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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK
1/2006. (I. 13.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A 2006. ÉVI KOLLÉGIUMI KERETEKRÕL

A bi zott ság egy han gú dön té se ér tel mé ben az NKA 2006. évre ter ve zett pá lyá za ti ke re te ket a
szak mai kol lé gi u mok ré szé re a mel lé kelt táb lá zat szerint határozza meg.*

*Megj.: A pénz ügyi ke re tel osz tást a bi zott ság jó vá ha gyá sa vé gett a kul tu rá lis mi nisz ter nek to váb bí tot ta, és azt a jó -

vá ha gyás után tesszük köz zé. (A szerk.)

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK
2/2006. (I. 30.) SZÁMÚ HATÁROZATA

AZ NKA KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉRE FORDÍTOTT
ÖSSZEGRÕL

A bi zott ság egy han gú dön té se ér tel mé ben az NKA 2006. évi kom mu ni ká ci ós te vé keny ség re
80 mil lió fo rin tot különít el. 

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK
3/2006. (II. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA

AZ NKA BIZOTTSÁGA LÉTSZÁMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRÕL

A bi zott ság je len lé võ tag jai egy han gú sza va zás sal ja va sol ják a kul tu rá lis mi nisz ter nek, hogy a
bi zott ság a jö võ ben tíz ta gú le gyen, va la mint, hogy en nek ér tel mé ben az NKA Szer ve ze ti és mû kö dé si 
sza bály za ta a bi zott ság ha tá ro zat ké pes sé gi fel té te lét az el nök és hat tag jelenlétének teljesülésével
határozza meg.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK
4/2006. (II. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA

AZ ÚJ VHR MEGSZÖVEGEZÉSÉRÕL

A bi zott ság egy han gú dön té se ér tel mé ben fel ké ri az NKA Igaz ga tó sá gát, hogy a bi zott ság rész -
sza va za tai alap ján szü le tett, az új tör vény hez kap cso ló dó vég re haj tá si ren de let szö veg ja vas la tá ban a
mó do sí tá so kat át ve zes se, majd az így el ké szült új vhr-ja vas la tot a mi nisz té ri um ál lam tit ká ri ér te kez -
le té nek elõ ter jesz tés for má já ban, a szük sé ges egyez te té sek kel együtt nyújt sa be. Ja va sol ja to váb bá az
ál lam tit ká ri ér te kez let után az el fo ga dá sá ra ke rült szö veg terv rõl a bi zott ság el nö ke, szak ér tõi, az
igazgatóság és a minisztérium munkatársai bevonásával egyeztetõ tárgyalások lefolytatását.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK
5/2006. (II. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA

AZ 1/2006. (I. 13.) SZÁMÚ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A bi zott ság egy han gú sza va zás sal úgy dön tött, hogy az 1/2006. (I. 13.) szá mú dön té se mel lék -
le té ben ta lál ha tó, a szak mai kol lé gi u mok szá má ra kö te le zõ en elõ írt fel ada tok te kin te té ben a kö -
vetkezõ módosításokat eszközöli:

– Le vél tá ri szak mai kol lé gi um 150 mil lió he lyett 120 mil lió fo rint,
– Ze nei kol lé gi um: könnyû ze nei klu bok mel lett a jazz klu bok tá mo ga tá sá ra is for dít sa az ott

meg je lölt 40 mil lió forintos keretet.

Fen ti e ken túl me nõ en a bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy a kol lé gi u mok a 2006. évi
I. fél évi dön té se ik so rán a szá muk ra az 1/2006. (I. 13.) szá mú dön tés ben meg ha tá ro zott csök ken tett
keretüket költhetik el.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK
6/2006. (II. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA

Az NKA-HOZ VISSZAUTALT ÖSSZEGEK SORSÁRÓL

A bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy az NKA Igaz ga tó sá ga a pá lyá za ti meg hi ú su lás és
egyéb jog cí men vissza uta lás ra ke rü lõ pén ze ket köz pon to sí tot tan ke zel je; va la mint, hogy e ke ret fel -
hasz ná lá sá ról a bizottság késõbbi idõpontban dönt.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK
7/2006. (II. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK FELÜGYELETÉRÕL

A bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy az NKA szak mai kol lé gi u ma i nak fel ügye le tét a kö -
vet ke zõ rend szer ben látja el:

– Ba gá ri né Visz ket Ka ta lin Köz mû ve lõ dé si szak mai kol lé gi um
Kul tú ra 2000 ide ig le nes kol lé gi um

– Ba u er Ist ván Ipar mû vé sze ti szak mai kol lé gi um
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 szet 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 tés 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 um.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK
8/2006. (II. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A PÁLYÁZATOK TÍPUSAINAK ARÁNYÁRÓL

A bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy az NKA-nak szó ló 2005. év CL. tör vény ben elõ ír -
tak nak meg fe le lõ en a kö vet ke zõ ará nyok meg ha tá ro zá sát ja va sol ja a miniszternek elfogadásra:

– egye di pá lyá za tok ra ma xi mum: a jó vá ha gyott éves ke ret 10%-a,
– meg hí vá sos pá lyá za tok ra ma xi mum: a jó vá ha gyott éves ke ret 10%-a,
– vissza té rí ten dõ, il let ve a rész ben vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok ra ma xi mum: a jó vá ha -

gyott éves ke ret 50%-a fordítható.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK
9/2006. (II. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG 2006. ÉVI MUNKATERVÉRÕL

A bi zott ság – a szó be li ki egé szí té sek kel együtt – egy han gú sza va zás sal el fo gad ta a bi zott ság
2006. évre vo nat ko zó munkatervét.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK
10/2006. (II. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A 2006. ÉVI KOMMUNIKÁCIÓRA FORDÍTHATÓ KERET FORRÁSÁRÓL

A bi zott ság egy han gú lag el fo gad ta a 2006. évre vo nat ko zó kom mu ni ká ci ó já hoz ren delt 80 mil -
lió fo rin tos összeg for rá sá nak meg ha tá ro zá sát az alábbiak szerint:

– a 2005. évi kom mu ni ká ci ó ra for dít ha tó összeg bõl ma rad vány 32 mil lió Ft,
– az Igaz ga tó ság 2006. évi költ ség ve té sé bõl 8 mil lió Ft,
– az NKA 2005. évre le nem kö tött ma rad vány ke re te ter hé re 40 mil lió Ft.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK
11/2006. (II. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A ÚJ VHR. 1. §-a KIEGÉSZÍTÉSÉRÕL

A bi zott ság egy han gú lag el fo gad ta, hogy az új vég re haj tá si ren de let szö ve gé nek 1. §-ában a
kö vet ke zõ ki egé szí tés sze re pel jen: „a kul tu rá lis cél ki tû zé sek kel össz hang ban a tárgy évet meg elõ zõ
év ben a bi zott ság gal kon zul tál va, meg ál la pít ják a tárgyévre vonatkozó sajátos kulturális célokat.”

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK
12/2006. (II. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A MINISZTERI KERET FELHASZNÁLÁSI MÓDJÁRÓL

A bi zott ság egy han gú sza va zás sal el fo gad ta a mi nisz te ri ke ret fel hasz ná lá si mód já nak meg ha -
tá ro zá sá ra tett – az Ál la mi Szám ve võ szék do ku men tu mai alapján készített – javaslatot.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke

398 NKA HÍRLEVÉL n BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK
13/2006. (II. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A PÁLYÁZTATÁS ELENGEDHETETLEN FELTÉTELEIRÕL

A bi zott ság egy han gú sza va zás sal el fo gad ta, hogy a szak mai kol lé gi u mok:
– a ki írás ra váró pá lyá za ti fel hí vá sa ik ban sze re pel tes sék azok el bí rá lá si szempontjai;
– ha tá roz zák meg a pá lyá zat meg va ló sí tá sá val kap cso la tos szak mai be szá mo ló nak fõbb tar tal -

mi ele me it, mu ta tó it (a szer zõ dés mellékletét képezve);
– a szak mai be szá mo lót csak az elõ írt tar ta lom mal fo gad hat nak el, el len ke zõ eset ben az el fo ga -

dás té nyét írás ban indokolni kell;
– a hely szí ni tel je sít mény-el len õr zé sek so rán ki e mel ten fog lal koz za nak az ér ték-kö ve tel mé -

nyek nek a fo lya mat ra és a vég sõ tel je sí tés re gyakorolt hatáselemzésével;
– fej lesszék to vább a szak mai be szá mo lók el bí rá lá sá nak és do ku men tá lá sá nak rendjét.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK
14/2006. (II. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A BELSÕ ELLENÕRZÉSI OSZTÁLY 2005. ÉVI JELENTÉSÉRÕL

A bi zott ság egy han gú sza va zás sal el fo gad ta az NKA Igaz ga tó sá ga bel sõ el len õr zé si osz tá lyá -
nak a 2005. évi tel je sít mény-el len õr zé sé rõl tett je len té sét; ugyan ak kor fel kér te az osz tályt, hív ja fel a
szak mai kol lé gi u mok fi gyel mét, hogy a 2006. évi el len õr zé si prog ram ban a meg ha tá ro zot tak sze rint – 
pl. köz re mû kö dõ sze mély kijelölése, határidõk figyelembevétele – vegyenek részt.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK
15/2006. (II. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A TERMÉSZETVÉDELMI FOLYÓIRATOK TÁMOGATÁSÁRÓL

A bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy – fi gye lem mel a kül sõ for rás be vo ná sá ra is – el fo -
gad ja az Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi um ké ré sét, mely alap ján az ál ta la tá -
mo ga tott ter mé szet vé de lem mel fog lal ko zó folyóiratokat azonos mértékben kívánja támogatni.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke

BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK n NKA HÍRLEVÉL 401



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK
16/2006. (II. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A KULTÚRA 2000 IDEIGLENES KOLLÉGIUM 
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A bi zott ság egy han gú sza va zás alap ján fel ha tal maz za a bi zott ság el nö két, hogy az NKA Kul tú -
ra 2000 Ide ig le nes Szak mai Kol lé gi u ma ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sá ra – a pá lyá zók kö ré nek, il let -
ve a nem zet kö zi pénz esz kö zök höz ju tás tá gí tá sa ér de ké ben – tegyen javaslatot a kulturális
miniszternek.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK
17/2006. (II. 17.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A 2006. ÉVI PÉNZKERETEK JAVASOLT FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A bi zott ság egy han gú dön té sé vel ja va sol ja a kul tu rá lis mi nisz ter nek, hogy a 2005. évi CL, az
NKA-ról szó ló tör vény 9. § (3) ér tel mé ben fo gad ja el az NKA 2006. évi pénz ke re tek fel hasz ná lá sá -
nak meghatározását.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

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

1. A bel föl di hang ver seny élet tá mo ga tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 1434

Pá lyáz hat nak hang ver seny ren de zõk a kö vet ke zõ prog ra mok ra:
– A 2006/2007. évad ban meg ren de zen dõ egye di hang ver se nyek re, vagy hang ver seny so ro za -

tok ra.
Elõnyt él vez nek a ha zai re per to ár ki szé le sí té sét cél zó, kor társ ma gyar ze ne mû ve ket is tar tal ma -

zó, vagy/és fi a tal al ko tó- és elõ adó mû vé sze ket bemutató programok.

– Kon cert sze rû ren dez vé nyek re.
Elõnyt él vez nek azok a ren dez vé nyek, ame lyek szer kesz té si öt le tek kel, új sze rû for mai ke re tek

ki ala kí tá sá val, szak sze rû mo de rá lás sal, az if jú ság „meg szó lí tá sá val” se gí tik az értékes zene befoga -
dá sát.

A pá lyá zat hoz prog ram ter ve ze tet kell be nyúj ta ni:
– az évad fo lya mán ter ve zett elõ adá sok szá má nak, hely szí né nek és a mû sor tervének,
– a fel lé põ mû vé szek, együt te sek fel tün te té sé vel,
– a ter ve zett hely szín(ek) be fo ga dó ké pes sé gé nek meg je lö lé sé vel,
– a hang ver seny(ek) ter ve zett idõ pont ja i val.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a ren dez vény hely szín(ek) ke ze lõi ál tal adott be fo ga dói nyi lat ko za tot,
– a be vé te le ket is tar tal ma zó prog ra mon kén ti rész le tes költ ség ve tést.
A tá mo ga tás a be vé tel lel csök ken tett – re zsi nél kü li – összes költ ség leg fel jebb 50%-a le het (ki -

vé telt ké pez het nek a jog dí jas mû ve ket tartalmazó mûsorok).

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: elõ adó mû vé szi tisz te let dí jak és já ru lé kai, szer zõi jog díj, kot ta köl -
csön zés és be szer zés, te rem bér let, hang szer bér let és han go lás, pro pa gan da (nyom ta tott és elekt ro ni -
kus anya gok), hang szer szál lí tás, szállás, útiköltség.

2. Új mû vek õs be mu ta tó já ra vagy ma gyar or szá gi be mu ta tó já ra

Al té ma kód szá ma: 1439

Pá lyáz hat nak hang ver seny ren de zõk olyan hang ver se nyek tá mo ga tá sá ra, ame lyek prog ram ja in 
új mû vek õs be mu ta tó ja, vagy ma gyar or szá gi bemutatója szerepel.
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A pá lyá zat hoz prog ram ter ve ze tet kell be nyúj ta ni:
– az évad fo lya mán ter ve zett elõ adá sok szá má nak, hely szí né nek és a mû sor tervének,
– a fel lé põ mû vé szek, együt te sek fel tün te té sé vel,
– a ter ve zett hely szín(ek) be fo ga dó ké pes sé gé nek meg je lö lé sé vel,
– a hang ver seny(ek) ter ve zett idõ pont ja i val.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a ren dez vény hely szín(ek) ke ze lõi ál tal adott be fo ga dói nyi lat ko za tot,
– a be vé te le ket is tar tal ma zó prog ra mon kén ti rész le tes költ ség ve tést.
A tá mo ga tás a be vé tel lel csök ken tett – re zsi nél kü li – összes költ ség leg fel jebb 50%-a le het (ki -

vé telt ké pez het nek a jog dí jas mû ve ket tartalmazó mûsorok).
Pá lyáz ni a költ sé gek 50–100%-ára le het, a mû sor ará nyá ban.

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: elõ adó mû vé szi tisz te let dí jak és já ru lé ka ik, szer zõi jog díj, kot ta köl -
csön zés és -be szer zés, te rem bér let, hang szer bér let és han go lás, pro pa gan da (nyom ta tott és elekt ro ni -
kus anya gok), hangszerszállítás, szállás útiköltség.

3. A nem zet kö zi él vo nal ba tar to zó kül föl di mû vé szek meg hí vá sá ra 
ma gyar or szá gi hang ver se nyek re

Al té ma kód szá ma: 1424

Pá lyáz hat nak: hang ver seny ren de zõk.
Pá lyáz ni le het egye di hang ver se nyek re és te ma ti kus/bér le ti hang ver seny so ro za tok ra.

A pá lyá zat hoz prog ram ter ve ze tet kell be nyúj ta ni:
– az évad fo lya mán ter ve zett elõ adá sok szá má nak, hely szí né nek és a mû sor vagy mû sor so ro zat

ter vé nek leírásával,
– a fel lé põ mû vé szek, együt te sek fel tün te té sé vel,
– a ter ve zett hely szín(ek) be fo ga dó ké pes sé gé nek meg je lö lé sé vel,
– a hang ver seny(ek) ter ve zett idõ pont ja i val.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a ren dez vény hely szín(ek) ke ze lõi ál tal adott be fo ga dói nyi lat ko za tot,
– a be vé te le ket is tar tal ma zó prog ra mon kén ti rész le tes költ ség ve tést,
– a ven dég mû vész(ek) szán dék nyi lat ko za tát.

A tá mo ga tás a be vé tel lel csök ken tett – re zsi nél kü li – összes költ ség leg fel jebb 50%-a le het (ki -
vé telt ké pez het nek a jog dí jas mû ve ket tartalmazó mûsorok).

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: elõ adó mû vé szi tisz te let dí jak és já ru lé ka ik, szer zõi jog díj, kot ta köl -
csön zés és -be szer zés, te rem bér let, hang szer bér let és han go lás, pro pa gan da (nyom ta tott és elekt ro ni -
kus anya gok), hangszerszállítás, szállás útiköltség.
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4. Nem zet kö zi és/vagy or szá gos ze nei ver se nyek meg ren de zé sé re

Al té ma kód szá ma: 1425

Pá lyáz hat nak: olyan jogi sze mé lyek, akik nek, vagy ame lyek nek ez a te vé keny sé gi kö ré be
tartozik.

Csak olyan pá lyá zat kap hat tá mo ga tást, amely nek ki írá sa, prog ram ja és a zsû ri össze té te le biz -
to sít ja, hogy a ver seny mû vé szi leg és a le en dõ nyer te sek kar ri er épí té se szem pont já ból kiemelkedõ
jelentõségû.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: a ver seny rész le tes prog ram ját, a ver seny ki írás szö ve gét és a zsû ri
névsorát.

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: zsû ri, il let ve elõ adó mû vé szek vagy elõ adók tisz te let díj ára és an nak já -
ru lé ka i ra, szál lás- és úti költ sé gé re, te rem bér let re, pro pa gan da- (nyom dai elõ ál lí tá sú vagy elekt ro ni -
kus anya gok) költ sé gé re, au di o vi zu á lis tech ni kai esz kö zök bér lé sé re, ok ta tá si se géd let nek hasz-
nál ha tó felvételek készítésének költségeire (kivéve eszközvásárlás).

5. Mes ter kur zu sok meg ren de zé sé re, je len tõs kül föl di 
és/vagy ha zai elõ adók meg hí vá sá val

Al té ma kód szá ma: 1404

Pá lyáz hat nak: olyan jogi sze mé lyek, akik nek vagy ame lyek nek ez a te vé keny sé gi kö ré be
tartozik.

Pá lyáz ni le het egye di, vagy idõ ben szét hú zó dó cik lus sze rû mes ter kur zu sok ra.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: a meg hí vott elõ adó(k) rö vid szak mai be mu ta tá sát, a kur zus cél ját,
hely szí nét, a le bo nyo lí tás for má ját (eset le ges ne ve zé si dí ját), a részt ve võk körét és várható létszámát.

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: elõ adó mû vé szek vagy elõ adók tisz te let díj ára és an nak já ru lé ka i ra,
szál lás- és úti költ sé gé re, te rem bér let re, pro pa gan da- (nyom dai elõ ál lí tá sú vagy elekt ro ni kus anya -
gok) költ sé gé re, au di o vi zu á lis tech ni kai esz kö zök bér lé sé re, ok ta tá si se géd let nek hasz nál ha tó fel -
véte lek készítésének költségeire (kivéve eszközvásárlás).

6. A ma gyar ze ne tu do mány és ze ne pe da gó gia kép vi se lõ i nek 
fon tos nem zet kö zi kon fe ren ci á kon való rész vé te lé re

Al té ma kód szá ma: 1403

Pá lyáz hat nak: ter mé sze tes sze mé lyek, szak mai egye sü le tek, in téz mé nyek.
Tá mo ga tá si igé nyel he tõ: rész vé te li díj ra, úti költ ség re, szál lás költ ség re.
A meg pá lyáz ha tó összeg Eu ró pán be lü li ze nei kon fe ren cia ese tén ma xi mum 100 000 Ft, Eu ró -

pán kí vü li ze nei kon fe ren cia esetén 150 000 Ft.
Elõnyt él vez az a pá lyá zó, aki a ren de zõ szer ve zet nek ve ze tõ sé gi tag ja vagy je lölt je, to váb bá

aki nek az elõ adá sát a kon fe ren cia ve ze tõ sé ge el fo gad ta, il let ve meg hí vó/elfogadó levéllel ren delke -
zik.
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7. Fi a tal ma gyar mû vé szek és ka ma ra együt te sek 
kül föl di ver se nye ken való rész vé te lé re

Al té ma kód szá ma: 1423

Pá lyáz hat nak: ter mé sze tes sze mé lyek, ze ne ok ta tá si in téz mé nyek, ze nei egye sü le tek. 
Hal lga tói  jog vi szonnyal ren del ke zõk (egyé nek vagy ka ma ra együt te sek) ese té ben az in téz mény 

pá lyáz hat a prog ra mok rang so ro lá sá val, a szak mai ve ze tõk ajánlásával és az intézményvezetõ
aláírásával.

Ka ma ra együt te sek ese té ben a fenn tar tó nak, en nek hi á nyá ban az együt tes ve ze tõ nek – mint ma -
gán sze mély nek – kell be nyúj ta nia az együt tes egé szé re vonatkozó pályázatot.

Elõny ben ré sze sül nek azok a pá lyá zók, akik or szá gos vagy nem zet kö zi ver se nyen már ered mé -
nye sen sze re pel tek (fel kell so rol ni az ed di gi eredményeket).

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a ren de zõ szerv írá sos vissza iga zo lá sát.
Tá mo ga tás igé nyel he tõ úti költ ség re.

8. Ma gyar elõ adó mû vé szek és együt te sek külföldi sze rep lé sé re

Al té ma kód szá ma: 1418

Pá lyáz hat nak ter mé sze tes és jogi sze mé lyek.
– a vi lág je len tõs ze nei ese mé nye in tör té nõ fel lé pés re,
– olyan kül föl di ren dez vé nye ken tör té nõ fel lé pés re, ame lyek prog ram ján je len tõs rész ben sze -

re pel nek kor társ magyar zenemûvek.

Ka ma ra együt te sek ese té ben a fenn tar tó nak, en nek hi á nyá ban az együt tes ve ze tõ jé nek – mint
ma gán sze mély nek – kell be nyúj ta nia az együt tes egé szé re vonatkozó pályázatot.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a ren de zõk írá sos meg hí vá sát, vagy a ki kül dõk szán dék nyi lat ko za tát,
– az egyéb költ sé gek fe de zé sé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lást,
– a hang ver seny(ek) ter ve zett prog ram ját.

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: úti költ ség re, szál lás költ ség re, ho no rá ri um ra.

9. Ko moly ze nei hang hor do zók meg je len te té sé re

Al té ma kód szá ma: 1431

Pá lyáz hat a hang hor do zó (ha zai vagy ha tá ron túli) ki adó ja.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a ter ve zett fel vé tel(ek) fõ sze rep lõ i nek szán dék nyi lat ko za tát,
– ter jesz té si ter vet,
– a több fel vé tel lel pá lyá zó ki adó nak – azok rang so ro lá sa mel lett – az össze sí tett költ ség ve tés -

hez kap cso ló dó an min den hang hor do zó rész le tes költ ség ve té sét is be kell nyújtania.
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Tá mo ga tás igé nyel he tõ:
Hang fel vé tel hez kap cso ló dó költ sé gek re: szer zõi és elõ adói ho no rá ri um és an nak já ru lé kai;

jog dí jak; stú dió- és mon tí ro zá si költ sé gek, ar chív fel vé te lek di gi tá lis fel újí tá sa, hang hor do zók, il let ve 
DVD gyár tá si, anyag- és cso ma go lá si költ sé gei; to váb bá  le mez kí sé rõ fü zet költ sé ge i re: is mer te tõ
szö veg szer kesz tõi (ter ve zõ-, kép szer kesz tõ), szer zõi és for dí tói ho no rá ri um ra, fo tók ho no rá ri um a
vagy jog dí ja; és nyom dai anya gok elõ ké szí té sé re (szö veg- és kép be vi tel-le írás, korrektúra, szkenne -
lés), gyártási (levilágítás, montírozás, nyomás) és anyagköltségeire.

A kol lé gi um tól igé nyelt tá mo ga tás leg fel jebb a költ sé gek 50%-a le het; kor társ ma gyar szer zõk
mû vei ese té ben a tá mo ga tás össze ge a tel jes költségig terjedhet.

Elõny ben ré sze sül nek a ma gyar elõ adó mû vé szek és a kor társ ma gyar ze ne szer zõk meg is mer te -
té sét szé le sebb körû ha zai és nem zet kö zi ter jesz tés sel biztosító kiadók.

10. Al ko tói tá mo ga tás ze ne tu do má nyi mun kák lét re ho zá sá ra

Al té ma kód szá ma: 1402

A kol lé gi um max. 2–4 al ko tói tá mo ga tást szán dé ko zik ki ad ni (leg alább egyet poszt dok tor ku -
ta tó nak) ze ne tu do má nyi munkák létrehozására.

Az el ké szí ten dõ mû egy ön ál ló ku ta tá son ala pu ló, új ered mé nye ket pub li ká ló könyv vagy
nagy mé re tû (leg alább 4 íves), nem zet kö zi (ki vé te les eset ben ha zai) szak fo lyó irat ban pub li ká lan dó ta -
nul mány, il let ve an nak egy év alatt elkészíthetõ, arányos része.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a mû ter ve zett cí mét, tar ta lom jegy zé két és egy max. 1 ol da las ku ta tá si tervet,
– a be fe je zés vár ha tó idõ pont ját és az egy év alatt el vég zen dõ mun ka meg ha tá ro zá sát,
– a könyv ki adó já nak (cikk ese té ben le he tõ leg a fo lyó irat nak) elvi be fo ga dó nyi lat ko za tát,
– az író szak mai ön élet raj zát (max. 1 ol dal ter je de lem ben).

A meg pá lyáz ha tó összeg 1 200 000 Ft.
A meg ítélt tá mo ga tás ki fi ze té se két rész ben tör té nik. Az elsõ rész let (500 000 Ft) uta lá sa a szer -

zõ dés alá írá sát kö ve tõ en tör té nik. A szer zõ dés dá tu má tól szá mí tott 6 hó nap el tel té vel a kol lé gi um hoz
be kell nyúj ta ni az ad dig vég zett mun kát. A má sodik rész let (700 000 Ft) uta lá sá nak fel té te le a be -
nyúj tott kéz irat el fo ga dá sa. Amennyi ben a kol lé gi um a kéz irat szín vo na lát és/vagy mennyi sé gét nem
tart ja meg fe le lõ nek, a támogatási összeg második részletének utalására nem kerül sor.

11. A könnyû ze nei és jazz hang ver seny élet tá mo ga tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 1440

Pá lyáz hat nak hang ver seny ren de zõk a kö vet ke zõ prog ra mok ra:
– hang ver se nyek meg ren de zé sé re,
– ki emel ke dõ nem zet kö zi és/vagy or szá gos ze nei fesz ti vá lok meg ren de zé sé re.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a ren dez vény hely szín(ek) ke ze lõi ál tal adott be fo ga dói nyi lat ko za tot,
– a hang ver seny, fesz ti vál rész le tes prog ram ját és költ ség ve té sét.
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A tá mo ga tás a be vé tel lel csök ken tett – re zsi nél kü li – összes költ ség leg fel jebb 50%-a le het (ki -
vé telt ké pez nek a jog dí jas mû ve ket tar tal ma zó mû so rok).

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: elõ adó mû vé szi tisz te let dí jak és já ru lé ka ik, szer zõi jog díj, te rem bér let, 
pro pa gan da (nyom ta tott és elekt ro ni kus anya gok), hang szer szál lí tás, zon go ra han go lás, szál lás, úti -
költ ség, au di o vi zu á lis tech ni kai esz kö zök bér lé se, a prog ra mok audiovizuális dokumentálása (kivéve
eszközvásárlást).

12. Ma gyar könnyû ze nei és jazz-elõ adó mû vé szek 
és együt te sek nem zet kö zi sze rep lé sé re

Al té ma kód szá ma: 1441

Pá lyáz hat nak ter mé sze tes és jogi sze mé lyek.
Együt te sek ese té ben a fenn tar tó nak, en nek hi á nyá ban az együt tes ve ze tõ jé nek – mint ma gán -

sze mély nek – kell be nyúj ta nia az együt tes egé szé re vonatkozó pályázatot.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a ren de zõk írá sos meg hí vá sát,
– az egyéb költ sé gek fe de zé sé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lást,
– a hang ver seny ter ve zett prog ram ját.

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: úti költ ség re, szál lás költ ség re.
Elõnyt él vez az a pá lyá zó, aki nek hang ver seny prog ram já ban ma gyar mû is szerepel.

13. Könnyû ze nei és jazz-hang hor do zók meg je len te té sé re

Al té ma kód szá ma: 1442

Pá lyáz hat: a hang hor do zó (ha zai vagy ha tá ron túli) ki adó ja.

Elõny ben ré sze sül nek:
– a ma gyar elõ adó mû vé szek meg is mer te té sét szé le sebb körû ha zai és nem zet kö zi ter jesz tés sel

biztosító kiadók,
– fi a tal ama tõr elõ adók, szer zõk, és/vagy együt te sek elsõ al bu má nak meg je len te tõi.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a ter ve zett fel vé tel(ek) fõ sze rep lõ i nek szán dék nyi lat ko za tát,
– ter jesz té si ter vet,
– a több fel vé tel lel pá lyá zó ki adó nak – azok rang so ro lá sa mel lett – az össze sí tett költ ség ve tés -

hez kap cso ló dó an min den hang hor do zó rész le tes költ ség ve té sét is be kell nyújtania.

Tá mo ga tás igé nyel he tõ:
Hang fel vé tel hez kap cso ló dó költ sé gek re: szer zõi és elõ adói ho no rá ri um és já ru lé ka; jog dí jak;

stú dió- és mon tí ro zá si költ sé gek, ar chív fel vé te lek di gi tá lis fel újí tá sa, hang hor do zók (CD, DVD,
hang ka zet ta) gyár tá si, anyag- és cso ma go lá si költ sé gei; to váb bá a le mez kí sé rõ fü zet költ sé ge i re: is -
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mer te tõ szö veg szer kesz tõi (ter ve zõ-, kép szer kesz tõ), szer zõi és for dí tói ho no rá ri u ma, fo tók ho no rá -
ri u ma vagy jog dí ja; és nyom dai anya gok elõ ké szí té sé re (szö veg- és kép be vi tel-le írás, korrektúra,
szkennelés), gyártási (levilágítás, montírozás, nyomás) és anyagköltségeire.

A kol lé gi um tól igé nyelt tá mo ga tás leg fel jebb a költ sé gek 50%-a lehet.

14. Jazz klu bok szín vo na las prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 

Al té ma kód szá ma: 1443

Pá lyáz hat nak:
– azok a jazz klu bok, ame lyek ön kor mány za ti fenn tar tá sú kul tu rá lis in téz mény, vagy ön kor -

mány zat több sé gi tu laj do nát ké pe zõ köz hasz nú tár sa ság ke re tei kö zött mû köd nek, éven te leg alább
8–10 jazz elõ adást tar ta nak és legalább 1 éve mûködnek,

– olyan jazz klu bok, ame lyek ön ál ló jogi sze mé lyi ség gel ren del kez nek, leg alább évi 8–10 jazz -
elõ adást tar ta nak és leg alább 1 éve rend sze re sen mûködnek.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– az elõ adá sok prog ram ját,
– a ter ve zett költ ség ve tést,
– a sa ját, és/vagy fenn tar tói hoz zá já ru lás mér té két.

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: mû vé szek fel lép ti díj ára, hang szer szál lí tás ra, a kon cer tek pro pa gan -
da költ sé gé re. Tá mo ga tás ál ló esz kö zök re és üze mel te té si költségre nem igényelhetõ!

A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán elõny ben ré sze sül nek azok a pá lyá zók, akik az igé nyelt tá mo ga tás -
sal egyen ér té kû ön résszel rendelkeznek.

A pá lyá za tok

2006. áp ri lis 14-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tó ak be ki zá ró lag az NKA Igaz ga tó sá gá nak pos ta 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.

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 le bo nyo lí tó, a jó vá ha gyott összeg leg fel jebb 5%-át számolhatja el átalányként a
támogatás terhére.
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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

Ze nei 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.
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 – meg hí vá sos már ci us 31.
Moz gó kép már ci us 31.
Könyv tár – meg hí vá sos már ci us 31.
Szép iro dal mi I. áp ri lis 3.
Tánc mû vé sze ti áp ri lis 10.
Ze nei áp ri lis 14.

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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FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó 2005 december közepén jelentette 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

Hargitai József

Jogi fogalomtár
címû kiadványát.

A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000
szócikkben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt,
magyarázza a fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nem-
zetközi jog által használt fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az
egyes jogágakon belül is, egymástól eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság,
elismerés), vagy azokat a fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. kö-
zeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csat-
lakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”, „EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”,
„EINECS” stb.)

A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos ké-
zikönyv, hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsun-
gelében.

A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.

Ára: 8399 Ft áfával.

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

Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 8399 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 kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámá-
ra átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………

cégszerû aláírás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
megjelentette a

LEX-ICON § 2.0
kiadványát, amely a

Közigazgatási Eljárások Jogszabályainak Gyûjteményét
tartalmazza

A Közigazgatási Eljárások Jogszabályainak Gyûjteménye – a felsõoktatási képzéshez segítséget nyújtva – tartalmazza
a 2005. november 1-jén hatályba lépõ, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvényt, valamint a törvény alkalmazásához szükséges további jogszabályokat. A kötet öt részbõl áll.
Az elsõ részében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló jogszabályokkal ismer-
kedhetünk meg: a közigazgatási hatósági eljárást újraszabályozó 2004. évi CXL. törvénnyel, a törvény hatályba lépésé-
vel összefüggõ, különféle törvények módosításait tartalmazó 2005. évi LXXXIII. törvénnyel, azzal a 7 kormányrende-
lettel, amely a belügyi, egészségügyi, foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi, a földmûvelésügyi, a gazdasági és közleke-
dési, a környezetvédelmi és vízügyi, az oktatási szakterületeken az eljárási törvény hatályba lépésével összefüggésben
egyes kormányrendeletben szabályozott eljárási szabályok módosítását tartalmazza. E rész tartalmazza a hatósági
közvetítésre és költségmentességre vonatkozó jogszabályokat is. A második rész az elektronikus közigazgatásra vo-
natkozó jogszabályokat tartalmazza: az elektronikus aláírásról szóló törvényt, az elektronikus információ szabadságról
szóló törvényt, az elektronikus kereskedelemre és információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásokról szóló tör-
vényt, továbbá ezek végrehajtására kiadott kormányrendeleteket és IHM miniszteri rendeleteket. E területen jelentõs
elõre lépést jelent az elektronikus közigazgatási ügyintézésre vonatkozó szabályok, illetve az elektronikus igazgatási és
szolgáltatási tevékenység folytatásának követelményeire és feltételére vonatkozó szabályok megalkotása. A harmadik
rész az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat (lakcímbejelentés és nyilvántartás, személyes
adatok védelme és közérdekû adatok nyilvánossága stb.); a negyedik rész a közigazgatási határozatok felülvizsgálatá-
val kapcsolatban a bírósági eljárásra (Pp.; igazságügyi szakértõi nemperes eljárás, az egyes közigazgatási nemperes
eljárások; illetéktörvény) és ügyészségi tevékenységre vonatkozó jogszabályokat, továbbá a Legfelsõbb Bíróság elvi
jellegû iránymutatásait tartalmazza. A Függelékben az olvasó tájékoztatást kaphat a közigazgatási hatósági eljárásról
és szolgáltatásról, valamint az elektronikus információ szabadságról szóló törvény indokolásáról, és a közel 50 évig ha-
tályban volt Áe. hatályon kívül helyezett szövegérõl.
A kiadványt nemcsak az egyetemi, fõiskolai hallgatók, hanem az állami és önkormányzati közigazgatás köztisztviselõi,
a közigazgatási szolgáltatást nyújtó szervezetek munkatársai is használhatják mindennapi munkájukhoz. A tematiku-
san rendszerezett jogszabálygyûjtemény megfelelõ segédeszközt jelenthet a kutatók, az elektronikus informatikai szol-
gáltatást végzõk és a szolgáltatást igénybe vevõ személyek számára is.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a Magyar Hivatalos Közlönykiadó közlönyboltjában (Buda-
pest, VIII., Somogyi Béla u. 6. címen; postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357; fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban
[1072 Budapest, Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán), telefon: 321-5971, fax: 321-5275].

MEGRENDELÉS

Megrendeljük a LEX-ICON § 2.0 Közigazgatási Eljárások Jogszabályainak Gyûjteménye
kiadványt (ára: 4950 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 kézhezvétele után, 8 napon
belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

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 rovatrenddel,
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 változatlanul
a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában negyedévente jelenik meg a Pénzügyi 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 törek-
vésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati problémák oldaláról köze-
lítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a megújuló Pénzügyi Szemlét ha-
szonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazdasági és pénzügyi szakemberek,
közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a politikai élet szereplõi, az egyetemi
és fõiskolai oktatók, hallgatók és a tudományos kutatók 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 19 908 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: ...............................................................................................

Keltezés: ……………………………

…………………………………

cégszerû aláírás
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