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AZ ISMERETTERJESZTÉSI ÉS
KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM
EGYEDI PÁLYÁZATAI ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok száma: 12 db
Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok támogatási igénye: 32 530 680 Ft
A pályázatok elbírálásának dátuma: 2007. szeptember 28.
Érvénytelen pályázatok (tartalmi, illetve formai okokból): –
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott egyedi pályázatok: 10 db
Támogatott egyedi pályázatok támogatási igénye: 27 430 680 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 15 540 000 Ft

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)
Kubinyi András: Matthias Rex címmel díszkiadvány megjelentetésére
a Mátyás Konferenciára 4 400 000 Ft

TIT Kossuth Klub Egyesület (Budapest)
A 7th Expo – Scienses Europe – 2008 (7. európai diákalkotó fesztivál)
megrendezésére 1 000 000 Ft

Székely Ervin (Budapest)
Alkotói támogatás magyar–portugál szótár megírására 1 000 000 Ft

Fekete Doboz Közhasznú Alapítvány (Budapest)
Az emberi jogoktól a szociális jogokig – egy dokumentumfilm-mûhely
két évtizede címû kötet kiadására 2 000 000 Ft

B. K. L. Kiadói és Reklám Kft. (Szombathely)
Szabados György zongoramûvész, zenekutató
Válogatott írások és esszék munkacímû könyve kiadására 700 000 Ft

Magyar Szociológiai Társaság (Budapest)
Laky Teréz és kora címû emlékkötet kiadására 700 000 Ft

Napkút Kiadó Kft. (Budapest)
Ucsiraltu: A hun nyelv szavai (fordította, szerkesztette:
Obrusánszky Borbála, Ómúltunk Tára sorozat 2. kötet) kiadására 400 000 Ft

Petõfi Irodalmi Múzeum (Budapest)
Mátyás kortárs szemmel – reprezentatív album kiadására 4 000 000 Ft
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Politológiai Párbeszéd Társasága (Törökbálint)
Az Európai Unió a XXI. század elején címû tanulmánykötet kiadására 1 000 000 Ft

Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
Nyugat-ünnep megvalósítására az Országos Széchenyi Könyvtárban
– 2007. november 26. 340 000 Ft

Székely Gábor s. k.,
az Ismeretterjesztési és Környezetkultúra

Szakmai Kollégium elnöke
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A KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
EGYEDI PÁLYÁZATAI ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok száma: 4 db
Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok támogatási igénye: 7 250 000 Ft
A pályázatok elbírálásának dátuma: 2007. október 1.
Érvénytelen pályázatok (tartalmi, illetve formai okokból): –
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott egyedi pályázatok: 3 db
Támogatott egyedi pályázatok támogatási igénye: 4 750 000 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 4 300 000 Ft

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Szentendrei Közmûvelõdési, Kulturális és Városmarketing Kht.
(Szentendre)
A szentendrei MûvészetMalom 2007. évi kiállításainak támogatására 2 500 000 Ft

Tilless Béla László (Budapest)
Tilless Béla életmû-kiállítása és a kapcsolódó kiadvány megvalósítására 400 000 Ft

Magyar Régészeti és Mûvészettörténeti Társulat (Budapest)
A Magyar Régészeti és Mûvészettörténeti Társulat kitüntetõ érmeinek
elkészíttetésére Vigh Tamás szobrászmûvésszel
(4 darabos sorozat, 10-10 példány) 1 400 000 Ft

Kovács Péter s. k.,
a Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium

elnöke
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A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
EGYEDI PÁLYÁZATAI ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok száma: 3 db
Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok támogatási igénye: 2 083 600 Ft
A pályázatok elbírálásának dátuma: 2007. október 3.
Érvénytelen pályázatok (tartalmi, illetve formai okokból): –
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott egyedi pályázatok: 3 db
Támogatott egyedi pályázatok támogatási igénye: 2 083 600 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 1 963 600 Ft

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Bozsik Yvette Alapítvány (Budapest)
Holtodiglan címû elõadás forgalmazására Németországban (Drezda) 63 600 Ft

Kalászi Faluház Kulturális, Szolgáltató Kht. (Budakalász)
Kortárs táncprodukciók bemutatására a budakalászi faluházban* 400 000 Ft

Honvéd Együttes Nonprofit Kft. (Budapest)
Zene-bona, szana-szét címû produkció létrehozására 1 500 000 Ft

Pataki András s. k.,
a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium

elnöke

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbö-

lendõ – a támogatás odaítélése minõsített többséggel történt.
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A FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
EGYEDI PÁLYÁZATAI ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok száma: 5 db
Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok támogatási igénye: 9 254 761 Ft
A pályázatok elbírálásának dátuma: 2007. október 4.
Érvénytelen pályázatok (tartalmi, illetve formai okokból): –
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott egyedi pályázatok: 2 db
Támogatott egyedi pályázatok támogatási igénye: 5 736 312 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 2 900 000 Ft

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
Térbe zárt pillanat címû kiállítás vándoroltatására 900 000 Ft

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest)
Roger Fenton (1819–1869) angol fényképész tizenkét darab
eredeti fotójának kiállítására az egyetemi könyvtárban 2 000 000 Ft

Albertini Béla s. k.,
a Fotómûvészeti Szakmai Kollégium

elnöke
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A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATAI ELBÍRÁLÁSÁRÓL
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Beérkezési határnap: 2007. május 7.
A pályázatok elbírálásának dátuma: 2007. október 12.
Beérkezett kollégiumi pályázatok száma: 25 db
Beérkezett pályázatok támogatási igénye: 101 836 420 Ft
Érvénytelen pályázat (tartalmi, illetve formai okokból): –
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: –
Halasztott pályázat: –
Halasztott pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott pályázat: 10 db
Támogatott pályázatok támogatási igénye: 44 200 600 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 24 000 000 Ft

Mûemlék orgonákra (Altéma: 1432)

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Budapest-Belvárosi Szent Mihály Templomigazgatóság (Budapest)
Mûemlék orgona restaurálására 4 000 000 Ft

Ciszterci Rend Zirc–Pilis–Pásztó–Szentgotthárd Egyesített Apátság
(Zirc)
A pécsi Miasszonyunk zárdatemplom orgonájának restaurálására 4 000 000 Ft

Hódmezõvásárhely Ótemplomi Református Egyházközség
(Hódmezõvásárhely)
A hódmezõvásárhelyi református ótemplom mûemlék
orgonájának restaurálására 3 000 000 Ft

Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
A Nemzeti Színház volt színpadi orgonája restaurálásának befejezésére 2 000 000 Ft

Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete (Budapest)
Az MTA ZTI zenetörténeti múzeumának gyûjteményében található
18. századi orgona restaurálására 2 000 000 Ft

Mezõcsáti Református Egyházközség (Mezõcsát)
Az 1891-ben épült Tangster (Opus 156) orgona restaurálására 1 000 000 Ft

Vértesi Református Egyházközség (Létavértes)
A vértesi református templom orgonájának restaurálására 2 000 000 Ft



Római Katolikus Egyházközség (Koroncó)
A koroncói római katolikus templom orgonájának felújítására 2 000 000 Ft

Római Katolikus Plébánia (Újkígyós)
Az újkígyósi római katolikus templom orgonájának restaurálására 2 000 000 Ft

Szák-Szendi Társult Evangélikus Egyházközség Száki
Egyházközsége (Szákszend)
Száki evangélikus templom mûemlék Bakos-orgonájának restaurálására 2 000 000 Ft

*

Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok száma: 14 db
Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok támogatási igénye: 39 991 624 Ft
Érvénytelen pályázatok (tartalmi, illetve formai okokból): –
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott egyedi pályázatok: 9 db
Támogatott egyedi pályázatok támogatási igénye: 31 789 424 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 14 500 000 Ft

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Balassi Intézet (Budapest)
Hubay-emlékünnepség megrendezésére Brüsszelben 3 000 000 Ft

BJO Produkciós Iroda Mûvészeti Szolgáltató Kft. (Budapest)
Budapest Jazz Orchestra és Oláh Kálmán Hommage á Bartók Béla
címû lemez megjelentetésére 400 000 Ft

Berenice Kulturális Szolgáltató Bt. (Budapest)
Portréfilm elkészítésére Perényi Miklós csellómûvészrõl
60. születésnapja alkalmából 700 000 Ft

Magyar Jazz Szövetség (Budapest)
A magyar jazz ünnepe megrendezésére* 1 600 000 Ft

Római Katolikus Egyházközség (Bátaszék)
A bátaszéki Nagyboldogasszony római katolikus templom
orgonarestaurálásának második szakaszára 5 000 000 Ft

Római Katolikus Plébánia (Szentbékkálla)
Szentbékkállai római katolikus templom orgonája felújítására 2 500 000 Ft

Kanizsai Klasszikusok Kulturális Közhasznú Egyesület
(Nagykanizsa)
Strém Kálmán koncertszervezõ emlékére hagyományteremtõ
szándékkal hangverseny megrendezésére 300 000 Ft
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Polyhimnia Kulturális és Hangversenyrendezõ Közkereseti Társaság
(Budapest)
Hangversenysorozat megrendezésére Kodály Zoltán születésének
125. évfordulója tiszteletére 700 000 Ft

TIT Kossuth Klub Egyesület (Budapest)
TIT József Attila Szabadegyetem zenei programjainak megvalósítására 300 000 Ft

Szirányi János s. k.,
a Zenei Szakmai Kollégium elnöke

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbö-

lendõ – a támogatás odaítélése minõsített többséggel történt.

1178 NKA HÍRLEVÉL � DÖNTÉSEK



KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
IDEIGLENES KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium meghívásos pályázatot hirdet a nemzetközi, illetve országos hatókörû turisztikai
vonzerõt jelentõ kulturális rendezvények számára az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztéri-
ummal közösen 2007 áprilisában kiírt pályázaton nyertes események szervezõi által benyújtott
hatástanulmányok elemzésére és összesítésére.

A pályázatra meghívást kap a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus.

A pályázó feladata a nyertes pályázók által kötelezõen benyújtott hatástanulmányok egybeve-
tése az ÖTM–NKA pályázati felhívásban foglalt, illetõleg a szerzõdéskötés során megadott követel-
ményekkel és mintákkal; szükség szerinti egyeztetése a pályázókkal.

A hatástanulmányokat összesítõ elemzés illeszkedjen a kollégium által 2007-ben támogatott
eseményekrõl készülõ összefoglaló monitori beszámolóhoz, illetve annak az ÖTM–NKA pályázatra
vonatkozó részéhez. Az elemzésnek többféle igényt kell kielégítenie: a szûkebb szakmai érdeklõdõk
(a pályázók), illetve a tágabb közönség tájékoztatása mellett legyen alkalmas a támogatások
hasznosulására vonatkozó következtetések levonására.

Altéma kódszáma: 6681

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 600 000 Ft.

A konkrét támogatási összegre vonatkozó döntést a kollégium hozza meg, melynek során az
alábbi szempontokat veszi figyelembe:

1. A hatástanulmányok összevetésének tervezett szempontjai.
2. A monitoring kapcsolódása a hatástanulmányok feldolgozásához.
3. Az összesítõ dolgozat részletes terve.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhetõ:
– megbízási díj és járulékai,
– számlás megbízási díj,
– nyomdai elõkészítés,
– nyomdaköltség.

A fentiektõl eltérõ költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A pályázati program megvalósítási határideje 2008. március 31.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt összeg 0,5%-át + 20% áfát tartozik befizetni a
pályázat benyújtásával egyidejûleg az NKA Igazgatósága 10032000-01225200-00000000 számú
pénzforgalmi jelzõszámára banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken.

Az átutalás, illetve postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pá-
lyázati adatlap sorszámát. A sorszámért forduljon a kollégium titkárához: Nagy Józsefné, tele-
fon: 327-4308, e-mail: erika.nagy@nka.hu.
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Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végétõl számított 7. pozícióban a
# jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.

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

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

A pályázat

2007. október 15-éig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának címére (H–1388 Budapest, Pf. 82)
A határidõn túl érkezõ pályázat érvénytelen!

Kiemelt Kulturális Események
Ideiglenes Kollégium
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A FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATOT HIRDET

„ANDRÉ KERTÉSZ” ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJRA

Altéma kódszáma: 1802

A Fotómûvészeti Kollégium pályázatot hirdet vissza nem térítendõ támogatásként az
André Kertészrõl elnevezett párizsi alkotómunka megvalósulására a 2008. évben. Pályázatot
nyújthat be professzionális fotográfus a korábban megítélt támogatottak kivételével.

Az NKA Fotómûvészeti Szakmai Kollégiuma az alkotói támogatást a magyar fotómûvészek
nemzetközi kapcsolatának és párizsi jelenléte megteremtésének elõmozdítása érdekében a Párizsi
Magyar Intézettel és az OKM-mel közösen hozta létre.

Évente egy fotómûvész részesülhet a támogatásban.
A párizsi alkotómunka fedezetére szolgáló összeg: 800 000 Ft. Az alkotói támogatást 2008. év-

ben kell felhasználni összefüggõ, folyamatos kinntartózkodás keretében, melynek idõtartama
két hónap.

A pályázónak szakmai önéletrajzot, munkatervet, valamint a munkásságát reprezentáló kiad-
ványokat (katalógus, könyv), portfóliót kell benyújtania.

A pályázati adatlapon lebonyolítóként a Magyar Fotográfiai Alapítványt kell a pályázónak
megjelölnie, mert a támogatás összege az alapítványon keresztül kerül kiutalásra.

Az utazás konkrét idõpontját a támogatott mûvész a Párizsi Magyar Kulturális Intézettel egyez-
tetve határozza meg, számára az intézet saját vendégszobájában ingyenes szállást biztosít, és munkái-
ból a következõ évben kiállítást rendez.

A mûvész hazatérését követõen munkabeszámolót köteles benyújtani, amelyhez kiállításra al-
kalmas formában csatolnia kell az alkotói támogatás ideje alatt készült 10 képbõl álló sorozatát. A ké-
peket a kollégium szakmai elfogadása után a mûvész a Magyar Fotográfiai Múzeumban helyezi el.
Az elhelyezés tényét a múzeumnak igazolnia kell a kollégium felé.

Az elbírálás szempontjai:
– a portfólió szakmai kvalitása, téma iránti érzékenysége,
– a benyújtott munkaterv tudatossága, célirányossága,
– egy nyugati nyelv nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt társalgási szintû ismerete.
Pályázni csak a 2007. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!

A pályázat

2007. november 12-éig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának címére (H–1388 Budapest, Pf. 82)
A határidõn túl érkezõ pályázat érvénytelen!

Fotómûvészeti Szakmai Kollégium
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A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az NKA Le vél tá ri Kol lé gi u ma 1945–1990 kö zött ke let ke zett na pi ren di jegy zék kel ren del -
ke zõ tes tü le ti anya gok di gi ta li zá lá sá ra meg hí vá sos pá lyá za tot hir det a köz ira tok ról, köz le vél tá rak -
ról és a ma gán le vél tá ri anyag vé del mé rõl szó ló 1995. évi LXVI. tör vény 17–20. §-ban
meg ha tá ro zott közlevéltárak részére.

Pá lyáz ni le het:

1. Na pi ren di jegy zék kel ren del ke zõ tes tü le ti anya gok di gi ta li zá lá sá ra

Al té ma kód szá ma: 2222

Tá mo ga tás igé nyel he tõ:
– di gi ta li zá lás ra (kép- és szö veg be vi tel, ka rak ter fel is me rés),
– prog ra mo zás ra (az adat bá zis és a képi anyag össze il lesz té se),
– elekt ro ni kus pub li ká ció meg je len te té sé re.

Pá lyá za ti fel té te lek:
– A tes tü le ti anya gok ar chi vá lá sá ra szol gá ló biz ton sá gi fel vé te lek leg alább 300 dpi fel bon tás -

ban, leg alább 256 szín ben, tö mö rí tet len TIF-, vagy tö mö rí tet len jpg-for má tum ba, a tes tü le ti anya gok
hasz ná la tá ra szol gá ló fel vé te lek jó mi nõ sé gû, tö mö rí tés re és gyors be töl tés re szolgáló formátumban
(pl. ecw, jpg 2000) készüljenek. 

– A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a di gi ta li zá lan dó anyag for rás ér té ke lé sét és egy pár ol dal min tát a
di gi ta li zá lan dó anyag ból, il let ve az adat bá zi sá ul szol gá ló kéz ira tos se géd le tek bõl (re gesz ta, na pi ren di 
jegy zék). Amennyi ben a se géd le tek nyom ta tás ban már meg je len tek, kér jük azok bib li og rá fia-ada ta it,
vagy amennyi ben in ter ne ten is el ér he tõk, az in ter ne tes el ér he tõ ség meg adá sát. A már nyom ta tás ban
meg je lent, s adat bá zis ként használt segédlet esetében kérjük jelezni, hogy meg van-e annak digitális
verziója. 

– El szá mo lás kor le kell adni a pá lyá zat ban vál lalt fel adat so rán el ké szült di gi tá lis ál lo mányt
CD-n, vagy DVD-n, il let ve meg kell je löl nie in ter ne tes elérhetõségét (URL). 

A pá lyá zat 

2007. no vem ber 12-ig be ér ke zõ en nyújt ha tó be, ki zá ró lag pos tai úton

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

Le vél tá ri Szak mai Kol lé gi um 
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A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Tánc mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tot hir det ma gas mû vé sze ti szak mai szín vo na lú
tánc mû vé sze ti ter vek meg va ló sí tá sá nak tá mo ga tá sá ra. A kol lé gi um egy pá lyá za ti pont nál sem kí ván
ön részt elõ ír ni. A prog ra mok meg va ló sí tá sá nak ter ve zett idõtartama: 2007. november 1.–2008.
június 30. 

1. Hi va tá sos, füg get len, al ter na tív mû vé szek, mû vé sze ti együt te sek (nem ön ál ló 
jogi sze mély ese té ben, an nak fenn tar tó ja) új pro duk ci ó ik meg va ló sí tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 1517

Egy pá lyá zó a té má ban 1 pá lyá za tot ad hat be. 
A 2007. áp ri lis 5-6-i dön té sen nyer tes pá lyá zók nem nyújt hat nak be pá lyá za tot.

Az el bí rá lás nál elõnyt él vez nek azok a pá lyá zók, akik:
– pro duk ci ó juk kal kí sér le ti jel le gû, új ér té ke ket kí vánnak felmutatni, 
– pro duk ci ói al ko tói és elõ adói si ker rel sze re peltek ha zai és kül föl di fesz ti vá lon, ver se nyen

vagy egyéb meg mé ret te té se ken már részt vettek. 

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: 
– tisz te let díj ra és an nak já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze té sé re, 
– jel mez re, dísz let re, kel lék re, 
– fény-, hang-, lát vány ter ve zés re, 
– bér le ti díj ra, 
– pro mó ci ó ra, 
– jog díj ra. 

Az igé nyel he tõ ma xi mum tá mo ga tá si összeg pá lyá za ton ként: 4 mil lió fo rint.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a pá lyá zó, va la mint a meg pá lyá zott prog ram részt ve võ i nek szak mai élet raj zát, 
– re fe ren ci á kat, 
– szi nop szist, ma xi mum 1-3 ol dal ter je de lem ben,
– be fo ga dó nyi lat ko za tot. 

Be fo ga dó nyi lat ko za tot ab ban az eset ben nem szük sé ges csa tol ni, amennyi ben a be mu ta tót lét -
re ho zó in téz mény, szer ve zet ren del ke zik sa ját ját szó hellyel és a ter ve zett pro duk ci ót sa ját ját szó he -
lyén kí ván ja be mu tat ni. Az er rõl szó ló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.

Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg: 15 mil lió fo rint. 
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2. Hi va tá sos, füg get len, al ter na tív mû vé szek, mû vé sze ti együt te sek (nem ön ál ló 
jogi sze mély ese té ben, an nak fenn tar tó ja) már be mu ta tott pro duk ci ó i nak for gal ma -
zá sá ra 

Al té ma kód szá ma: 1518

Az adott pro duk ci ó ra vagy a be fo ga dó hely, vagy az azt be mu ta tó mû vé szek, mû vé sze ti együt -
te sek pályázhatnak.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak szem pont jai:
– a pro duk ció a be mu ta tó óta hány bu da pes ti, vi dé ki, és kül föl di elõ adást élt meg, 
– re fe ren ci ák kal iga zolt szak mai tar ta lom (saj tó tü kör, szak dí jak, el is me ré sek) 
– a mû vé sze ti élet bár mely te rü le tén je len lé võ mér ték adó szak em be rek ajánlása 
– a pro duk ció to váb bi ter ve zett elõ adá sai és azok hely szí nei. 

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: 
– al ko tók, köz re mû kö dõk, elõ adók tisz te let díj ára és an nak já ru lé ka i ra vagy szám lás

kifizetésére, 
– szál lás költ ség re, 
– úti költ ség re, 
– szál lí tás ra, 
– bér le ti díj ra, 
– jog díj ra. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– hi va ta los fel ké rést, vagy vissza iga zo lást. 
Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg: 11 mil lió fo rint.

3. Ha zai hi va tá sos tánc mû vész együt te sek (nem ön ál ló jogi sze mély ese té ben,
an nak fenn tar tó ja), szó lis ták, szak em be rek nem zet kö zi fó ru mo kon – ver se nye ken,
kon fe ren ci á kon, ta nul mány uta kon – való rész vé te lé re

Al té ma kód szá ma: 1503
Tá mo ga tás igé nyel he tõ: 
– szál lás ra, 
– úti költ ség re, 
– szál lí tás ra, 
– biz to sí tás ra, 
– rész vé te li díj ra, re giszt rá ci ó ra, ne ve zé si díjra, 
– be lé põ jegy re, 
– stand bér le ti díj ra. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a ren dez vény meg hí vó ját, prog ram ját. 
– ver seny ese tén rö vid is mer te tõt ké rünk an nak te ma ti ká já ról. 
A 3. és 4. pá lyá za ti pont ra az együt te sen ren del ke zés re álló ke ret összeg: 6 mil lió fo rint.
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4. Ren de zõ szer ve ze tek a fon tos kül föl di tár su la tok és szó lis ták ha zai ta lál ko zó -
kon, fesz ti vá lo kon való fel lép te té sé re, kül föl di szak em be rek fo ga dá sá ra

Al té ma kód szá ma: 1524

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: 
– ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra vagy szám lás ki fi ze té sé re, 
– szer zõi jog dí jak ra, 
– fény-, hang tech ni ka bér le ti díj ára, 
– szál lás ra, 
– úti költ ség re, 
– cso por tos ét kez te tés re, 
– pro mó ci ó ra, 
– rek lám- és pro pa gan da költ sé gek re, 
– do ku men tá lás ra. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a meg hí vott kül föl di sze mély, együt tes el fo ga dó nyi lat ko za tát, 
– prog ram he lyét, ide jét, a meg hí vás cél ját. 
A 3. és 4. pá lyá za ti pont ra az együt te sen ren del ke zés re álló ke ret összeg: 6 mil lió fo rint.

5. Hi va tá sos, füg get len, al ter na tív mû vé szek, mû vé sze ti együt te sek (nem ön ál ló 
jogi sze mély ese té ben, an nak fenn tar tó ja) nagy si ke rû nem ze ti és nem zet kö zi ér té kû
tánc mû ve i nek fel újí tá sá ra, me lyek be mu ta tá sa leg alább 2 év vel meg elõz te a fel újí tás 
ter ve zett idõ pont ját

Al té ma kód szá ma: 1536

Az el bí rá lás so rán elõnyt él vez nek azok a pá lyá zók, akik:
– pro duk ci ó juk kal kí sér le ti jel le gû, új ér té ke ket kí ván nak felmutatni; 
– pro duk ci ói al ko tói és elõ adói si ker rel sze re pel tek ha zai és kül föl di fesz ti vá lon, 
– ver se nyen vagy egyéb meg mé ret te té se ken már részt vet tek. 

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: 
– tisz te let díj ra és já ru lé ka i ra vagy szám lás ki fi ze té sé re, 
– jel mez re, dísz let re, kel lék re, 
– ven dég mû vész szál lás-, és úti költ sé gé re, 
– te rem bér le ti díj ra, 
– köl csön zé si díj ra, 
– jog díj ra. 
A tá mo ga tást ki zá ró lag a fel újí tott mû be mu ta tó já ig fel me rü lõ fen ti jog cí mek re le het fel -

hasz nál ni.
Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg: 4 mil lió fo rint.
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6. Ha tá ron túli ma gyar hi va tá sos mû vé szek, mû vé sze ti tánc együt te sek (nem
ön ál ló jogi sze mély ese té ben, an nak fenn tar tó ja) pro duk ci ó i nak ma gyar or szá gi be -
mu ta tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 1532

Pá lyá za tot csak ha tá ron túli hi va tá sos mû vé szek, mû vé sze ti együt te sek, szer ve ze tek
nyújthatnak be.

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: 
– tisz te let díj ra és já ru lé ka i ra vagy szám lás ki fi ze té sé re, 
– úti költ ség re, 
– szál lás ra, 
– szál lí tás ra, 
– cso por tos ét kez te tés re, 
– pro mó ci ó ra, 
– rek lám- és pro pa gan da költ ség re, 
– do ku men tá lás ra. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a be fo ga dó in téz mény szán dék nyi lat ko za tát. 
Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg: 2 mil lió fo rint.

7. Tánc mû vé sze ti ren dez vé nyek, kép zé sek, to vább kép zé sek meg va ló sí tá sá ra 

Al té ma kód szá ma: 1507 

A pályá za tot a ren de zõ szerv nyújt hat ja be. Erre a pá lyá za ti pont ra ma gán sze mé lyek és ok ta tá si
in téz mé nyek nem nyújt hat nak be pályázatot.

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: 
– tisz te let díj ra és já ru lé ka i ra vagy szám lás ki fi ze té sé re, 
– te rem bér le ti díj ra, 
– köl csön zé si díj ra, 
– szál lás ra, 
– úti költ ség re, 
– cso por tos ét kez te tés re, 
– rek lám- és pro pa gan da költ ség re, 
– do ku men tá lás ra. 

Do ku men tá ció meg je len te té se ese tén a kol lé gi um az aláb bi költ ség-jog cí me ket tá mo gat ja:
– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé kai (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás ki fi ze té se, 
– szer zõi jog dí jak, 
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy szám lás kifizetése, 
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy

szám lás ki fi ze té se, 
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– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
= szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
= kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúra,

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

A pályázathoz csatolni kell:
– a rendezvény célját,
– a képzés tematikáját, az oktatók nevét.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 3 millió forint.

8. Táncprodukciók folyamatos (legalább 5 elõadás) bemutatására

Altéma kódszáma: 1526

Pályázatot e témában csak a befogadó intézmény nyújthat be, kizárólag vendégprodukciók
bemutatására.

Támogatás igényelhetõ:
– tiszteletdíjra és járulékaira vagy számlás kifizetésére,
– kölcsönzési díjra,
– szállás- és útiköltségre,
– csoportos étkeztetésre,
– reklám- és propagandaköltségre.

A pályázathoz csatolni kell:
– a bemutatandó elõadások címét, tervezett idõpontjait,
– a meghívandó együttesek nyilatkozatát a meghívás elfogadásáról.
Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 6 millió forint.

9. Alkotói támogatás tánctudományi kutatások (történeti, elméleti munkák)
megvalósítására

Altéma kódszáma: 1502

A pályázónak csatolnia kell a megírandó munkájának részletes szinopszisát és kutatási tervét
(max. 5 oldal). A kollégium az elfogadott szinopszis benyújtóinak a vállalt munka megírásához leg-
feljebb 8 hónapos idõtartamra havi 70 000 Ft alkotói támogatást biztosít. A pályázónak a munka vé-
geztével szakmai beszámolóként a kézirat egy példányát be kell nyújtania.

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. A támogatás utalása pénzügyi lebonyolí-
tón keresztül történik. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, vagy jogi sze-
mélyiség nélküli gazdasági társaság lehet.

A 9. és 10. pályázati pontra az együttesen rendelkezésre álló keretösszeg: 3 millió forint.
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10. Ki emel ke dõ je len tõ sé gû tánc mû vé sze ti ki ad vá nyok CD-n, DVD-n tör té nõ
meg je len te té sé re 

Al té ma kód szá ma: 1512

A pá lyá za tot a mû ki adó ja nyújt hat ja be.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a ki ad vány szi nop szi sát, max. 5 ol dal ter je de lem ben, 
– a meg je le nõ anyag szer zõi jog ál lá sá nak iga zo lá sát. 

Tá mo ga tás igé nyel he tõ:
– szer zõi ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás kifizetésére,
– szer zõi jog dí jak ra,
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás kifizetésére,
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um -

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

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

– gyár tá si, cso ma go lá si költ ség re (le vi lá gí tás, mon tí ro zás, adat hor do zó anyagköltsége), 
– bo rí tó-elõ ál lí tá si és -cso ma go lá si költ ség re (nyom dai mun ka, pa pír költ ség, haj to ga tás, kör -

be vá gás, csomagolás).
A 9. és 10. pá lyá za ti pont ra az együt te sen ren del ke zés re álló ke ret összeg: 3 mil lió fo rint.
Amennyi ben a pá lyá zó a ki írás pont ja i 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.

11. Al ko tói tá mo ga tás tánc mû vé sze ti rö vid fil mek (5–10 perc) el ké szí té sé re

Al té ma kód szá ma: 1537

Pá lyá za tot csak ma gán sze mé lyek nyújt hat nak be.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szi nop szist,
– a mû cí mét,
– váz la tos sto ry bo ar dot, ami bõl kö vet kez tet ni le het a film képi világára,
– a mû vész szak mai ön élet raj zát,
– a ter ve zett köz re mû kö dõk név so rát. 
A kol lé gi um az el fo ga dott szi nop szis be nyúj tó i nak a vál lalt mun ka el ké szí té sé hez leg fel jebb

6 hó na pos idõ tar tam ra havi 100 000 Ft al ko tói támogatást biz to sít.
A szak mai be szá mo ló hoz mel lé kel ni kell a kész film egy kó pi á ját DVD-n.
Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg: 3 mil lió fo rint.
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A pályázat

2007. november 26-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

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

Táncmûvészeti Szakmai Kollégium
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Általános tudnivalók

A pályázat benyújtása
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2007. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Amennyiben

a felhívás online benyújtást ír elõ, úgy az adatlap a portál „Aktuális pályázatok” pontján érhetõ el. Az
adatlap letölthetõ az NKA portáljáról (www.nka.hu), vagy kitölthetõ az NKA portálján, továbbá sze-
mélyesen beszerezhetõ vagy postai úton igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték
mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak
pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. Szerzõdést az NKA Igazga-
tósága csak a tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes és támogatott pályázatot benyújtó pá-
lyázóval köt. Ennek érdekében kérjük, hogy az adatlapot a pályázati tájékoztatóban leírtak
alapján töltse ki!

A pályázatot egy példányban kell benyújtani.

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

számmal és számlaszámmal.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

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

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

akiknek vagy amelyeknek már volt 2007-ben benyújtott és támogatott pályázatuk, és ezt követõen
jogi dokumentációjukban jogi és/vagy személyi változás nem történt.

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

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

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

A törvényi rendelkezés alkalmazásáról a pályázati adatlap és tájékoztató együttesen ad részle-
tes eligazítást.

Az NKA Igazgatósága nem köt szerzõdést azzal a támogatottal, aki nem felel meg a rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
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Kiadványok támogatása
A hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási

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

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

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

A pályázat elbírálása
A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-

leges döntésrõl további, legfeljebb 10 napon belül az Igazgatóság értesítést küld.
A döntés felülbírálatára nincs lehetõség.
A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, CD, DVD stb.)

nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló ér-
tesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti
anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ a
327-4444, 327-4445-ös telefonszámokon.

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 8.30–16 óráig; pénteken 8.30–13 óráig.
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI NAPTÁRA

Kollégium Beérkezési határidõ

Könyvtári Szakmai Kollégium – meghívásos 2007. november 12.

Levéltári Szakmai Kollégium – meghívásos 2007. november 29.

Színházi Szakmai Kollégium 2007. december 3.

Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium 2007. december 4.

Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium 2007. december 4.

Fotómûvészeti Szakmai Kollégium 2007. december 5.

Iparmûvészeti Szakmai Kollégium 2007. december 7.

Táncmûvészeti Szakmai Kollégium 2007. december 7.

Múzeumi Szakmai Kollégium – meghívásos 2007. december 10.

Ismeretterjesztési Szakmai Kollégium 2007. december 10.

Zenei Szakmai Kollégium 2007. december 11.

Építõmûvészeti Szakmai Kollégium 2007. december 12.

Közmûvelõdési Szakmai Kollégium 2007. december 12.

Mozgókép Szakmai Kollégium 2007. december 12.

Szépirodalmi Szakmai Kollégium 2007. december 14.

Népmûvészeti Szakmai Kollégium 2008. január 28.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rende-
letek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb határozatok) közli. Negyedik fõ-
része közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõ-
szék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves
pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.

2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.
2008. évi éves elõfizetés díja: 6552 Ft áfával; féléves elõfizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu). Elõfizetésben megrendelhe-
tõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlony-
bolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

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

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

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

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...................................................................................................................................

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

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 5544 Ft áfával. 2008. évi elõfizetési díj egy évre: 6552 Ft áfával.
fél évre: 2772 Ft áfával. fél évre: 3276 Ft áfával.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

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

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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