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TÁJÉKOZTATÓ 
A KÖZMÛVELÕDÉSI KOLLÉGIUM 
EGYEDI ELBÍRÁLÁSÚ PÁLYÁZATAIRÓL

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 8 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 14 748 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (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: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 8 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 14 748 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 9 600 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ön kor mány zat Pal ko nya (Pal ko nya)
Pal ko nya Eu ró pa kul tu rá lis fa lu ja 2007 fesz ti vál prog ram ja i ra 3 000 000 Ft

Ma gyar Kul tú ra Ala pít vány (Bu da pest)
Ün ne pi kon fe ren cia meg ren de zé sé re a Ma gyar Co me ni us Tár sa ság 
meg ala pí tá sa 20. év for du ló ja alkalmából* 700 000 Ft

Pest Me gyei Nép mû ve lõk Egye sü le te (Da bas)
A Pest me gyei nép mû ve lõk és tiszt ség vi se lõk szak mai ta nács ko zá sá ra* 300 000 Ft

Ba ra nyai Em be re kért Szö vet ség (Pécs)
Nem zet kö zi kon fe ren cia meg ren de zé sé re 2006. október 17–18. Pécs* 1 300 000 Ft

Veszp rém Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Veszp rém)
Kul tu rá lis és vi dék fej lesz té si pro jekt mû hely meg va ló sí tá sá ra 
a II. Nem ze ti Fej lesz té si Tervhez 1 300 000 Ft

Gom ba szög Fej lesz té sé ért Ala pít vány (Sla vec–Szalóc)
Pa lóc or szág – me se or szág – VI. pa lóc me se mon dó ver seny 
és szak mai kon fe ren cia meg ren de zé sé re 1 600 000 Ft

Bu da pes ti Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
A köz mû ve lõ dés há zai Bu da pes ten 4. címû szak ma tör té ne ti ki ad vány 
meg je len te té sé re 900 000 Ft

Se ré nyi és Tár sa Ke res ke del mi, Ven dég lá tó és Szol gál ta tó Bt. (Orfû)
Az or fûi táj ház és ke men cés ud var tech ni kai fel té te le i nek kor sze rû sí té sé re, 
hang tech ni kai esz kö zök be szer zé sé re 500 000 Ft

Tóth Zsu zsan na s. k.,
a Köz mû ve lõ dé si 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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A SZÍNHÁZI KOLLÉGIUM
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.–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.

Al té ma kód szá ma: 1301

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 a

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 cél kö zön ség be mu ta tá sá val.

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 fel 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 kü lön szám el szá mo lás ként el fo gad ha tó.

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 fo rint nál ke ve sebb) tá mo ga tást
nem sza vaz meg.

A pá lyá zó nak pá lyá za tá ban írás ban kell vál lal nia, hogy – ha az NKA erre fel 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) 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,
– ame lyek a fo lyó irat ter jesz té sé re a Könyv tár el lá tó Kht.-vel ér vé nyes szer zõ dés sel ren del kez -

nek,
– 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 kifizetése,
– szer zõi jog dí jak,
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– 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,
– 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, 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 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 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 for gal mi adó ra nem hasz nál ha tó 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 ira tok tá mo ga tá sá ra vo nat ko zik.)

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%-ánál ki sebb (és/vagy 100 000 fo rint nál 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 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, 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,

– kó do lás (HTML-nyelv re) adat fel töl tés),
– pub li ká ci ó meg je len te tés (szol gál ta tás).
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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 jog cí met nem fo gad ja 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 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 for gal mi adó ra nem hasz nál ha tó 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 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
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AZ ISMERETTERJESZTÉSI ÉS
KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Is me ret ter jesz té si és Kör nye zet kul tú ra Kol lé gi um pá lyá za tot hir det a tárgy kö ré be
tar to zó 2007. ja nu ár 1.–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 cél(ok) meg va ló sí tá sát cél zó pá lyá za tok ve het nek részt: böl cse le -
ti-tu do má nyos, gyer mek- és if jú sá gi (nem szép iro dal mi jel le gû), or szá gos és he lyi ér té ke ket be -
mu ta tó ki ad vá nyok, a ter mé szet tu do má nyos is me ret ter jesz tést szol gá ló, or szá gos ter jesz té sû,
ha gyo má nyos for má ban szer kesz tett, il let ve in ter ne tes fo lyó ira tok és pe ri o di kák meg je len te té -
sé re vonatkozó pályázatok.

Al té ma kód szá ma: 2501

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 a

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 fel 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 kü lön szám el szá mo lás ként 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 fo rint nál ke ve sebb) tá mo ga tást
nem sza vaz meg.

A pá lyá zó nak pá lyá za tá ban írás ban kell vál lal nia, hogy – ha az NKA erre fel 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) le tölt he tõ.
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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,
– ame lyek a fo lyó irat ter jesz té sé re a Könyv tár el lá tó Kht.-vel ér vé nyes szer zõ dés sel ren del kez nek,
– 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 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, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy

szám lás kifizetése,
– 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, 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 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 for gal mi adó ra nem hasz nál ha tó 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 ten meg je le nõ fo lyó ira tok tá mo ga tá sá ra vo nat ko zik.)

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%-ánál ki sebb (és/vagy 100 000 fo rint nál 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 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,
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– 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,

– kó do lás (HTML-nyelv re) (adat fel töl tés),
– pub li ká ci ó 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 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 for gal mi adó ra nem hasz nál ha tó 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 20-ig be ér ke zõ en

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

Is me ret ter jesz té si és Kör nye zet kul tú ra
Kol lé gi um

FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATOK n NKA HÍRLEVÉL 1425



AZ ÉPÍTÕMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pá lyá za ti ki írás ha gyo má nyos és elekt ro ni kus fo lyó ira tok meg je len te té sé re.

Az Épí tõ mû vé sze ti Kol lé gi um pá lyá za tot hir det a tárgy kö ré be tar to zó 2007. ja -
nuár 1.–de cem ber 30. kö zött ki adás ra ke rü lõ ha gyo má nyos és elekt ro ni kus fo lyó ira tok meg je -
len te té sé re.

Al té ma kód szá ma: 2401

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
elekt ro ni kus 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 a

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 fel 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 el szá mo lás ként 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 fo rint nál ke ve sebb) tá mo ga tást
nem sza vaz meg.

A pá lyá zó nak pá lyá za tá ban írás ban kell vál lal nia, hogy – ha az NKA erre fel 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) 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 ke res ke del mi for ga lom ban el ér he tõk,
– ame lyek a fo lyó irat ter jesz té sé re a Könyv tár el lá tó Kht.-vel ér vé nyes szer zõ dés sel ren del -

keznek,
– ame lyeknek mû kö dõ web lap ja van.

1426 NKA HÍRLEVÉL n FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATOK



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, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy

szám lás kifizetése,
– 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, 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 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 for gal mi adó ra nem hasz nál ha tó 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 ira tok tá mo ga tá sá ra vo nat ko zik.)

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%-ánál ki sebb (és/vagy 100 000 fo rint nál 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 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, 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,

– kó do lás (HTML-nyelv re) (adat fel töl tés),
– pub li ká ci ó meg je len te tés (szol gál ta tás).
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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 jog cí met nem fo gad ja 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 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 for gal mi adó ra nem hasz nál ha tó 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 20-ig be ér ke zõ en

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

Épí tõ mû vé sze ti Kol lé gi um
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AZ IPARMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

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.–de cem ber 31. kö zött 
ki adás ra ke rü lõ ha gyo má nyos és elekt ro ni kus fo lyó ira tok meg je len te té sé re.

Al té ma kód szá ma: 1701

A pá lyá za ton ha zai be jegy zé sû, va la mint ha tá ron túli ha gyo má nyos, vagy elekt ro ni kus 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,
– 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 a

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 fel 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 kü lön szám el szá mo lás ként 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 fo rint nál ke ve sebb) tá mo ga tást
nem sza vaz meg.

A pá lyá zó nak pá lyá za tá ban írás ban kell vál lal nia, hogy – ha az NKA erre fel 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) 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 lyen el ér he tõk,
– ame lyek a fo lyó irat ter jesz té sé re a Könyv tár el lá tó Kht.-vel ér vé nyes szer zõ dés sel ren del kez -

nek,
– 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.
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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, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy

szám lás kifizetése,
– 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, 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 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 for gal mi adó ra nem hasz nál ha tó 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 ira tok tá mo ga tá sá ra vo nat ko zik.)

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%-ánál ki sebb (és/vagy 100 000 fo rint nál 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 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, 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,

– kó do lás (HTML-nyelv re) (adat fel töl tés),
– pub li ká ci ó meg je len te tés (szol gál ta tás).
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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 jog cí met nem fo gad ja 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 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 for gal mi adó ra nem hasz nál ha tó 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 21-ig be ér ke zõ en

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

Ipar mû vé sze ti Kol lé gi um
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A ZENEI KOLLÉGIUM 
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

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

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 a

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 fel 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 kü lön szám el szá mo lás ként 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 fo rint nál ke ve sebb) tá mo ga tást
nem sza vaz meg.

A pá lyá zó nak pá lyá za tá ban írás ban kell vál lal nia, hogy – ha az NKA erre fel 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) 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,
– ame lyek a fo lyó irat ter jesz té sé re a Könyv tár el lá tó Kht.-vel ér vé nyes szer zõ dés sel ren del kez nek,
– 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 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, 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, 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 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 for gal mi adó ra nem hasz nál ha tó fel.

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

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 ira tok tá mo ga tá sá ra vo nat ko zik.)

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%-ánál ki sebb (és/vagy 100 000 fo rint nál 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 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, 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,

– kó do lás (HTML-nyelv re) (adat fel töl tés),
– pub li ká ci ó meg je len te tés (szol gál ta tás).
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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 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 for gal mi adó ra nem hasz nál ha tó fel.

A pá lyá zat csak az in ter ne tes 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 22-ig be ér ke zõ en

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

Ze nei Kol lé gi um
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A MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Mû em lé ki és Ré gé sze ti Kol lé gi um pá lyá za tot hir det a tárgy kö ré be tar to zó 2007. ja -
nuár 1.–de cem ber 31. kö zött ki adás ra ke rü lõ ha gyo má nyos és in ter ne tes meg je len te té sé re.

Al té ma kód szá ma: 2701

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 a

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 fel 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 el szá mo lás ként 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 fo rint nál ke ve sebb) tá mo ga tást
nem sza vaz meg.

A pá lyá zó nak pá lyá za tá ban írás ban kell vál lal nia, hogy – ha az NKA erre fel 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) 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,
– ame lyek a fo lyó irat ter jesz té sé re a Könyv tár el lá tó Kht.-vel ér vé nyes szer zõ dés sel ren del kez nek,
– 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 kifizetése,
– szer zõi jog dí jak,
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– 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,
– 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, 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 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 for gal mi adó ra nem hasz nál ha tó fel.

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

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 ira tok tá mo ga tá sá ra vo nat ko zik.)

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%-ánál ki sebb (és/vagy 100 000 fo rint nál 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 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, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy

szám lás kifizetése,
– nyom dai 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 ci ó meg je len te tés (szol gál ta tás).
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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 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 for gal mi adó ra nem hasz nál ha tó fel.

A pá lyá zat csak az in ter ne tes 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 22-ig be ér ke zõ en

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

Mû em lé ki és Ré gé sze ti Kol lé gi um
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A MOZGÓKÉP KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

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: 1001

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

elekt ro ni kus 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 cél kö zön ség be mu ta tá sá val.

Össze vont lap szám egy meg je len 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 kü lön szám el fo gad ha tó el szá mo lás ként.

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 nak ki sebb (és/vagy 500 000 fo rint nál ke ve sebb) tá mo ga tást
nem sza vaz 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 vo nat -
ko zik.

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.
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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:
– amely pos tai ter jesz tés ben és sza bad árus he lye ken el ér he tõk,
– amely 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 -

keznek,
– amely nek mû kö dõ web lap ja van,
– amely 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 támogatás nem igé nyel he tõ.

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, 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 ten meg je le nõ fo lyó ira tok tá mo ga tá sá ra vo nat ko zik)

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 döl tés),
– pub li ká ci ós 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 24-ig be ér ke zõ en

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

Moz gó kép Kol lé gi um
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A KÖZMÛVELÕDÉSI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

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: 2001

Az aláb bi cél(ok) meg va ló sí tá sát cél zó pá lyá za to kat vá runk:
– dön tõ en, il let ve je len tõs mér ték ben köz mû ve lõ dé si te ma ti ká jú, ilyen cé lo kat szol gá ló, a köz -

mû ve lõ dés sok szí nû sé gét rep re zen tá ló szakmai folyóiratok kiadása,
– re gi o ná lis vagy me gyei ter jesz té sû, a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a te vé keny sé gi kö rük -

höz tar to zók tá jé koz ta tá sát szol gá ló kiadványok kiadása.
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

elekt ro ni kus 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 cél kö zön ség be mu ta tá sá val.

Össze vont lap szám egy meg je len 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 kü lön szám el fo gad ha tó el szá mo lás ként.

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 nak ki sebb (és/vagy 500 000 fo rint nál ke ve sebb) tá mo ga tást
nem sza vaz 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 vo nat -
ko zik.
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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,
– ame lyek 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,
– ame lyek nek mû kö dõ web lap ja van,
– amely 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 támogatás 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, 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 ten meg je le nõ fo lyó ira tok tá mo ga tá sá ra vo nat ko zik)

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,
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák az aláb bi jog cí mek re:

= ki ad vány szer kesz tés,
= 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 ci ós meg je len te tés (szol gál ta tás),
– 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 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 27-ig be ér ke zõ en

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

Köz mû ve lõ dé si Kol lé gi um
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A TÁNCMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

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 elekt ro ni kus fo lyó ira tok meg je len te té sé re.

Al té ma kód szá ma: 1501

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 cél kö zön ség be mu ta tá sá val.

Össze vont lap szám egy meg je len 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 kü lön szám el fo gad ha tó el szá mo lás ként.

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 nak ki sebb (és/vagy 500 000 fo rint nál ke ve sebb) tá mo ga tást
nem sza vaz 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) 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:
– amelyek pos tai ter jesz tés ben és sza bad árus he lye ken el ér he tõk,
– ame lyek 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,
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– ame lyek nek mû kö dõ web lap ja van,
– amely 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 sé gé 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 igé nyel he tõ.

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, 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 ten meg je le nõ fo lyó ira tok tá mo ga tá sá ra vo nat ko zik.)

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 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,
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– 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 ci ós 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 jog cí met nem fo gad ja 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 30-ig be ér ke zõ en

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

Tánc mû vé sze ti Kol lé gi um
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A SZÉPIRODALMI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

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.–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 re.

Al té ma kód szá ma: 2601

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
elekt ro ni kus 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 cél kö zön ség be mu ta tá sá val.

Össze vont lap szám egy meg je len 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 kü lön szám el fo gad ha tó el szá mo lás ként.

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 nak ki sebb (és/vagy 500 000 fo rint nál ke ve sebb) tá mo ga tást
nem sza vaz 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 vo nat -
ko zik.

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 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,
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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, 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 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 költ sé gek nél kell
feltüntetni!

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 vo nat ko zik.)

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 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 ci ós 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.
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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 az in ter ne tes 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 el szá mo lá sa után.

A pá lyá za tok 

2006. no vem ber 30-ig be ér ke zõ en

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

Szép iro dal mi Kol lé gi um
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A NÉPMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

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.–2007. de cem ber 31.
kö zött ki adás ra ke rü lõ ha gyo má nyos és elekt ro ni kus szak mai fo lyó ira tok meg je len te té sé re.

Al té ma kód szá ma: 1901

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

elekt ro ni kus 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 cél kö zön ség be mu ta tá sá val.

Össze vont lap szám egy meg je len 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 kü lön szám el fo gad ha tó el szá mo lás ként.

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 nak ki sebb (és/vagy 500 000 fo rint nál ke ve sebb) tá mo ga tást
nem sza vaz 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 vo nat -
ko zik.

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:
– amely nek pos tai ter jesz tés ben és sza bad árus he lye ken el ér he tõk,
– amely nek 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,
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– amely 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 szer kesz tõ sé gé 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 támogatás 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 (szedés, 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 ha gyo má nyos 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 ten meg je le nõ fo lyó ira tok tá mo ga tá sá ra vo nat ko zik.)

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 (és/vagy 100 000 fo rint nál ke ve sebb) tá mo ga tást 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 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,
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– 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 ci ó 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 jog cí met nem fo gad ja 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 az in ter ne tes 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 30-ig be ér ke zõ en

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

Nép mû vé sze ti Kol lé gi um
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A FOTÓMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Szak fo lyó ira tok meg je le né sé nek tá mo ga tá sá ra a 2007. év ben

A Fo tó mû vé sze ti Kol lé gi um pá lyá za tot hir det a 2007. ja nu ár 1.–de cem ber 31. kö zött
meg je le nõ fo tó mû vé sze ti szak fo lyó ira tok tá mo ga tá sá ra, új lap in dí tá sá ra.

Al té ma kód szá ma: 1801

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
elekt ro ni kus 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.

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 cél kö zön ség be mu ta tá sá val.

Össze vont lap szám egy meg je len 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 kü lön szám el fo gad ha tó el szá mo lás ként.

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 nak ki sebb (és/vagy 500 000 fo rint nál ke ve sebb) tá mo ga tást
nem sza vaz 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 vo nat -
ko zik.

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.
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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:
– amely nek pos tai ter jesz tés ben és sza bad árus he lye ken el ér he tõk,
– amely nek 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 nek mû kö dõ weblapja 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 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, 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).

Ab ban az eset ben, ha 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: 

– 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,
– 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 ci ó meg je len te tés (szol gál ta tás).

A fel so rolt költ sé gek tõl el té rõ jog cí mek tá mo ga tá sá ról a kol lé gi um sa ját ha tás kö ré ben dönt.

Amennyi ben a pá lyá zó el mu laszt ja az in dok lást, a kol lé gi um a kért jog cí met nem fo gad ja el.
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
rezsire támogatás nem igényelhetõ.

Az áfa-vissza igény lés re jo go sult pá lyá zó, 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.
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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 pá lyá zat a ha gyo má nyos 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 30-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.

Fo tó mû vé sze ti 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 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 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 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.
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Egyéb ren del ke zé sek
A pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná 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 jó vá ha gyott 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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AZ NKA PÁLYÁZATI NAPTÁRA –
2006. II. FÉLÉV OKTÓBERÉTÕL

Kol lé gi um Be ér ke zé si ha tár idõ

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

Nép mû vé sze ti 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 – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 8.

Könyv tá ri – meg hí vá sos 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.

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
1083 Bu da pest, Gyu lai Pál utca 13.

Pos ta cím: 1388 Bu da pest, Pf. 82
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