lé vel), törzs tõ ke-, il let ve alap tõ ke-eme lés re, va la mint egyéb be fek te té si cél ra
nem for dít ha tó. Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás, vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem ren del -
ke zik, ál lan dó fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra a pá lyá zó, vagy – a pá lyá zó val tör té nõ meg ál la -
po dás alap ján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át szá mol hat ja el áta lány ként a
tá mo ga tás ter hé re.

A pá lyá zat el bí rá lá sa
El bí rá lás ra csak az a pá lyá zat ke rül, amely tar tal mi és for mai szem pont ból egy aránt he lyes.

En nek ér de ké ben kér jük, hogy az adat la pot a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban le ír tak alap ján tölt se ki! 
A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég -

le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 10 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap.
A dön tés fe lül bí rá la tá ra nincs le he tõ ség. 
A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet ta stb.) nem

õriz zük meg és nem küld jük vissza, azok az NKA Igaz ga tó sá gán át ve he tõk a dön tés rõl szó ló ér te sí tés
dá tu má tól szá mí tott 60 na pon be lül. A ha tár idõ el tel te után – kü lön ér te sí tés nél kül – a fen ti anya go -
kat meg sem mi sít jük.

A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás az NKA Igaz ga tó sá ga ügy fél szol gá la tá tól kér he tõ
(te le fon: 327-4444; 327-4445)

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

Szép iro dal mi Szak mai Kol lé gi um
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NKA PÁLYÁZATI NAPTÁR – 2006. I. FÉLÉV

Könyv tá ri – meg hí vá sos ja nu ár 20.
Ze nei – meg hí vá sos feb ru ár 8.
Ki emelt Kul tú rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes – meg hí vá sos feb ru ár 17.
Moz gó kép – meg hí vá sos feb ru ár 20.
Köz mû ve lõ dé si – meg hí vá sos feb ru ár 24.

Ipar mû vé sze ti feb ru ár 28.
Kép zõ mû vé sze ti feb ru ár 28.
Könyv tá ri feb ru ár 28.
Köz mû ve lõ dé si feb ru ár 28.
Kul tú ra 2000 Ide ig le nes feb ru ár 28.
Mû em lé ki és Ré gé sze ti feb ru ár 28.

Szín há zi már ci us 2.

Fo tó mû vé sze ti már ci us 6.
Nép mû vé sze ti már ci us 8.
Le vél tá ri már ci us 13.
Le vél tá ri-spe ci á lis már ci us 13.
Tánc mû vé sze ti már ci us 14.
Épí tõ mû vé sze ti már ci us 16.

Mú ze u mi (pe ri o di ka is) már ci us 27.
Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra már ci us 31.
Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra – meghívásos már ci us 31.
Moz gó kép már ci us 31.
Szép iro dal mi I. áp ri lis 3.
Ze nei áp ri lis 4.
Szép iro dal mi II. má jus 3.

Nép mû vé szet – Tánc Ide ig le nes ké sõb bi dön tés

A be ér ke zé si ha tár idõ re vo nat ko zó vál toz ta tá si jo got a kol lé gi u mok, il let ve az igaz ga tó ság
fenn tart ják.

*

Nem ze ti Kul tu rá lis Alap
1085 Bu da pest, Gyu lai Pál u. 13.
Pos ta cím: 1388 Bu da pest, Pf.: 82.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a

Jogtanácsadó

Új adószabályok 2006
címû különszámát

Adótörvények a módosításokkal egységes szerkezetben,
magyarázatokkal

� Személyi jövedelemadó
� Társasági adó és osztalékadó
� Egyszerûsített vállalkozói adó
� Egyszerûsített közteherviselési

hozzájárulás
� Általános forgalmi adó
� Jövedéki adó
� Adózás rendje

A törvényekhez fûzött magyarázatokat
a Pénzügyminisztérium szakemberei állították össze

Ára: 1150 Ft áfával
Keresse a hírlapárusoknál!

Megvásárolható vagy megrendelhetõ
a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Közlönyboltjában

(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; postacím: 1394 Bp. 62., Pf. 357;
telefon/fax: 267-2780) vagy az 1072 Budapest, Rákóczi út 30.

(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban is
(telefon: 321-5971; fax: 321-5275).

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

M E G R E N D E L Õ L A P
Megrendeljük az

Új adószabályok 2006
címû Jogtanácsadó különszámot …………… példányban.

A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Címe (város, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Keltezés: …………………………………… ……………………………………..……
cégszerû aláírás
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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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