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TÁJÉKOZTATÓ 
A MÚZEUMI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK
HALASZTOTT ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS EGYEDI DÖNTÉSÉRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. már ci us 27.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. szep tem ber 28.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 55 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 187 807 323 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 47 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 173 112 968 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 84 220 000 Ft

A tá mo ga tott pá lyá za to kat az al té mák sor rend jé ben közöljük.

1. Ál lo mány vé de lem re

a) Ál lag vé de lem, pre pa rá lás, kon zer vá lás, res ta u rá lás

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba ra nya Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Pécs)
A mo há csi Ka ni zsai Do rottya Mú ze um pla kát gyûj te mé nyé nek res ta u rá lá sá ra 500 000 Ft
Hom bár zsú po lá sá ra 700 000 Ft

Fõ egy ház me gyei Ha tó ság (Eger)
18. szá za di egy ko ri ol tár kép res ta u rá lá sá ra, 
az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sá ra, ke ret re konst ruk ci ó já ra 1 000 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Deb re cen)
Nõi dísz ma gyar vi se let és egyéb ki egé szí tõk res ta u rá lá sá ra 2 000 000 Ft

Köz le ke dé si Mú ze um (Bu da pest)
Fe de les haj tó ko csi res ta u rá lá sá ra 1 200 000 Ft

Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um (Bu da pest)
Nem zet kö zi egyez mé nyek kel vé dett em lõ sök 
és ma da rak le let men té sé re és pre pa rá lá sá ra 1 400 000 Ft
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Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Ze ne tu do má nyi In té ze te (Budapest)
Az MTA Ze ne tör té ne ti Mú ze u má nak gyûj te mé nyé bõl 
17 db 18-19. szá za di hang szer res ta u rá lá sá ra 1 000 000 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
Jász árok szál lá si ve gyes fa lu jegy zõ köny vek res ta u rá lá sá ra 700 000 Ft

Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet (Bu da pest)
A Nem ze ti Szín ház 1872–1880 kö zött ki adott, 
nyo mtatott szín lap ja i nak res ta u rá lá sá ra 900 000 Ft

Vas Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szom bat hely)
Sa va ri ai fal fest mé nyek vizs gá la tá ra, tisz tí tá sá ra, kon zer vá lá sá ra* 2 000 000 Ft

Vá ro si Könyv tár és Hely tör té ne ti Gyûj te mény (Ba la ton fü red)
A ba la ton fü re di pol gá ri dal egy let 1885-ös zász la já nak res ta u rá lá sá ra 270 000 Ft

Veszp rém Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Veszp rém)
Pá pai ács céh zász ló 1853 tex til ré szé nek kon zer vá lá sá ra, res ta u rá lá sá ra 1 100 000 Ft

Fo nyód Vá ros Ön kor mány za ta (Fo nyód)
2 db tám lás vé gû ágy, 1 db sub lót res ta u rá lá sá ra 
és Husz ka Jenõ ere de ti do ku men tu ma i ból ne mes má so lat ké szí té sé re 600 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u mi Szer ve ze te
(Kecs ke mét)
A vá ros ke re si múlt ját – Bor bí ró (Voj nics) Fe renc, ba jai pol gár mes ter éle te 
és mun kás sá ga (Sza bad ka, 1879 – Wo ods Hole, Mas sa chu setts, 1962) 
címû könyv meg je len te té sé re 500 000 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
A Nép raj zi Mú ze um ame ri kai ré gé sze ti ke rá mia gyûj te mé nye 
címû tárgy ka ta ló gus (13.) meg je len te té sé re 1 500 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat 
Mú ze u ma i nak Igaz ga tó sá ga (Nyíregyháza)
Hu szár La jos: A Bát ho ri ak pén zei címû ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft
Szir may And rás fel jegy zé sei (1680–1713) címû for rás ki ad vány 
II. kö te té nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Ma gyar Elekt ro tech ni kai Mú ze um Kht. (Bu da pest)
A Ma gyar Elekt ro tech ni kai Mú ze um Dé ri-ter mé rõl írt, 
A vil la mo sí tott ház tar tás címû gyûj te mé nyi, tár lat ve ze tõ fü zet fel dol go zá sá ra 
és megjelentetésére 100 000 Ft
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b) Mû tár gyak vé del mé re, tá ro lá sá ra – esz kö zök, be ren de zé sek be szer zé sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Egy ház me gyei Könyv tár és Kincs tár (Gyõr)
Kü lö nö sen nagy ér té kû mû tár gyak vé del mét biz to sí tó 
pán cél szek rény be szer zé sé re 800 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat 
Mú ze u ma i nak Igaz ga tó sá ga (Tata)
A Kuny Do mo kos Mú ze um új rak tár bá zi sá nak ki ala kí tá sá ra, 
tá ro ló esz kö zök, pol cok be szer zé sé re 1 500 000 Ft

Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Hû tõ-fû tõ klí ma gé pek és pá rá sí tó ké szü lé kek re a ki ál lí tó he lyi sé gek be 1 200 000 Ft

Mis kol ci Egye tem (Mis kolc)
Az egye tem tör té ne ti gyûj te mény rak tá ri tá ro ló rend sze ré nek 
mû tárgy vé del mi szem pon tú kor sze rû sí té sé re 1 200 000 Ft

Szép mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Mû tárgy ba rát anyag ból ké szí tett tá ro ló blok kok ki ala kí tá sá ra 1 000 000 Ft

2. Gyûj te mény gya ra pí tás ra, nemze ti kul tu rá lis örök ség ve szé lyez te tett
em lé ke i nek meg men té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um (Bu da pest)
A 10. (Vil mos) hu szár ez red tisz ti ka ra ál tal ké szí tett 
dísz szab lya meg vá sár lá sá ra 4 000 000 Ft

Ipar mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
A ti zen nyolc kí nai budd his ta szent együt te sé vel meg vá sár lá sá ra 
a Hopp Fe renc Ke let-ázsi ai Mû vé sze ti Mú ze um kí nai gyûj te mé nye számára 1 500 000 Ft

Or szá gos Mû sza ki Mú ze um (Bu da pest)
Mély hú zó prés meg vá sár lá sá ra 300 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma i nak
Igaz ga tó sá ga (Nyíregyháza)
Fél fe de les Vik tó ria-hin tó meg vá sár lá sá ra a Szat má ri Mú ze um gyûj te mé nyé be 800 000 Ft

3. 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

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szol nok)
Bart ha Jú lia: Lále – ha gyo má nyok a mai tö rök tár sa da lom ban, 
az em ber élet for du ló i nak szo ká sai címû ki ad vány ra 600 000 Ft
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4. Ki ál lí tá sok ra és ha gyo má nyos, elekt ro ni kus ka ta ló gu sa ik meg je len te té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Egy ház me gyei Könyv tár és Kincs tár (Gyõr)
A Szent Lász ló her ma és kul tu sza címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Gö döl lõi Ki rá lyi Kas tély Kht. (Gö döl lõ)
Ki rá lyi fénnyel, nem ze ti lel ke se dés sel címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
az 1885. évi ál ta lá nos or szá gos ki ál lí tás ról és ka ta ló gus meg je len te té sé re 5 000 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Deb re cen)
Az ál mos di Köl csey-em lék ház új ál lan dó ki ál lí tá sá hoz ve ze tõ meg je len te té sé re 500 000 Ft

HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um (Bu da pest)
Ma gyar or szág ka to na tör té ne te 1948–1968 
címû ál lan dó ki ál lí tás meg ren de zé sé re 13 000 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma i nak
Igaz ga tó sá ga (Tata)
Ké pek a ta ta bá nyai ele mi ok ta tás tör té ne té bõl 
címû ki ál lí tás hoz kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re 550 000 Ft

Ma gyar Me zõ gaz da sá gi Mú ze um (Bu da pest)
A ma gyar me zõ gaz da ság tör té ne te a kez de tek tõl nap ja in kig címû új, 
ál lan dó ki ál lí tás III. üte mé nek meg va ló sí tá sá ra 13 000 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)
A tér be zárt pil la nat címû ki ál lí tás és a hoz zá kap cso ló dó
ki ad vány meg va ló sí tá sá ra* 500 000 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
Kép gyár tó di nasz tia Szé kely ud var he lyen – a Ko váts Nap fény mû te rem 100 éve 
címû ki ál lí tás hoz és a hoz zá kap cso ló dó ka ta ló gus ra 2 000 000 Ft

Nóg rád Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Sal gó tar ján)
Egy fa ra gó pász tor élet mû ve: Gyur kó Pál 
címû ki ál lí tás ka ta ló gus meg je len te té sé re 1 400 000 Ft

Or szá gos Mû sza ki Mú ze um (Bu da pest)
Az új ál lan dó ki ál lí tás foly ta tá sá ra Az itt fe lej tett ön tö de cím mel (II. ütem) 2 000 000 Ft

So mogy Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Ka pos vár)
Több mon dat a zsar nok ság ról… – pla kát és tör té ne lem 1945–1956 
címû idõ sza ki ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Szom bat he lyi Kép tár (Szom bat hely)
Pár hu za mok (a tá vol-ke le ti mû vé szet em lé kei Ma gyar or szá gon) 
kap cso la tok a mo dern mû vé szet tel címû ki ál lí tás hoz 2 000 000 Ft

Hun ga ro fest Nem ze ti Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Bu da pest)
Lu xem bur gi Zsig mond és kora címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 10 000 000 Ft
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5. Mú ze u mi pe ri o di kák ha gyo má nyos és elekt ro ni kus meg je len te té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba ko nyi Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um (Zirc)
A Ba kony ter mé szet tu do má nyi ku ta tá sá nak ered mé nyei címû pe ri o di ka 
30. kö te té nek meg je len te té sé re 800 000 Ft

Gö döl lõi Vá ro si Mú ze um (Gö döl lõ)
A gö döl lõi mú ze u mi fü ze tek 9. szá má nak meg je len te té sé re 300 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szol nok)
Jász-Nagy kun-Szol nok me gyei mú ze u mi adat tár címû pe ri o di ka 
36. kö te té nek meg je len te té sé re Fü ves sy Ani kó: Folk lór ta nul má nyok alcímmel 200 000 Ft
Ti sza zu gi fü ze tek címû pe ri o di ka 9. szá má nak meg je len te té sé re 300 000 Ft

Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um (Bu da pest)
A Stu dia Bo ta ni ca Hun ga ri ca címû pe ri o di ka 37. szá má nak ki adá sá ra 600 000 Ft

Nóg rád Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Sal gó tar ján)
A Dis cus si o nes Neo gra di en ses címû pe ri o di ka 9. kö te té nek meg je len te té sé re 
Rá kó czi ál la ma Eu ró pá ban alcímmel 700 000 Ft

*

Be ér ke zett egye di elbírálású pá lyá za tok szá ma: 2 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 6 600 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egyedi pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 5 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 5 000 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um (Szent end re)
Sza bad té ri Mú ze u mok Már ton-na pi vi gas sá ga 
címû ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra* 5 000 000 Ft

Viga Gyu la s. k.,
a Mú ze u mi Kol lé gi um el nö ke

A *-gal jel zett pá lyá za tok ese té ben egyes kol lé gi u mi ta gok ér de kelt sé ge mi att – az össze fér he tet len sé get ki kü szö bö -

len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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TÁJÉKOZTATÓ 
A MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK HALASZTOTT
ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. feb ru ár 28.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. ok tó ber 4.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 20 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 126 604 330 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 20 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 124 604 330 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 50 280 000 Ft

A tá mo ga tott pá lyá za to kat az al té mák sor rend jé ben közöljük.

1. Ál lag meg óvás ra, hely re ál lí tás ra, res ta u rá lás ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba ko nyer dõ Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (Pápa)
A sal föl di Má ria-Mag dol ná ról el ne ve zett 
13. szá za di pá los ko los tor rom fel újí tá sá ra 2 000 000 Ft

Bé kés Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la (Békés)
Bé kés, Szé che nyi tér 4. szá mú épü let fel újí tá sá ra 7 000 000 Ft

Bu da pest Kõ bá nya Ön kor mány zat Szent Lász ló Gim ná zi um 
és Szak kö zép is ko la (Budapest)
Szent Lász ló Gim ná zi um cí me re re konst ruk ci ó já ra 3 000 000 Ft

Gyön gyö si Re for má tus Egy ház köz ség (Gyön gyös)
A gyön gyö si re for má tus temp lom dí szí tõ fes té sé nek hely re ál lí tá sá ra 980 000 Ft

He ves Me gyei Ön kor mány zat (Eger)
A gyön gyö si Or czy-kas tély ba rokk fal fest mé nye i nek res ta u rá lá sá ra, 
esz té ti kai hely re ál lí tá sá ra 3 000 000 Ft

Kis mar jai Re for má tus Egy ház köz ség (Kis mar ja)
Kis mar jai re for má tus temp lom szó szé ké nek 
és mó zes szé ké nek res ta u rá lá sá ra 2 000 000 Ft
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Köz sé gi Ön kor mány zat (Ipoly töl gyes)
Ne po mu ki Szent Já nos-szo bor res ta u rá lá sá ra és át he lye zé sé re 1 000 000 Ft

Ló ré vi Szert Or to dox Egy ház köz ség (Ló rév)
A ló ré vi szerb or to dox temp lom re konst ruk ci ó já ra 1 000 000 Ft

Me zõ be rény Vá ros Ön kor mány zat (Me zõ be rény)
A Wenck he im-Fe hér vá ry kú ria te tõ szer ke ze té nek fel újí tá sá ra 8 000 000 Ft

Mo nos to ri Erõd Had kul tú ra Köz pont Mû em lék hely re ál lí tó,
In gat lan fenn tar tó és Hasz no sí tó Kht. (Komárom)
A mo nos to ri erõd lõ ok ta tó ter mi fal kép res ta u rá lá sá ra 
és a kap cso ló dó mun kák ki vi te le zé sé nek II. ütemére 4 000 000 Ft

Móra Fe renc Mú ze um Csong rád Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma
(Szeged)
A sze ge di gó ti kus vár temp lom elõ ke rült alap- és fel me nõ fa la i nak 
ál lag meg óvá sá ra és rész le ges hely re ál lí tá sá ra 2 000 000 Ft

PVV Pé csi Vá ros üze mel te té si és Va gyon ke ze lõ Zrt. (Pécs)
Pécs, Ki rály utca 50. szám alat ti épü let fel újí tá sa so rán 
a hom lok za ti nyí lás zá rók mel lett elõ ke rült kõ ke re tek re konst ruk ci ó já ra 800 000 Ft

Re for má tus Egy ház köz ség (Tar ján)
Tar já ni re for má tus temp lom ha rang tor nyá nak hely re ál lí tá sá ra 3 000 000 Ft

Sánt ha Csa ba Lász ló (Pápa)
A pá pai Ed vy-ma lom (egy ko ri Bo csor-ma lom) kül sõ re konst ruk ci ó já ra 3 000 000 Ft

Sop ron, Szent György utca 22. tár sas ház (Sop ron)
Sop ron, Szent György utca 22. tár sas ház ut cai hom lok zat-hely re ál lí tás ra 1 500 000 Ft

Szar vas Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la (Szar vas)
A szar va si szá raz ma lom fel újí tá sá ra 1 000 000 Ft

Szig li get Vár ala pít vány (Szig li get)
Szig li ge ti vár, fel sõ vár, a sza bad ké mé nyes, tûz pa dos kony ha 
és a sü tõ ház hely re ál lí tá sá ra 2 000 000 Ft

Tú rist ván di Re for má tus Egy ház köz ség (Tú rist ván di)
A tú rist ván di re for má tus temp lom hely re ál lí tá sá ra 3 000 000 Ft

Usz kai Re for má tus Egy ház köz ség (Usz ka)
Az usz kai re for má tus temp lom fel újí tá sá ra 1 000 000 Ft

Vö rös tó Ró mai Ka to li kus Plé bá nia (Vö rös tó)
A bar na gi kál vá ria 1. stá ci ó já nak fel újí tá sá ra 1 000 000 Ft
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A KÉPZÕMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kép zõ mû vé sze ti Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det a BUDAPESTI TÖRTÉNETI
MÚZEUM FÕVÁROSI KÉPTÁRA szá má ra Vígh Ta más... élet mû-ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re és
a ki ál lí tás ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re, a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ál tal támogatott
életmû-kiállítássorozata keretében.

Al té ma kód szá ma: 1606

A meg pá lyáz ha tó leg ma ga sabb összeg: 10 000 000 Ft.

A ki ál lí tás meg va ló sí tá sá nak ha tár ide je: 2007. de cem ber 31.

A pá lyá zat 

2006. ok tó ber 18-ig 

be ér ke zõ en nyújt ha tó 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 zat ér vény te len.
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A MÚZEUMI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSA

A kol lé gi um pá lyá za tot hir det a tárgy kö ré be tar to zó 2007. ja nu ár 1. – 2007. de cem ber 31. kö -
zött ki adás ra ke rü lõ ha gyo má nyos fo lyó ira tok megjelentetésére.

Ma gyar Mú ze u mok,
Mú ze u mi Hír le vél,
Nép raj zi Lá tó ha tár címû fo lyó ira tok szá má ra. 

Al té ma kód szá ma: 2301 

A pá lyá za ton a fo lyó irat tu laj do no sa vagy ki adó ja ve het részt, a fõ szer kesz tõ – fe le lõs szer -
kesz tõ – el len jegy zé sé vel. 

A pá lyá zó nak csa tol nia kell: a lap be jegy zés má so la tát, az utol só meg je lent lapszámot. 

Össze vont lap szám egy meg je len te tés nek szá mít, amennyi ben ter je del mé ben nem éri el egy
lap szám ter je del mé nek 160%-át! Össze vont lap szám csak ha von ta, il let ve két ha von ta meg je le nõ fo -
lyó ira tok ese té ben le het sé ges, éven te leg föl jebb egy szer, amennyi ben az össze vont lap szám ter je del -
me el éri vagy meg ha lad ja egy lap szám 160%-át. A különszám elszámolásként elfogadható.

Fel hív juk a pá lyá zók fi gyel mét, hogy pá lyáz ni csak a fo lyó irat köz vet len elõ ál lí tá si költ sé gé -
nek ma xi mum 80%-ára le het. A kol lé gi um (a tá mo ga tá sok el ap ró zó dá sá nak meg aka dá lyo zá sa ér de -
ké ben) az igé nyelt összeg 70 szá za lé ká nál ki sebb (és/vagy 500 000 forintnál kevesebb) támogatást
nem szavaz meg. 

A pá lyá zó nak pá lyá za tá ban írás ban kell vál lal nia, hogy – ha az NKA erre föl ké ri – alá ve ti ma -
gát a MATESZ egy sze rû sí tett auditálásának. 

A tá mo ga tást el nyert fo lyó ira tok elsõ vagy hát só bo rí tó ju kon (B1, B4) kö te le sek fel tün tet ni az
NKA ér vé nyes lo gó ját, mely az NKA hon lap já ról (www.nka.hu) le tölt he tõ. 

A kol lé gi um elõny ben ré sze sí ti azok nak a fo lyó ira tok nak a tá mo ga tá sát, ame lyek:
– pos tai ter jesz tés ben és sza bad árus he lye ken el ér he tõk,
– a fo lyó irat ter jesz té sé re a Könyv tár el lá tó Kht.-val ér vé nyes szer zõ dés sel rendelkeznek,
– ame lyek nek mû kö dõ web lap ja van,
– ame lyek nek be vé te lei kö zött a köz vet len elõ ál lí tá si költ ség leg alább 10%-át el érõ szpon zo rá -

ció, hir de tés, egyéb tá mo ga tás mutatható ki.

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 kai (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás ki fi ze té se, 
– 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 tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy

szám lás kifizetése, 
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– nyom dai elõ ké szí té si mun kák az aláb bi jog cí mek re: 
= szö veg be vi tel (írás), kép be vi tel, szken ne lés, 
= ki ad vány szer kesz tés‚ 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 fo lyó irat nak hoz zá fér he tõ elekt ro ni kus for má ja is van, úgy az aláb bi jog cí mek -
re le het még tá mo ga tást igényelni: 

– kó do lás (HTML-nyelv re) (adat fel töl tés), 
– pub li ká ció-meg je len te tés (szol gál ta tás). 

Amennyi ben a pá lyá zó a fel so rolt költ sé gek tõl el té rõ költ ség jog cí met is meg je löl, úgy azt rö vi -
den in do kol nia kell, s en nek alap ján a kol lé gi um sa ját ha tás kör ben dönt. Amennyi ben a pá lyá zó el mu -
laszt ja az in dok lást, a kol lé gi um a kért jogcímet nem fogadja el. 

Amennyi ben a pá lyá zó áfa-vissza igény lés re jo go sult, a költ ség ve tés ben, il let ve az el szá mo lás -
ban csak a net tó árat tün tet he ti föl azok nál a té te lek nél, ame lyek áfá ja vissza igé nyel he tõ. A tá mo ga tás
össze ge vissza igé nyel he tõ ál ta lá nos forgalmi adóra nem használható fel.

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

A tá mo ga tott pá lyá zó a tá mo ga tás össze gé re a meg kö tött szer zõ dés bir to ká ban 2007. év ben
szá mít hat a 2006. évi tá mo ga tás elszámolása után. 

A pá lyá za tok

2006. no vem ber 2-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tók 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.

Mú ze u mi Kol lé gi um
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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. Tá jé koz tat juk 

tisz telt pályázóinkat, hogy a gya ko ri jog sza bály vál to zá sok kö vet kez té ben mó do sí tott leg fris sebb
(2006. jú li us 18-án meg je lent) pá lyá za ti adat la pot a hon lap ról tölt he tik le, il let ve pos tán kér he tik az
Igaz ga tó ság tól. 

Kér jük, hogy új pá lyá za ti adat la pon nyújt sák be pá lyá za tu kat. 
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 be nyúj tott és 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 ché nyi Könyv tár ral
szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri
pa lo ta F épü let, 302. szo ba) kell kér ni, és a pá lyá zat hoz csa tol ni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK n NKA HÍRLEVÉL 1367



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. 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 támogatási összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el
átalányként a támogatás terhére.

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
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A MÚZEUMI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA 

A Mú ze u mi Kol lé gi um (a Könyv tá ri Kol lé gi um hoz zá já ru lá sá val) meg hí vá sos pá lyá za tot hir -
det a Móra Fe renc Mú ze um Csong rád Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma szá má ra a sze ge di
Móra Fe renc mú ze um ban õr zött Bá lint Sán dor-ha gya ték fel tá rá sá ra, kon zer vá lá sá ra és res ta u rá lá -
sá ra, digitális feldolgozására és tudományos közzétételére. 

Al té ma kód szá ma: 2334 

A meg va ló sí tás idõ tar ta ma: 2007. ja nu ár 1.–2009. de cem ber 31. 

A prog ram nak a kö vet ke zõ fel ada tok el vég zé sét kell ma gá ban fog lal nia: 
1. A tárgy- és do ku men tum gyûj te mény vég le ges mû fa ji rend sze re zé sét. 
2. A tárgy- és do ku men tum gyûj te mény di gi tá lis adat bá zis ban való rög zí té sét, ar chi vá lá sát. 
3. A kü lön bö zõ gyûj te mény ré szek (le vél tá ri jel le gû do ku men tu mok, könyv tá ri do ku men tu -

mok, nép raj zi és mû vé sze ti mû tár gyak, fo to grá fi ai do ku men tu mok, kis nyom tat vá nyok)
sajátosságuknak megfelelõ tárolását. 

4. Kü lön bö zõ gyûj te mény ré szek sa já tos sá guk nak meg fe le lõ kon zer vá lá sát, restaurálását. 
5. Di gi tá lis hely tör té ne ti adat bá zis ki ala kí tá sát (a So mo gyi Könyv tár ral). 
6. Könyv tá ri do ku men tu mok ka ta lo gi zá lá sát. 
7. A ha gya ték fon tos és je len tõs ré sze i nek idõ sza ki ki ál lí tá so kon való bemutatását. 
8. A pony va- és szent kép gyûj te mény ki ad vány ban való meg je len te té sét. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
– a meg va ló sí ta ni kí vánt prog ram rész le tes be mu ta tá sát, 
– rész le tes pénz ügyi meg va ló sí tá si ter vet és üte me zést, éven kén ti bontásban, 
– a pá lyá zat ba be vont könyv tá ri egy ség gel való szak mai meg ál la po dást. 

Meg pá lyáz ha tó összeg: 15 mil lió fo rint.

A meg pá lyáz ha tó összeg: 2007. év ben 5 500 000 Ft
2008. év ben 4 600 000 Ft
2009. év ben 4 900 000 Ft

Össze sen: 15 000 000 Ft, amely Mú ze u mi Kol lé gi um ke re té bõl 10 800 000 Ft, a Könyv tá ri
Kol lé gi um ke re té bõl 4 200 000 Ft.

Az egyes évek re kü lön-kü lön adat la pon kell a pá lyá za tot be nyúj ta ni. 

A tá mo ga tás a 2007., 2008. és a 2009. évek ke re tei ter hé re tör té nik. 

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: 
– tisz te let díj ra, já ru lé ka i ra vagy szám lás ki fi ze té sé re, 
– mû tárgy tá ro ló egy sé gek, mû tárgy vé dõ tá ro ló rend sze rek be szer zé sé re, 
– res ta u rá lás ra (res ta u rá tor tisz te let dí ja, szak mai anyag költ ség, do ku men tá ci ós költ-

ség,  szállí tás),
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– di gi ta li zá lás ra (fel dol go zói szá mí tó gép mo ni tor ral, ar chi vá ló szoft ve rek kel, nagy mé re tû
szken ner át vi lá gí tó fel tét tel, na gymé re tû nyom ta tó és ezek já ru lé kos esz kö zei, no te-bo ok, digitális
fényképezõgép), 

– ins tal lá ció,
– szál lí tás,
– úti költ ség, biz to sí tás,
– nyom dai elõ ké szí tés, 
– nyom da költ ség. 

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

A pá lyá za t

2006. no vem ber 2-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tó be ki zá ró lag az NKA Igaz ga tó sá gá nak postací mé re
(H – 1388 Bu da pest, Pf. 82). A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá zat ér vény te len. 

Mú ze u mi Kol lé gi um

Meg jegy zés:

A meg hí vott pá lyá zó ré szé re a pá lyá za ti adat lap és tá jé koz ta tó el kül dés re ke rült.
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A KÖNYV TÁ RI KOL LÉ GI UM MEGHÍVÁSOS
FO LYÓ IRAT-PÁ LYÁ ZA TI FEL HÍ VÁ SA 

A kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det 2007. ja nu ár 1. és de cem ber 31. kö zött ki adás -
ra ke rü lõ ha gyo má nyos és in ter ne tes fo lyó ira tok meg je len te té sé re. 

A pá lyá za ton az aláb bi la pok ve het nek részt: 
Könyv tá ri Le ve le zõ/Lap 
Tu do má nyos és Mû sza ki Tá jé koz ta tás 
Könyv és Ne ve lés 
Könyv, Könyv tár, Könyv tá ros 
Könyv tá ri Fi gye lõ 

Al té ma kód szá ma: 2101

A pá lyá za ton, ha gyo má nyos és in ter ne tes fo lyó irat tu laj do no sa vagy ki adó ja ve het részt, a fõ -
szer kesz tõ – fe le lõs szer kesz tõ – ellenjegyzésével. 

A pá lyá zó nak csa tol nia kell: 
– a lap be jegy zés má so la tát, 
– az utol só meg je lent lap szá mot.

Össze vont lap szám egy meg je len te tés nek szá mít, amennyi ben ter je del mé ben nem éri el egy
lap szám ter je del mé nek 160%-át! Össze vont lap szám csak ha von ta, il let ve két ha von ta meg je le nõ fo -
lyó ira tok ese té ben le het sé ges, éven te leg föl jebb egy szer, amennyi ben az össze vont lap szám ter je del -
me el éri vagy meg ha lad ja egy lap szám 160%-át. A különszám elfogadható elszámolásként. 

Fel hív juk a pá lyá zók fi gyel mét, hogy pá lyáz ni csak a fo lyó irat köz vet len elõ ál lí tá si költ sé gé -
nek ma xi mum 80%-ára le het. A kol lé gi um (a tá mo ga tá sok el ap ró zó dá sá nak meg aka dá lyo zá sa ér de -
ké ben) az igé nyelt összeg 70 szá za lé ká nál ki sebb (és/vagy 500 000 forintnál kevesebb) támogatást
nem szavaz meg. 

A pá lyá zó nak pá lyá za tá ban írás ban kell vál lal nia, hogy – ha az NKA erre föl ké ri – alá ve ti ma -
gát a MATESZ egy sze rû sí tett auditálásának. 

A tá mo ga tást el nyert fo lyó ira tok elsõ vagy hát só bo rí tó ju kon (B1, B4) kö te le sek fel tün tet ni az
NKA ér vé nyes lo gó ját, mely az NKA hon lap já ról (www.nka.hu) letölthetõ. 

A kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí me ket tá mo gat ja 

Ha gyo má nyos meg je len te tés nél: 
– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé kai (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás ki fi ze té se, 
– 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 tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy

szám lás kifizetése, 
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– nyom dai elõ ké szí té si mun kák az aláb bi jog cí mek re: 
= szö veg be vi tel (írás), szken ne lés, 
= ki ad vány szer kesz tés‚ 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 fo lyó irat nak hoz zá fér he tõ elekt ro ni kus for má ja is van, és ah hoz is kér tá mo ga -
tást, an nak jog cí mei nem tér het nek el az in ter ne tes meg je len te tés nél meghatározott jogcímektõl. 

In ter ne tes meg je len te tés nél: 
– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé kai (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás ki fi ze té se, 
– 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 tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy

szám lás kifizetése, 
– elõ ké szí té si mun kák az aláb bi jog cí mek re: 

= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás), 
= szö veg be vi tel (írás), szken ne lés, 
= kor rek tú ra, 

– kó do lás (HTML-nyelv re) (adat fel töl tés), 
– pub li ká ció-meg je len te tés (szol gál ta tás).

Amennyi ben a pá lyá zó a fel so rolt költ sé gek tõl el té rõ költ ség jog cí met is meg je löl, úgy azt rö vi -
den in do kol nia kell, s en nek alap ján a kol lé gi um sa ját ha tás kör ben dönt. Amennyi ben a pá lyá zó el mu -
laszt ja az in dok lást, a kol lé gi um a kért jogcímet nem fogadja el. 

Amennyi ben a pá lyá zó áfa-vissza igény lés re jo go sult, a költ ség ve tés ben, il let ve az el szá mo lás -
ban csak a net tó árat tün tet he ti föl azok nál a té te lek nél, ame lyek áfája visszaigényelhetõ. 

A tá mo ga tás össze ge vissza igé nyel he tõ ál ta lá nos for gal mi adó ra nem hasz nál ha tó fel. 

A ha gyo má nyo san és in ter ne tes for má ban is meg je le nõ la pok egy pá lyá zat be nyúj tá sá val tud -
nak pá lyáz ni. A pá lyá zat a fo lyó irat-tá mo ga tás ra vo nat ko zó ha gyo má nyos be tét lap pal együtt ér vé -
nyes, ame lyen az in ter ne tes meg je le nés költ sé ge it az egyéb költségeknél kell feltüntetni! 

A tá mo ga tott pá lyá zó a tá mo ga tás össze gé re a meg kö tött szer zõ dés bir to ká ban 2007. év ben
szá mít hat a 2006. évi tá mo ga tás elszámolása után. 

A pá lyá za tok

2006. no vem ber 8-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tók 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. 

Könyv tá ri Kol lé gi um 
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A KÖNYVTÁRI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

A Könyv tá ri Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det, amely re meg hív ja a Könyv tár el lá -
tó Kht.-t. 

Al té ma kód szá ma 2110 

Az alább fel so rolt iro dal mi fo lyó ira tok 2007. évi lap szá ma i nak be szer zé sé re és azok el jut ta tá -
sá ra a mel lék let ben fel so rolt 277 vá ro si könyv tár ré szé re. A kö vet ke zõ la po kat kell beszerezni és
eljuttatni: 

2000 
Al föld 
Bár ka 
Éle tünk 
For rás 
Hi tel 
Hol mi 
Je len kor 
Kal lig ram 
Kor társ 
Látó 
Ma gyar Nap ló 
Moz gó Vi lág 
Mû hely 
Nagy vi lág 
Prae 
Szép iro dal mi Fi gye lõ 
Ti sza táj 
Új For rás 
Vi gi lia 

A meg pá lyáz ha tó összeg: 30 000 000 Ft, amely bõl: 
– a Szép iro dal mi Kol lé gi um hoz zá já ru lá sa: 14 000 000 Ft 
– a Könyv tá ri Kol lé gi um hoz zá já ru lá sa: 16 000 000 Ft 

Tá mo ga tás kér he tõ: 
– pos tá zá si költ sé gek re
– cso ma go lá si költ sé gek re
– a fo lyó ira tok be szer zé si árá ra. 
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A pá lyá za t

2006. no vem ber 8-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tó 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 zat ér vény te len. 

Könyv tá ri Kol lé gi um 

Abád sza lók Em ber Má ria Vá ro si Könyv tár 
Aba új szán tó Pe tõ fi Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Abony Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Adony Kö zös sé gi-Kul tu rá lis Köz pont és Könyv tár 
Ajka Vá ro si Könyv tár és Mú ze um 
Al ber tir sa Vá ro si Könyv tár 
Aszód Vá ro si Könyv tár 
Bá bol na Bá bol na Vá ro si Könyv tár 
Bá csal más Vö rös marty Mi hály Vá ro si Könyv tár 
Ba da csony to maj Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár 
Baja Ady End re Vá ro si Könyv tár 
Bak ta ló ránt há za Re guly An tal Ál ta lá nos Is ko la és Társ in téz mé nyei Vá ro si Könyv tá ra 
Ba las sa gyar mat Ma dách Imre Vá ro si Könyv tár 
Ba la ton al má di Pan nó nia Kul tu rá lis Köz pont és Könyv tár 
Ba la ton bog lár Vá ro si Könyv tár 
Ba la ton föld vár Ba jor Gizi Kö zös sé gi Ház és Könyv tár 
Ba la ton fü red Vá ro si Könyv tár és Hely tör té ne ti Gyûj te mény 
Ba la ton fûz fõ Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár 
Ba la ton lel le Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Bal kány Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház és Vá ro si Nyil vá nos Könyv tár 
Bal ma zúj vá ros Vá ro si Könyv tár 
Barcs Vá ro si Könyv tár 
Bá ta szék Vá ro si Könyv tár 
Bá tony te re nye Ady End re Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár 
Bat to nya Né pek Ba rát sá ga Köz mû ve lõ dé si és Is ko lai Könyv tár 
Bé kés Vá ro si Könyv tár 
Bé la pát fal va Gár do nyi Géza Mû ve lõ dé si Ház Könyv tá ra 
Be rettyó új fa lu Na dá nyi Zol tán Mû ve lõ dé si Köz pont és Sin ka Ist ván Vá ro si Könyv tár
Ber hi da Köz könyv tár Ber hi da 
Bics ke Nagy Ká roly Vá ro si Könyv tár 
Bi har ke resz tes Vá ro si Könyv tár 
Bóly Er zsé bet Vi ga dó és Vá ro si Könyv tár 
Bony hád Soly már Imre Vá ro si Könyv tár 
Bor sod ná dasd Bor sod ná das di Vá ro si Kö zös sé gi Ház és Könyv tár 
Bu da ke szi Bu da ke szi Könyv tár és In for má ci ós Szol gá lat 
Bu da örs Gróf Ber csé nyi Zsu zsan na Vá ro si Könyv tár 
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Ceg léd Ceg lé di Vá ro si Könyv tár 
Cell dö mölk Kresz ne rics Fe renc Könyv tár 
Ci gánd Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da, Mû ve lõ dé si Ház és Te le pü lé si Könyv tár 
Csen ger Csen ger Vá ros Ön kor mány za ta Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár 
Csep reg Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Csong rád Cse me gi Ká roly Könyv tár és In for má ci ós Köz pont 
Csor na Mar tin cse vics Ká roly Vá ro si Könyv tár 
Csor vás Bar tók Béla Köz mû ve lõ dé si és If jú sá gi Könyv tár 
Csur gó Vá ro si Könyv tár 
Da bas Ha lász Bol di zsár Vá ro si Könyv tár 
Deb re cen Deb re ce ni Vá ro si Könyv tár 
De me cser Er kel Fe renc Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
De recs ke De recs ke Tér sé gi Köz mû ve lõ dé si, Könyv tár-in for ma ti kai 

és Vi dék fej lesz té si Köz hasz nú Tár sa ság 
Dé va vá nya La dá nyi Mi hály Könyv tár 
De ve cser De ve cse ri Vá ro si Könyv tár 
Dom bó vár Vá ro si Könyv tár 
Domb rád Ady End re Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Do rog Arany Já nos Vá ro si Könyv tár 
Du na föld vár Vá ro si Könyv tár 
Du na ha rasz ti Vá ro si Könyv tár 
Du na ke szi Köl csey Fe renc Vá ro si Könyv tár 
Du na új vá ros Jó zsef At ti la Könyv tár 
Du na var sány Du na var sány Vá ro si Könyv tár 
Du na ve cse Vi kár Béla Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Ede lény Mû ve lõ dé si Köz pont, Könyv tár és Mú ze um 
Elek Vá ro si Könyv tár 
Emõd Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Encs Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár 
Enying Vas Ge re ben Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Er csi Eöt vös Jó zsef Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Érd Csu ka Zol tán Vá ro si Könyv tár 
Esz ter gom Esz ter gom Vá ros Ba bits Mi hály Vá ro si Könyv tá ra 
Fe hér gyar mat Mó ricz Zsig mond Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Fel sõ zsol ca Vá ro si Könyv tár 
Fer tõd Fer tõd Vá ro si Könyv tár 
Fo nyód Eöt vös Ká roly Vá ro si Könyv tár 
Fót Fóti Köz mû ve lõ dé si Köz pont Könyv tá ra 
Fü ze sa bony Vá ro si Könyv tár Fü ze sa bony 
Fü zes gyar mat Vá ro si Könyv tár 
Gár dony Vá ro si Könyv tár 
Göd Göd Vá ro si Könyv tár 
Gö döl lõ Gö döl lõi Vá ro si Könyv tár és In for má ci ós Köz pont 
Gönc Vá ro si Könyv tár 
Gyál Kö zös sé gi Ház és Vá ro si Könyv tár 
Gyo ma end rõd Vá ro si Könyv tár 
Gyöm rõ Pol gár mes te ri Hi va tal Vá ro si Könyv tá ra 
Gyön gyös Va chott Sán dor Vá ro si Könyv tár 
Gyõr Gal gó czi Er zsé bet Vá ro si Könyv tár 
Gyu la Mo gyo rós sy Já nos Vá ro si Könyv tár 
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Haj dú bö ször mény Vá ro si Könyv tár 
Haj dú do rog Mé szá ros Ká roly Vá ro si Könyv tár 
Haj dú had ház Föl di Já nos Vá ro si Könyv tár 
Haj dú ná nás Mó ricz Pál Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár 
Haj dú sám son Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Haj dú szo bosz ló Ko vács Máté Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár 
Har kány Har kány Vá ro si Könyv tár 
Hat van Ady End re Könyv tár, Kö zös sé gi Ház és In no vá ci ós Köz pont 
He rend Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
He ves Vá ro si Könyv tár 
Hé víz Mó ricz Zsig mond Vá ro si Könyv tár 
Hód me zõ vá sár hely Né meth Lász ló Vá ro si Könyv tár 
Ib rány Ib rány Vá ro si Kö zös sé gi Ház, Könyv tár, Hely tör té ne ti Mú ze um 

és Kép tár, Ib rá nyi Hír lap In teg rált In téz mé nye 
Izsák Szily Kál mán Könyv tár 
Já nos hal ma Vá ro si Könyv tár 
Já nos som or ja Ba las si Bá lint Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Jász apá ti Vá ro si Könyv tár és Mû ve lõ dé si Köz pont 
Jász árok szál lás Vá ro si Könyv tár 
Jász be rény Vá ro si Könyv tár és In for má ci ós Köz pont 
Jász fény sza ru Vá ro si Könyv tár 
Kaba Gon da Fe renc Vá ro si Könyv tár 
Ka dar kút Ka dar kút Vá ro si Könyv tár 
Ka lo csa Vá ro si Köz mû ve lõ dé si In téz mé nyek, Könyv tár és Te le ví zió 
Ka pu vár Rá ba kö zi Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Könyv tár 
Kar cag Vá ro si Cso ko nai Könyv tár 
Ka zinc bar ci ka Eg res sy Béni Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár 
Ke cel Vá ro si Könyv tár és Mû ve lõ dé si Ház 
Ke me cse Vá ro si és Is ko lai Köz mû ve lõ dé si Könyv tár 
Ken de res Vá ro si Könyv tár 
Ke rek egy há za Ka to na Jó zsef Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Keszt hely Fej ér György Vá ro si Könyv tár 
Kis bér Vá ro si Könyv tár és Köz mû ve lõ dé si In téz mé nyek 
Kis kö re Vá ro si Könyv tár 
Kis kõ rös Pe tõ fi Sán dor Vá ro si Könyv tár 
Kis kun fél egy há za Pe tõ fi Sán dor Vá ro si Könyv tár 
Kis kun ha las Kis kun ha las Vá ros Ön kor mány za tá nak Vá ro si Könyv tá ra 
Kis kun maj sa Vá ro si Könyv tár 
Kis tar csa Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Kis te lek Vá ro si Könyv tár 
Kis új szál lás Arany Já nos Vá ro si Könyv tár 
Kis vár da Kis vár da Vá ro si Ön kor mány zat Vá ro si Könyv tá ra 
Ko má di Kö zös sé gi Ház és Vá ro si Könyv tár 
Ko má rom Jó kai Mór Vá ro si Könyv tár 
Kom ló Jó zsef At ti la Vá ro si Könyv tár 
Kör mend Fa lu di Fe renc Vá ro si Könyv tár 
Kõ szeg Cher nel Kál mán Vá ro si Könyv tár 
Kun he gyes Zsig mond Fe renc Vá ro si Könyv tár 
Kun szent már ton Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Jó zsef At ti la Könyv tár 
Kun szent mik lós Ti nó di Lan tos Se bes tyén Könyv tár 
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Lá bat lan Vi téz Ság hy An tal Köz mû ve lõ dé si Könyv tár 
La jos mi zse La jos mi zse Vá ros Mû ve lõ dé si Háza és Könyv tá ra 
Len gyel tó ti Vá ro si Könyv tár 
Len ti Vá ro si Könyv tár 
Lé ta vér tes Lé ta vér tes Vá ro si Ön kor mány zat Köz mû ve lõ dé si Könyv tár 
Le te nye Fák lya Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Lõ rin ci Lõ rin ci Vá ro si Könyv tár 
Makó Jó zsef At ti la Vá ro si Könyv tár 
Mar ca li Ber zse nyi Dá ni el Vá ro si Könyv tár 
Má ria pócs Mû ve lõ dé si Ház és Vá ro si Könyv tár 
Mart fû Mart fû Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár 
Mar ton vá sár Mar ton vá sá ri Köz mû ve lõ dé si és Is ko lai Könyv tár 
Má té szal ka Ké pes Géza Vá ro si Könyv tár 
Me zõ be rény Vá ro si Könyv tár 
Me zõ csát Kiss Jó zsef Kö zös sé gi Ház és Könyv tár 
Me zõ he gyes Jó zsef At ti la Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont Könyv tá ra 
Me zõ ko vács há za Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont Vá ro si Könyv tár 
Me zõ kö vesd Vá ro si Könyv tár Me zõ kö vesd 
Me zõ túr Mó ricz Zsig mond Könyv tár és Kö zös sé gi Ház 
Mind szent Kel ler La jos Vá ro si Könyv tár 
Mis kolc Mis kol ci Vá ro si Könyv tár 
Mo hács Bar tók Béla Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár 
Mo nor Vá ro si Könyv tár 
Mór Radó An tal Vá ro si Könyv tár 
Mó ra ha lom Tóth Meny hért Vá ro si Könyv tár és Kö zös sé gi Ház 
Mo son ma gya ró vár Hu szár Gál Vá ro si Könyv tár 
Nád ud var Vá ro si Könyv tár 
Nagy atád Nagy atád Vá ros Ön kor mány zat Köz mû ve lõ dé si Könyv tár 
Nagy ba jom Gyer gyai Al bert Vá ro si és Is ko lai Könyv tár 
Na gye csed II. Rá kó czi Fe renc Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Nagy ha lász Kö zös Igaz ga tá sú Vá ro si és Is ko lai Könyv tár és Mû ve lõ dé si Ház 
Nagy kál ló Rat kó Jó zsef Vá ro si Könyv tár 
Nagy ka ni zsa Ha lis Ist ván Vá ro si Könyv tár 
Nagy ká ta Rad nó ti Mik lós Vá ro si Könyv tár 
Nagy kõ rös Sza bó Ká roly Vá ro si Könyv tár 
Nagy ma ros Vá ro si Könyv tár 
Nyék lád há za Ön kor mány za ti Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Nyer ges új fa lu Ady End re Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Nyír adony Vá ro si Könyv tár 
Nyír bá tor Nyír bá tor Vá ro si Ön kor mány zat Vá ro si Könyv tár 
Nyír lu gos Vá ro si Könyv tár 
Nyír te lek Nyír te le ki Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont. Mû ve lõ dé si Ház 

és Könyv tár 
Ócsa Falu Ta más Vá ro si Könyv tár 
Oros há za Justh Zsig mond Vá ro si Könyv tár 
Orosz lány Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár 
Ózd Vá ro si Könyv tár 
Õri szent pé ter Mû ve lõ dé si Ház és Vá ro si Könyv tár Õri szent pé ter 
Ör kény Ör kény Vá ros Ön kor mány zat Sza bad idõ Köz pont Könyv tá ra 
Paks Pá ko litz Ist ván Vá ro si Könyv tár 
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Pál há za Pál há zai Tér sé gi Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Pan non hal ma Vá ro si Könyv tár 
Pápa Jó kai Mór Vá ro si Könyv tár 
Pász tó Te le ki Lász ló Vá ro si Könyv tár és Mû ve lõ dé si Köz pont 
Pé cel Pé cel Vá ro si Könyv tár 
Pécs Vá ro si Könyv tár 
Pécs vá rad Fü lep La jos Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont, Könyv tár és Sport csar nok 
Pé ter vá sá ra Vá ro si Könyv tár 
Pi lis Pi lis Vá ro si Ön kor mány zat Könyv tá ra 
Pi lis vö rös vár Vá ro si Könyv tár 
Pol gár Ady End re Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár 
Pol gár di Vá ro si Könyv tár 
Po máz Po má zi Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Put nok Pé cze li Jó zsef Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont. Vá ro si Könyv tár 
Püs pök la dány Vá ro si Könyv tár 
Rác ke ve Vá ro si Könyv tár 
Ra ka maz Vá ro si Könyv tár 
Rép ce lak Mû ve lõ dé si Ott hon és Könyv tár 
Rét ság Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár 
Sa jó szent pé ter Mû ve lõ dé si és Sport köz pont és Vá ro si Könyv tár 
Sán dor fal va Bu dai Sán dor Mû ve lõ dé si Ház és Pe tõ fi Em lék könyv tár 
Sár bo gárd Ma da rász Jó zsef Vá ro si Könyv tár 
Sar kad Sar kad Vá ros Ön kor mány za ta Bar tók Béla Mû ve lõ dé si Köz pont 

és Könyv tár 
Sá ros pa tak Zrí nyi Ilo na Vá ro si Könyv tár 
Sár vár Syl ves ter Já nos Könyv tár 
Sásd Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár 
Sá tor al ja új hely Vá ro si Könyv tár 
Sellye Mû ve lõ dé si, Sport köz pont és Könyv tár. Vá ro si Könyv tár 
Sik lós Vá ro si Könyv tár 
Si mon tor nya Si mon tor nya Vá ro si Könyv tár 
Sió fok Vá ro si Könyv tár 
Solt Vé csey Ká roly Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Solt vad kert Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház, Könyv tár és Sza bad idõ Köz pont 
Sop ron Szé che nyi Ist ván Vá ro si Könyv tár 
Sü meg Si mon Ist ván Vá ro si Könyv tár 
Sza bad szál lás Pe tõ fi Sán dor Vá ro si Könyv tár 
Szar vas Vá ro si Könyv tár 
Száz ha lom bat ta Ham vas Béla Vá ro si Könyv tár 
Szé csény Krú dy Gyu la Vá ro si Könyv tár 
Szeg ha lom Szeg ha lom Vá ros Ön kor mány za ta Nagy Mik lós Vá ro si Könyv tá ra 
Szé kes fe hér vár Vá ro si Könyv tár 
Szend rõ Vá ro si Köz mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár 
Szen tes Vá ro si Könyv tár Köz hasz nú Tár sa ság Szen tes 
Szent gott hárd Vá ro si Könyv tár 
Szent lõ rinc Vá ro si Kul túr ház és Könyv tár 
Sze rencs Vá ro si Kul tu rá lis Köz pont és Könyv tár 
Szi get ha lom Szi get ha lom He ge dûs Géza Vá ro si Könyv tá ra 
Szi get szent mik lós Vá ro si Könyv tár és In téz mé nyei 
Szi get vár Szi get vár Vá ros Ön kor mány zat Köz mû ve lõ dé si Könyv tá ra 
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Szik szó Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Köz pont, Könyv tár és Mû vé sze ti Is ko la 
Szob Érdy Já nos Könyv tár és In for má ci ós Köz pont 
Szol nok Hild Vik tor Vá ro si Könyv tár 
Tab Tab Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek Könyv tá ra 
Ta má si Könnyû Lász ló Vá ro si Könyv tár 
Ta pol ca Vá ro si Könyv tár és Mú ze um 
Tata Mó ricz Zsig mond Vá ro si Könyv tár 
Ta ta bá nya Vá ro si Könyv tár 
Tég lás Vá ro si Könyv tár és Köz mû ve lõ dé si In téz mény 
Tét Kis fa lu dy Ká roly Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont Vá ro si Könyv tár 
Ti sza cse ge Köz ok ta tá si, Köz mû ve lõ dé si In téz mény és Vá ro si Könyv tár 
Ti sza föld vár Vá ro si Könyv tár 
Ti sza fü red Vá ro si Könyv tár 
Ti sza kécs ke Vá ro si Könyv tár 
Ti sza lök Vá ro si Könyv tár és Mû ve lõ dé si Ház 
Ti sza új vá ros Der ko vits Gyu la Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Könyv tár 
Ti sza vas vá ri Ti sza vas vá ri Vá ros Ön kor mány za ta. 

Köz mû ve lõ dé si-Sport köz pont és Könyv tár 
To kaj II. Rá kó czi Fe renc Alap fo kú Ne ve lé si Ok ta tá si In téz mény 

és Vá ro si Könyv tár 
Tol na Tol na Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár 
Tom pa Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Tót kom lós Vá ro si Könyv tár 
Tö köl Tö köl Vá ros Ön kor mány za tá nak Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont ja 

és Könyv tá ra 
Tö rök szent mik lós Ipo lyi Ar nold Vá ro si Könyv tár és Hely tör té ne ti Gyûj te mény 
Tura Tura Vá ros Ön kor mány za ta Könyv tár 
Túr ke ve Túr ke vei Vá ro si Mû ve lõ dé si In téz mény és Könyv tár 
Új fe hér tó Új fe hér tó Vá ro si Könyv tár és Mû ve lõ dé si Köz pont 
Új szász Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Üllõ Varg ha Gyu la Vá ro si Könyv tár 
Vác Ka to na La jos Vá ro si Könyv tár 
Vá mos pércs Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
Vár pa lo ta Krú dy Gyu la Vá ro si Könyv tár 
Vá sá ros na mény Vá ro si Könyv tár 
Vas vár Dr. Ben de fy Lász ló Vá ro si Könyv tár 
Ve csés Ró der Imre Vá ro si Könyv tár 
Ve len ce Vá ro si Könyv tár 
Ve res egy ház Köl csey Fe renc Vá ro si Könyv tár 
Vész tõ Sin ka Ist ván Mû ve lõ dé si Köz pont, Mû vé sze ti Is ko la 

és Vá ro si Könyv tár 
Vil lány Is ko lai-Vá ro si Könyv tár 
Vi seg rád Má tyás Ki rály Mû ve lõ dé si Ház és Vá ro si Könyv tár 
Zá hony VOKE Vas utas Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tá ra 
Za la eger szeg Jó zsef At ti la Vá ro si Könyv tár 
Za la ka ros Vá ro si és Is ko lai Könyv tár 
Za la lö võ „Sal la” Mû ve lõ dé si Köz pont, Könyv tár és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la
Za la szentg rót Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont, Könyv tár és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la 
Zirc Vá ro si Könyv tár 
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A LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

A Le vél tá ri Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hirdet 

– a le vél tá ri anyag (ok le ve lek, tér ké pek, ter vek, vár me gyei jegy zõ köny vek) di gi ta li zá lá sá ra, az 
eh hez kap cso ló dó mód szer ta ni tanulmány elkészítésére, 

– az ed dig el ké szült le vél tá ri adat bá zi sok össze fog la ló elem zé sé re. 

Al té ma kód szá ma: 2222 

1. A ka tasz te ri tér ké pek di gi ta li zá lá sá ra, elekt ro ni kus for má ban hoz zá fér he tõ -
vé té te lé re 

a) a Ma gyar Or szá gos Le vél tár szá má ra
– A tö me ges tér kép di gi ta li zá lás tech no ló gi á já nak mód szer ta ni ta nul mány ban rög zí té sé re, az

el ké szült ta nul mány elekt ro ni ku san hozzáférhetõvé tételére; 
– A MOL gyûj te mé nyé ben ta lál ha tó ka tasz te ri tér ké pek bõl leg alább 25 000 tér kép lap di gi ta li -

zá lá sá ra (I. ütem).
A meg pá lyáz ha tó leg ma ga sabb összeg: 18 800 000 Ft.

b) a Nóg rád Me gyei Le vél tár szá má ra 
– a le vél tár ka tasz te ri tér ké pei tel jes ál lo má nyá nak di gi ta li zá lá sá ra 
A meg pá lyáz ha tó leg ma ga sabb összeg: 1 200 000 Ft . 

c) a Tol na Me gyei Le vél tár szá má ra 
– a le vél tár ka tasz te ri tér ké pe i bõl 10 köz ség szel vé nye i nek di gi ta li zá lá sá ra 
A meg pá lyáz ha tó leg ma ga sabb összeg: 300 000 Ft. 

Pá lyáz ni le het: 
– mód szer ta ni ta nul mány el ké szí té sé re (szer zõi ho no rá ri um és járulékai); 
– a tér ké pe ken sze rep lõ te le pü lés ne vek és a ko ra be li hi va ta los te le pü lés ne vek mai azo no sí tá sát

elõ se gí tõ kon kor dan cia jegy zék ké szí té sé re (megbízási díj és járulékai); 
– elõ ké szí té si mun kák ra (meg bí zá si díj és já ru lé kai); 
– di gi ta li zá lás ra (kép fel dol go zás, kép szer kesz tés, mo za i ko lás). 

2. A Dip lo ma ti kai Le vél tár di gi ta li zá lá sá ra, elekt ro ni kus for má ban hoz zá fér -
he tõ vé té te lé re 

a Ma gyar Or szá gos Le vél tár szá má ra 

– A tö me ges ok le vél di gi ta li zá lás tech no ló gi á já nak mód szer ta ni ta nul mány ban rög zí té sé re, an -
nak elekt ro ni ku san hozzáférhetõvé tételére; 
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– A le vél tár gyûj te mé nyé ben ta lál ha tó ok le ve lek bõl leg alább 15 000 ok le vél di gi ta li zá lá sá ra
(I. ütem), a meg lé võ adat bá zis ba illesztésére. 

A meg pá lyáz ha tó leg ma ga sabb összeg: 20 000 000 Ft.

Pá lyáz ni le het: 
– mód szer ta ni ta nul mány el ké szí té sé re (szer zõi ho no rá ri um ás járulékai); 
– elõ ké szí té si mun kák ra (meg bí zá si díj és já ru lé kai); 
– di gi ta li zá lás, kap cso ló dó adat bá zis hoz il lesz tés, kép fel dol go zás, kép szer kesz tés. 

3. Pest sza bad ki rá lyi vá ros Szé pí tõ Bi zott má nya terv anya gá nak és Ybl Mik lós
ter ve i nek di gi ta li zá lá sá ra 

Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra szá má ra 

– Pest sza bad ki rá lyi vá ros Szé pí tõ Bi zott má nyá nak a BFL õri ze té ben lévõ mint egy 12 000 té -
telt ma gá ba fog la ló tervanyagának, 

– az or szá go san is ki emel ke dõ épí tész-ter ve zõ Ybl Mik lós BFL-ben, MOL-ban, va la mint az
egyéb köz gyûj te mé nyek ben lévõ ter ve i nek (kb. 8000 té tel) ál lo mány vé del mi célú digitalizálása. 

A meg pá lyáz ha tó leg ma ga sabb összeg: 12 500 000 Ft.

Pá lyáz ni le het: 
– elõ ké szí té si mun kák ra (meg bí zá si díj és já ru lé kai); 
– di gi ta li zá lás ra, kép fel dol go zás ra, kép szer kesz tés re. 

4. A re gesz ta for má já ban köz zé tett és mára már elekt ro ni ku san is fel dol go zott
fe u dá lis kori jegy zõ köny vek ko ra be li kö te te i nek képi di gi ta li zá lá sá ra

az Ön kor mány za ti Le vél tá rak Ta ná csa szá má ra 

– a 13 vár me gye ed dig meg je lent és elekt ro ni ku san is rög zí tett 36 re gesz ta kö te té hez az ere de ti
kb. 16 000 jegy zõ köny vi ol dal képi digitalizálására. 

A meg pá lyáz ha tó leg ma ga sabb összeg: 4 000 000 Ft.

Pá lyáz ni le het: 
– elõ ké szí té si mun kák ra (meg bí zá si díj és já ru lé kai); 
– di gi ta li zá lás, kap cso ló dó adat bá zis hoz il lesz tés, kép fel dol go zás, kép szer kesz tés. 

A pá lyá za tok fel té te lei: 
A gyûj te mény ar chi vá lá sá ra szol gá ló biz ton sá gi fel vé te lek leg alább 300 dpi fel bon tás ban, 

leg alább 256 szín ben, tö mö rí tet len TIF-for má tum ban, a gyûj te mény hasz ná la tá ra szol gá ló fel -
vé te lek jó mi nõ sé gû, a tér ké pek, ter vek, ok le ve lek, jegy zõ köny vi ol da lak tö mö rí té sé re és gyors
be töl té sé re szol gá ló for má tum ban (pl. ecw, jpg 2000) ké szül je nek. 
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El szá mo lás kor le kell adni az elekt ro ni kus ki ad ványt vagy az in ter ne tes el ér he tõ sé get
(URL), vagy a di gi ta li zált kép ál lo mány 1 pél dá nyát. 

5. A köz le vél tá rak ban és a nyil vá nos ma gán le vél tá rak ban õr zött irat anya gok -
hoz ed dig el ké szült adat bá zi sok össze fog la ló elem zé sé re 

Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra szá má ra
Al té ma kód szá ma: 2212

A meg pá lyáz ha tó leg ma ga sabb összeg: 2 800 000 Ft. 
– az egyes le vél tár tí pu sok szá mí tás tech ni ká ban is jár tas le vél tá ro sa i nak be vo ná sá val a már

meg lé võ ma gyar or szá gi le vél tá ri adat bá zi sok fel mé ré sé re, a fel mért adat bá zi sok nem zet kö zi szab vá -
nyok kal való össze ve té sé re, az adat bá zi sok továbbfejlesztési lehetõségeinek meghatározására; 

– olyan aján lás ki dol go zá sá ra, amely irat kép zõ kig, irat tí pu so kig le me nõ ti pi zált adat bá zi sok ra
tesz javaslatot. 

Pá lyáz ni le het: 
– ta nul mány (aján lás ter ve zet) el ké szí té sé re (ho no rá ri um és já ru lé kai vagy szám lás kifizetés).

Amennyi ben a pá lyá zó áfa-vissza igény lés re jo go sult, a költ ség ve tés ben, il let ve az el szá mo lás -
ban csak a net tó árat tün tet he ti fel azok nál a té te lek nél, ame lyek áfá ja vissza igé nyel he tõ. A tá mo ga tás
össze ge vissza igé nyel he tõ ál ta lá nos forgalmi adóra nem használható fel. 

A pá lyá za tok

2006. no vem ber 15-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tók 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. 

Le vél tá ri Kol lé gi um 
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A LE VÉL TÁ RI KOL LÉ GI UM 
MEG HÍ VÁ SOS FO LYÓ IRAT-PÁ LYÁ ZA TI
FEL HÍ VÁ SA HA GYO MÁ NYOS ÉS IN TER NE TES
FO LYÓ IRA TOK MEG JE LEN TE TÉ SÉ RE 

A kol lé gi um pá lyá za tot hir det a tárgy kö ré be tar to zó 2007. ja nu ár 1.–2007. de cem ber 31.
kö zött ki adás ra ke rü lõ ha gyo má nyos és in ter ne tes fo lyó ira tok meg je len te té sé re a 

Le vél tá ri Köz le mé nyek 
Le vél tá ri Szem le 
Tu rul 
Fons 
ARCHIVNET címû fo lyó ira tok szá má ra. 

Al té ma kód szá ma: 2201 

A pá lyá za ton ha zai be jegy zé sû, ha gyo má nyos, vagy in ter ne tes fo lyó irat tu laj do no sa vagy ki -
adó ja ve het részt, a fõ szer kesz tõ – fe le lõs szer kesz tõ – ellenjegyzésével. 

1. Ha gyo má nyos fo lyó ira tok 

A pá lyá zó nak csa tol nia kell: 
– a lap be jegy zés má so la tát,
– az utol só meg je lent lap szá mot. 

Össze vont lap szám egy meg je len te tés nek szá mít, amennyi ben ter je del mé ben nem éri el egy
lap szám ter je del mé nek 160%-át! Össze vont lap szám csak ha von ta, il let ve két ha von ta meg je le nõ fo -
lyó ira tok ese té ben le het sé ges, éven te leg föl jebb egy szer, amennyi ben az össze vont lap szám ter je del -
me el éri vagy meg ha lad ja egy lap szám 160%-át. A különszám elszámolásként elfogadható.

Fel hív juk a pá lyá zók fi gyel mét, hogy pá lyáz ni csak a fo lyó irat köz vet len elõ ál lí tá si költ sé gé -
nek ma xi mum 80%-ára le het. A kol lé gi um (a tá mo ga tá sok el ap ró zó dá sá nak meg aka dá lyo zá sa ér de -
ké ben) az igé nyelt összeg 70 szá za lé ká nál ki sebb (és/vagy 500 000 forintnál kevesebb) támogatást
nem szavaz meg. 

A pá lyá zó nak pá lyá za tá ban írás ban kell vál lal nia, hogy – ha az NKA erre föl ké ri – alá ve ti ma -
gát a MATESZ egy sze rû sí tett auditálásának. 

A tá mo ga tást el nyert fo lyó ira tok elsõ vagy hát só bo rí tó ju kon (B1, B4) kö te le sek fel tün tet ni az
NKA ér vé nyes lo gó ját, mely az NKA hon lap já ról (www.nka.hu) le tölt he tõ. 

A kol lé gi um elõny ben ré sze sí ti azok nak a fo lyó ira tok nak a tá mo ga tá sát, 
– ame lyek pos tai ter jesz tés ben és sza bad árus he lye ken el ér he tõk, 
– a fo lyó irat ter jesz té sé re a Könyv tár el lá tó Kht.-val ér vé nyes szer zõ dés sel rendelkeznek,
– ame lyek nek mû kö dõ web lap ja van,
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– ame lyek nek be vé te lei kö zött a köz vet len elõ ál lí tá si költ ség leg alább 10%-át el érõ szpon zo rá -
ció, hir de tés, egyéb tá mo ga tás mu tat ha tó ki. 

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 kai (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás ki fi ze té se, 
– 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 tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy 

szám lás ki fi ze té se, 
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák az aláb bi jog cí mek re: 

= szö veg be vi tel (írás), kép be vi tel, szken ne lés, 
= ki ad vány szer kesz tés‚ 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, körbevágás, cso -
ma go lás),

– amennyi ben a fo lyó irat nak hoz zá fér he tõ elekt ro ni kus for má ja is van, és ah hoz is kér tá mo ga -
tást, an nak jog cí mei nem tér het nek el a 2. pont ban foglalt jogcímektõl. 

Amennyi ben a pá lyá zó áfa-vissza igény lés re jo go sult, a költ ség ve tés ben, il let ve az el szá mo lás -
ban csak a net tó árat tün tet he ti föl azok nál a té te lek nél, ame lyek áfá ja vissza igé nyel he tõ. A tá mo ga tás
össze ge vissza igé nyel he tõ ál ta lá nos forgalmi adóra nem használható fel. 

A pá lyá zat a fo lyó irat-tá mo ga tás ra vo nat ko zó be tét lap pal együtt ér vé nyes! (ha gyo má nyos) 

2. In ter ne tes fo lyó ira tok 

(Ki zá ró lag in ter ne tes for má ban meg je le nõ fo lyó irat ra vonatkozik) 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell 
– a fo lyó irat hoz zá fér he tõ web cí mét és a hon lap ról ké szült utol só prin te ket. 

Fel hív juk a pá lyá zók fi gyel mét, hogy pá lyáz ni csak a fo lyó irat köz vet len elõ ál lí tá si költ sé gé -
nek ma xi mum 80%-ára le het. A kol lé gi um (a tá mo ga tá sok el ap ró zó dá sá nak meg aka dá lyo zá sa ér de -
ké ben) az igé nyelt összeg 70 szá za lé ká nál ki sebb (és/vagy 100 000 forintnál kevesebb) támogatást
nem szavaz 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 kai (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás ki fi ze té se, 
– 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 tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy

szám lás kifizetése, 
– elõ ké szí té si mun kák az aláb bi jog cí mek re: 

= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás), 
= szö veg be vi tel (írás), kép be vi tel, szken ne lés, 
= kor rek tú ra, 
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– kó do lás (HTML nyelv re) (adat fel töl tés), 
– pub li ká ció meg je len te tés (szol gál ta tás).

Amennyi ben a pá lyá zó az 1. és 2. pon tok ban fel so rolt költ sé gek tõl el té rõ költ ség jog cí met is
meg je löl, úgy azt rö vi den in do kol nia kell, s en nek alap ján a kol lé gi um sa ját ha tás kör ben dönt.
Amennyi ben a pá lyá zó el mu laszt ja az in dok lást, a kol lé gi um a kért jogcímet nem fogadja el. 

Amennyi ben a pá lyá zó áfa-vissza igény lés re jo go sult, a költ ség ve tés ben, il let ve az el szá mo lás -
ban csak a net tó árat tün tet he ti föl azok nál a té te lek nél, ame lyek áfá ja vissza igé nyel he tõ. A tá mo ga tás
össze ge vissza igé nyel he tõ ál ta lá nos forgalmi adóra nem használható fel. 

A pá lyá zat a fo lyó irat-tá mo ga tás ra vo nat ko zó be tét lap pal együtt ér vé nyes! (internetes).

A tá mo ga tott pá lyá zó a tá mo ga tás össze gé re a meg kö tött szer zõ dés bir to ká ban 2007. év ben
szá mít hat a 2006. évi tá mo ga tás elszámolása után.

A pá lyá za tok 

2006. no vem ber 10-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tók 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. 

Le vél tá ri Kol lé gi um 
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A KÉP ZÕ MÛ VÉ SZE TI KOL LÉ GI UM
FO LYÓ IRAT-PÁ LYÁ ZA TI FEL HÍ VÁ SA 

Pá lyá za ti ki írás ha gyo má nyos és in ter ne tes fo lyó ira tok meg je len te té sé re 

A kol lé gi um pá lyá za tot hir det a tárgy kö ré be tar to zó 2007. ja nu ár 1. és 2007. de cem ber
31. kö zött ki adás ra ke rü lõ ha gyo má nyos és in ter ne tes szak mai fo lyó ira tok meg je len te té sé nek
vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sá ra. 

Al té ma kód szá ma: 1601 

A ki oszt ha tó ke ret össze ge: 90 mil lió Ft.

A kol lé gi um a pá lyá zat ban nem ír elõ kö te le zõ ön részt. 

A pá lyá za ton ha zai be jegy zé sû, va la mint ha tá ron túli ma gyar nyel vû, ha gyo má nyos, vagy in -
ter ne tes fo lyó irat tu laj do no sa vagy ki adó ja ve het részt, a fõ szer kesz tõ – fe le lõs szerkesztõ –
ellenjegyzésével. 

1. Ha gyo má nyos fo lyó ira tok

A pá lyá zó nak csa tol nia kell: 
– a lap be jegy zés má so la tát, 
– ha tá ron túli fo lyó irat ese té ben a lap be jegy zés hi te le sí tett ma gyar for dí tá sát (amennyi ben

2006. évre nem volt NKA ál tal tá mo ga tott fo lyó irat-pá lyá za ta),
– az utol só meg je lent lap szá mot,
– új lap in dí tá sa ese tén egy pél dány pró ba szá mot, a ter ve zett lap cél ja i nak, ütem ter vé nek, költ -

ség ve té sé nek, to váb bá a ter jesz tés mód já nak is mer te té sé vel, a célközönség bemutatásával.

Össze vont lap szám egy meg je len te tés nek szá mít, amennyi ben ter je del mé ben nem éri el egy
lap szám ter je del mé nek 160%-át! Össze vont lap szám csak ha von ta, il let ve két ha von ta meg je le nõ fo -
lyó ira tok ese té ben le het sé ges, éven te leg föl jebb egy szer, amennyi ben az össze vont lap szám ter je del -
me el éri vagy meg ha lad ja egy lap szám 160%-át. A különszám elfogadható elszámolásként. 

Fel hív juk a pá lyá zók fi gyel mét, hogy pá lyáz ni csak a fo lyó irat köz vet len elõ ál lí tá si költ sé gé -
nek ma xi mum 80%-ára le het. A kol lé gi um (a tá mo ga tá sok el ap ró zó dá sá nak meg aka dá lyo zá sa ér de -
ké ben) az igé nyelt összeg 70 szá za lé ká nál ki sebb (és/vagy 500 000 forintnál kevesebb) támogatást
nem szavaz meg. 

A pá lyá zó nak pá lyá za tá ban írás ban kell vál lal nia, hogy – ha az NKA erre föl ké ri – alá ve ti ma -
gát a MATESZ egy sze rû sí tett au di tá lá sá nak. Ez a sza bály a ha tá ron túli fo lyó ira tok ra nem
vonatkozik. 

A tá mo ga tást el nyert fo lyó ira tok elsõ vagy hát só bo rí tó ju kon (B1, B4) kö te le sek fel tün tet ni az
NKA ér vé nyes lo gó ját, mely az NKA hon lap já ról (www.nka.hu) letölthetõ. 

1390 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK



A kol lé gi um elõny ben ré sze sí ti azok nak a fo lyó ira tok nak a tá mo ga tá sát  
– ame lyek pos tai ter jesz tés ben és sza bad árus he lye ken el ér he tõk,
– a fo lyó irat ter jesz té sé re a Könyv tár el lá tó Kht.-val ér vé nyes szer zõ dés sel ren del kez nek, 
– amely eknek mû kö dõ web lap ja van, 
– ame lyek nek be vé te lei kö zött a köz vet len elõ ál lí tá si költ ség leg alább 10%-át el érõ szpon zo rá -

ció, hir de tés, egyéb tá mo ga tás mutatható ki. 

A szer kesz tõ ség nél fog lal koz ta tott fõ fog lal ko zá sú ak mun ka bé re i re és azok já ru lé ka i ra, va la -
mint re zsi re tá mo ga tás nem igényelhetõ. 

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 kai (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 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 ki fi ze té se,
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák az aláb bi jog cí mek re 

= szö veg be vi tel (írás), kép be vi tel, 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,
csomagolás),

– amennyi ben a fo lyó irat nak hoz zá fér he tõ elekt ro ni kus for má ja is van, és ah hoz is kér tá mo ga -
tást, an nak jog cí mei nem tér het nek el a 2. pont ban foglalt jogcímektõl.

Amennyi ben a pá lyá zó áfa-vissza igény lés re jo go sult, a költ ség ve tés ben, il let ve az el szá mo lás -
ban csak a net tó árat tün tet he ti föl azok nál a té te lek nél, ame lyek áfá ja vissza igé nyel he tõ. A tá mo ga tás
össze ge vissza igé nyel he tõ ál ta lá nos forgalmi adóra nem használható fel. 

A pá lyá zat a fo lyó irat-tá mo ga tás ra vo nat ko zó be tét lap pal együtt ér vé nyes! (hagyományos)

2. In ter ne tes fo lyó ira tok 

(Ki zá ró lag in ter ne ten meg je le nõ fo lyó ira tok tá mo ga tá sá ra vonatkozik.) 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
– a fo lyó irat hoz zá fér he tõ web cí mét és 
– a hon lap ról ké szült utol só prin te ket. 

Fel hív juk a pá lyá zók fi gyel mét, hogy pá lyáz ni csak a fo lyó irat köz vet len elõ ál lí tá si költ sé gé -
nek ma xi mum 80%-ára le het. A kol lé gi um (a tá mo ga tá sok el ap ró zó dá sá nak meg aka dá lyo zá sa ér de -
ké ben) az igé nyelt összeg 70 szá za lé ká nál ki sebb (és/vagy 100 000 forintnál kevesebb) támogatást
nem szavaz meg. 
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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 kai (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 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 
– elõ ké szí té si mun kák az aláb bi jog cí mek re 

= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
= szö veg be vi tel (írás), kép be vi tel, szken ne lés 
= kor rek tú ra 

– kó do lás (HTML-nyelv re) (adat fel töl tés) 
– pub li ká ció-meg je len te tés (szol gál ta tás).

Amennyi ben a pá lyá zó az 1. és 2. pon tok ban fel so rolt költ sé gek tõl el té rõ költ ség jog cí met is
meg je löl, úgy azt rö vi den in do kol nia kell, s en nek alap ján a kol lé gi um sa ját ha tás kör ben dönt.
Amennyi ben a pá lyá zó el mu laszt ja az in dok lást, a kol lé gi um a kért jogcímet nem fogadja el. 

Amennyi ben a pá lyá zó áfa-vissza igény lés re jo go sult, a költ ség ve tés ben, il let ve az el szá mo lás -
ban csak a net tó árat tün tet he ti föl azok nál a té te lek nél, ame lyek áfá ja vissza igé nyel he tõ. A tá mo ga tás
össze ge vissza igé nyel he tõ ál ta lá nos forgalmi adóra nem használható fel. 

A pá lyá zat a fo lyó irat-tá mo ga tás ra vo nat ko zó be tét lap pal együtt ér vé nyes! (in ter ne tes) 

A tá mo ga tott pá lyá zó a tá mo ga tás össze gé re a meg kö tött szer zõ dés bir to ká ban 2007. év ben
szá mít hat a 2006. évi tá mo ga tás elszámolása után. 

A pá lyá za tok

2006. no vem ber 17-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tók 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. 

Kép zõ mû vé sze ti Kol lé gi um 
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A SZÍNHÁZI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

A Szín há zi Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tot hir det ma gyar szín há zi együt te sek kül föl di,
va la mint kül föl di együt te sek ma gyar or szá gi ven dég já té ká ra

Al té ma kód szá ma: 1303 

Pá lyáz ni a 2007. feb ru ár 1.–au gusz tus 31. kö zött meg va ló su ló ven dég já té kok ra lehet. 
Pá lyáz hat nak: 
– ha zai és ma gyar nyel ven ját szó ha tá ron túli, hi va tás sze rû en mû kö dõ szín há zak, il let ve tár su -

la tok vagy azok fenntartói, 
– füg get len mû vé szek bõl álló tár su lá sok.

Ma gán sze mély nem ad hat be pá lyá za tot! 
Pá lyáz ni csak a ne ve zé si díj egy ide jû be fi ze té sé vel le het! 

Ter ve zett ke ret összeg: 20 mil lió fo rint.

A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán elõnyt él vez: 
– ha a meg hí vó kül föl di fél ran gos kül föl di fesz ti vál/szín ház, 
– ha a szín há zi pro duk ció ha tá ron túli ma gyar lak ta te rü le te ken je le nik meg, 
– ha olyan or szág ba szól a meg hí vás, aho va ma gyar nyel vû elõ adás rit kán jut el, 
– ha a kül föl di pro duk ció fo ga dá sá ra nem zet kö zi ko ope rá ció ke re té ben kerül sor, 
– ha a kül föl di pro duk ció fo ga dá sá hoz szak mai is me ret ter jesz tõ prog ram társul. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
– a prog ram rész le tes le írá sát, szer zõ vel és cím mel, 
– az al ko tók ne vét, sze rep osz tást, 
– a ven dég já ték idõ pont ját(-ja it), he lyét, 
– a part ner szín ház meg hí vó le ve lét/el fo ga dó nyi lat ko za tát vagy szán dék nyi lat ko za tát, 
– a ne ve zé si díj be fi ze té sét iga zo ló pos tai utal vány vagy a ban ki át uta lá si bi zony lat másolatát. 

Tá mo ga tás kér he tõ: 
– meg bí zá si díj ra (for dí tá si és tol má cso lá si) és já ru lé ka i ra vagy szám lás ki fi ze té sé re,
– tisz te let díj ra (mû vé szek) és an nak já ru lé ka i ra, il let ve szám lás ki fi ze té sé re VAGY napidíjra, 
– szál lí tá si díj ra, 
– uta zá si költ ség re, 
– biz to sí tás ra,
– szál lás költ ség re.

A pá lyá zó ne ve zé si díj cí mén az igé nyelt összeg 1%-át (amely 20%-os áfát tar tal maz) tar -
to zik be fi zet ni a pá lyá zat be nyúj tá sá val egy ide jû leg az NKA Igaz ga tó sá ga 

10032000-01425200-00000000 szá mú pénz for gal mi jel zõ szá má ra 
a pá lyá za ti adat lap hoz tar to zó csek ken. 
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A ne ve zé si díj össze ge fél mil lió fo rint nál ki sebb össze gû igény ese tén sem le het ke ve sebb
5000 Ft-nál (amely 20%-os áfát tar tal maz). 

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

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

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

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

Az adat la pok in ter ne tes le töl té se ese tén a pá lyá za ti adat lap sor szá má ért for dul jon az
ügy fél szol gá lat hoz a 327-4445-es te le fon szá mon, vagy e-ma il: 

ag nes.szon dy@nka.hu cí men. 

A pá lyá za tok 

2006. no vem ber 20-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tók 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. 

Szín há zi Kol lé gi um

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. Tá jé koz tat juk 

tisz telt pá lyá zó in kat, hogy a gya ko ri jog sza bály vál to zá sok kö vet kez té ben mó do sí tott leg fris sebb
(2006. jú li us 18-án meg je lent) pá lyá za ti adat la pot a hon lap ról tölt he tik le, il let ve pos tán kér he tik az
Igaz ga tó ság tól. Kér jük, hogy új pá lyá za ti adat la pon nyújt sák be pályázatukat. 

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.
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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 be nyúj tott és 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 ché nyi Könyv tár ral
szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri
pa lo ta F épü let, 302. szo ba) kell 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. 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 tá mo ga tá si összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el
átalányként a támogatás terhére.

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
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NKA 2006. – II. FÉL ÉVI PÁ LYÁ ZA TI NAP TÁ RA

Fo tó mû vé sze ti – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 30.

Nép mû vé sze ti – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 30.

Szép iro dal mi – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 30.

Tánc mû vé sze ti – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 30.

Köz mû ve lõ dé si – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 27.

Moz gó kép – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 24.

Mû em lé ki és Ré gé sze ti – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 22.

Ze nei – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 22.

Ipar mû vé sze ti – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 21.

Épí tõ mû vé sze ti – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 20.

Is me ret ter jesz té si – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 20.

Szín há zi – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 20.

Szín há zi – ven dég já ték ra no vem ber 20.

Kép zõ mû vé sze ti – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 17.

Le vél tá ri – meg hí vá sos no vem ber 15.

Le vél tá ri – meg hí vá sos, fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 10.

Könyv tá ri – meg hí vá sos no vem ber 8.

Könyv tá ri – meg hí vá sos, fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 8.

Mú ze u mi – meg hí vá sos no vem ber 2.

Mú ze u mi – meg hí vá sos, fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 2.

Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra ok tó ber 24.

Kép zõ mû vé sze ti – meg hí vá sos ok tó ber 18.

Tánc mû vé sze ti ok tó ber 13.

Köz mû ve lõ dé si ok tó ber 9.

Moz gó kép ok tó ber 6.

Könyv tár ok tó ber 5.

Nem zet kö zi Kul tu rá lis Tá mo ga tá sok Ide ig le nes Kol lé gi u ma ok tó ber 2.

Meg jegy zés:
A be ér ke zé si ha tár idõre 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
1083 Bu da pest, Gyu lai Pál utca 13.
Pos ta cím: 1388 Bu da pest, Pf.: 82
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1406 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI ADATLAP



PÁLYÁZATI ADATLAP n NKA HÍRLEVÉL 1407



1408 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ



PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ n NKA HÍRLEVÉL 1409



1410 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ



PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ n NKA HÍRLEVÉL 1411



1412 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ



PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ n NKA HÍRLEVÉL 1413



1414 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ



PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ n NKA HÍRLEVÉL 1415


