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AZ IRODALMI ÉS KÖNYV SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Irodalmi és Könyv Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2001. év II.–2002. év I. félév-
re irodalmi alkotások létrejöttének és kiadásának, az irodalmi élet eseményeinek és rendezvényei-
nek, valamint a könyvszakma programjainak támogatására.

A pályázatban elônyben részesülnek az Olvasás éve céljait szolgáló mûvek, kiemelten a
gyermek- és ifjúsági irodalom, valamint a szépirodalmi és ismeretterjesztô mûvek körébe tartozó al-
kotások.

Pályázat az alábbi témákban nyújtható be:

1. Alkotómunka támogatására

A kollégium 25 alkotót – írókat, mûfordítókat, irodalomtörténészeket, valamint tudományos
ismeretterjesztô mûvek szerzôit – kíván támogatni maximum 12 hónapos idôtartamra. A támogatás
összege havi 60 000 forint. A pályázóknak csatolniuk kell munkatervüket, illetve megvalósítandó
mûvük szinopszisát, mûfordító esetében a munkaterv mellett fordítói tevékenységük néhány olyan sze-
melvényét, melyek megítélhetôvé teszik készségeiket. Pályázni csak új mûvek létrehozására lehet.

A támogatásban részesült alkotók a szerzôdésben megjelölt elszámolási határidô lejártáig kö-
telesek az elkészült kézirat egy példányát a kollégiumnak átadni.

A támogatás folyósítása az Írószövetség tagjai számára az Arany János Alapítványon keresz-
tül történik. Amennyiben a pályázó nem szövetségi tag, úgy magyarországi pénzügyi lebonyolítót
kell felkérnie, amely kizárólag jogi személy lehet.

Altéma kódszáma: 1102

2. Irodalmi és könyvszakmai rendezvények támogatására

A kollégium csak professzionális irodalmi programok támogatását tudja vállalni, így elsôsor-
ban az irodalmi társaságok, egyesületek, alapítványok, valamint az irodalmi ismeretterjesztésben
szerepet vállaló megyei könyvtárak pályázatát várja. Könyvszakmai programokra a könyvkiadás és
a könyvterjesztés szakmai szervezetei nyújthatnak be pályázatot.

Pályázni 2001. október 1-je és 2002. június 30-a között megvalósítandó programokra lehet.
Támogatás tiszteletdíjra és annak járulékára, útiköltségre, bérleti díjra, propagandára és szállítási
költségre kérhetô.

Altéma kódszáma: 1108

3. Kiadói programok támogatására

Pályázni lehet meghatározott kiadói koncepciót tükrözô tervekkel. A támogatás 4-6 könyvcím
megjelentetésére kérhetô. Egy kiadó csak egy pályázatot nyújthat be, legfeljebb 5 millió forint erejé-
ig. A kollégium elônyben részesíti a sorozatokat, illetve a meglévô sorozatok folytatásának kiadását.
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Pályázatot nyújthatnak be az 1998. január 1-je elôtt alapított, magyarországi és határon túli
magyar nyelven publikáló, évente legalább tíz kötetet megjelentetô kiadók. A kiadóknak vállalniuk
kell, hogy a támogatott mûveket 2002. december 31-ig megjelentetik.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:
* kortárs szépirodalom
* magyar klasszikusok
* irodalomtörténet, kritika és esszé
* szociográfia
* etikai és valláserkölcsi
* természettudományos ismeretterjesztés

A pályázathoz mellékelni kell nyilatkozatban az 1998-tól évente megjelentetett kötetek és so-
rozatok címét

a tervben megjelölt kiadványok
* szinopszisát és kalkulációját,
* a honorálásra vonatkozó kiadói nyilatkozatokat,
* a megjelentetni kívánt példányszámot,
* a terjesztés módját taglaló kiadói elgondolást.

Támogatás írói honoráriumra és annak járulékára, nyomdaköltségre, vagy nyomdai anyag-
költségre kérhetô. A támogatás folyósítása a kötetek benyújtása után, utólag történik, a szerzôdés-
ben meghatározott feltételek szerint.

Altéma kódszáma: 1131

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizá-
rólag jogi személy lehet.

A könyvkiadásra pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elôírt
kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelôzô két naptári évben minden ki-
adványuk vonatkozásában az Országos Széchényi Könyvtár felé teljesítették. Az igazolást a könyv-
tár kötelespéldány osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a
pályázattal együtt benyújtani.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétôl érvényes, új adatlapján lehet. Minden
pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitölt-
ve, illetve az elôírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítô pályázatok ér-
vénytelenek! Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az alapprogram bármely kollégiumától ka-
pott támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak a pályá-
zat beadásakor újból be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban
közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az államháztartásról szóló – többszörösen módo-
sított – 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján nem nyújtható támogatás annak a nyertes
pályázónak, akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása (adó, tb-járulék, vám) van.
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A pályázatok 

2001. október 1-jéig beérkezôen

nyújthatók be, kizárólag postai úton, az NKA Igazgatóságának címére.
(H-1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidôn túl érkezô pályázatok érvénytelenek.

A pályázatokat egy példányban kell benyújtani. A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a
címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Bu-
dapest, Wesselényi u. 20–22.), valamint a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesületénél
(1073 Budapest, Kertész u. 41., I. emelet) szerezhetô be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adat-
lap – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – postai úton is igényelhetô.

Az alapprogram pénzeszközei építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemel-
tetési kiadásokra, alaptôke emelésre nem használhatók fel, illetve harmadik fél részére át nem ru-
házhatók. A fenntartási és üzemeltetési kiadásokból a pályázó vagy a lebonyolító – a pályázóval
történô megállapodás alapján – csak a kapott támogatási összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el
átalánydíjként, külön bizonylat nélkül.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
végleges döntésrôl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felül-
bírálatát kérni nem lehet. A nem nyertes pályázatok anyagát nem ôrizzük meg és nem küldjük vissza.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán
(351-5461/141-es mellék), az ügyfélszolgálattól kérhetô. Ügyfélfogadási idô: hétfôtôl–csütörtökig
9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig.

Irodalmi és Könyv Szakmai Kollégium
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A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:

1. KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK ÁLLOMÁNYVÉDELME

Pályázati feltételek:
A pályázat megvalósításának idôtartama: 2001. október 1. –2002. október 31.

Pályázhatnak:
– nyilvános könyvtárak,
– egyházi könyvtárak,
– közoktatási és felsôoktatási intézmények könyvtárai.

Támogatás kérhetô:

1.1. Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok, illetve muzeális gyûjtemény restaurálására.

A pályázathoz csatolni kell:
– a restaurálandó dokumentum állapotleírását, könyvtörténeti, mûvészeti, kutatási jelen-

tôségét,
– a restaurálási munka rövid ismertetését,
– az egyes mûvekre vagy az összevontan kezelhetô mûvek csoportjára vonatkozó árajánlatot

(tartalmazza a várható munkaidô-ráfordítást és a dokumentumok elkészülésének idôbeli ütemezését),
– a kiválasztott restauráló szervezet által közgyûjtemény számára korábban végzett referen-

ciául szolgáló három munka felsorolását (intézmények neve és címe, a restaurálásról információt
adó személy neve),

– 30%-os önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

Tervezett összes keret: 10 millió Ft.

1.2. Muzeális gyûjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra (fer-
tôtlenítés, bôrkötések tisztítása, karbantartása, javítása).

A pályázathoz csatolni kell:
– a szolgáltatásra vállalkozó tételes munka- és árajánlatát,
– 30%-os önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

Elônyben részesülnek:
– a nagy muzeális gyûjteménnyel rendelkezô könyvtárak,
– azon gyûjtemények kezelôi, akik megkezdett restaurálási koncepció alapján végzik tevé-

kenységüket.

Tervezett összes keret: 10 millió Ft.
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1.3. Könyvtári dokumentumok kötésjavításához és köttetéséhez, restauráláshoz, anyag-
és kis értékû (50 000 Ft alatti) munkaeszköz-beszerzéshez. Pályázhatnak könyvkötészettel
és/vagy restaurátormûhellyel rendelkezô könyvtárak.

A pályázathoz csatolni kell:
– a mûhely tevékenységének rövid bemutatását (szakember-ellátottság, gépesítettségi szint,

2000. évi teljesítés adatait, a munkák jellegének rövid leírását),
– a felhasználói tervet, amely bemutatja, hogy a pályázati támogatásból kiknek, milyen mére-

tû és mennyiségû dokumentum kötését készíti el,
– 30%-os önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

Tervezett összes keret: 10 millió Ft.

1.1. –1.3. altémák kódszáma: 2111

2. HATÁRON TÚLI KÖNYVTÁRI GYAKORNOKOK FOGADÁSÁRA,
ILLETVE FIATAL DIPLOMÁSOK TAPASZTALATCSERÉJÉRE
(LEGKEVESEBB 1–3 HÓNAPOS IDÔTARTAMRA)

Pályázathatnak a felsôoktatási könyvtárak, az egyházi könyvtárak, az országos szakkönyvtá-
rak, a megyei könyvtárak és a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár.

A pályázathoz csatolni kell:
– a szakmai programot,
– a fogadandó személy nevét, munkahelyét, végzettségét,
– az itt-tartózkodás idôtartamát.

Támogatás kérhetô utazási és szállásköltségre, valamint szervezett étkeztetésre. A szervezett
étkeztetésre kérhetô összeg maximum napi 1000 Ft/fô lehet.

Tervezett összes keret: 5 millió Ft.

Altéma kódszám: 2103 

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizá-
rólag jogi személy lehet.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétôl érvényes, új adatlapján lehet. Minden
pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitölt-
ve, illetve az elôírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítô pályázatok ér-
vénytelenek! Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az alapprogram bármely kollégiumától ka-
pott támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak a pályá-
zat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt
követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az államháztartásról szóló – többszörösen módosított –
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1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján nem nyújtható támogatás azoknak a nyertes pá-
lyázóknak, akiknek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása (adó, tb-járulék, vám) van.

A pályázatok

2001. október 1-jéig beérkezôen

nyújthatók be, kizárólag postai úton, az NKA Igazgatóságának címére.
(H-1062 Budapest, Bajza u. 32.) A határidôn túl érkezô pályázatok érvénytelenek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a
címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Bu-
dapest, Wesselényi u. 20–22.) szerezhetô be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeg-
gel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – postai úton is igényelhetô, valamint letölthetô az
NKA honlapjáról: www.nka.hu

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptôke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy a lebonyo-
lító – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számol-
hatja el átalánydíjként, amennyiben a támogatási szerzôdés másként nem rendelkezik.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
végleges döntésrôl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felül-
bírálatát kérni nem lehet. A nem nyertes pályázatok anyagát nem ôrizzük meg és nem küldjük vissza.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán
(351-5461/141-es mellék), az ügyfélszolgálattól kérhetô. Ügyfélfogadási idô: hétfôtôl–csütörtökig
9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig.

Könyvtári Szakmai Kollégium
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A KÖZMÛVELÔDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Közmûvelôdési Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a közmûvelôdési szakmai tevékeny-
ségek támogatása és fejlesztése céljából az alábbi támakörökben:

1. Szakmai tevékenységet szolgáló eszközfejlesztés

A pályázat célja: A meglévô közmûvelôdési folyamatokhoz közvetlenül kapcsolódó, vagy új
tevékenységek indítását segítô szakmai eszközök vásárlása, fejlesztése, mûködôképességének hely-
reállítása.

Pályázathatnak:
– települési önkormányzatok, amennyiben az általuk fenntartott közmûvelôdési intézmény

nem önálló jogi személy,
– önálló jogi személyiséggel és önálló vagy részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezô

közmûvelôdési intézmények,
– bejegyzett közmûvelôdési célú nonprofit szervezet, amely már legalább 3 éve folyamatosan

mûködik.

Egy pályázó szervezet egy pályázatot adhat be, ennek keretében azonban több eszköz beszer-
zésére vagy helyreállítására is kérhetô támogatás.

Igényelhetô összeg maximum 500 000 Ft.

Nem kérhetô támogatás számítógépre és tartozékaira, ügyviteltechnikai eszközökre, bútorzatra.

A pályázathoz csatolni kell: 
– az eszközfejlesztés részletes szakmai indoklását, a fejlesztéssel megvalósítható tevékenység

bemutatását,
– a teljes bekerülési költség 30%-ra vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot, az önálló

gazdálkodási jogkör gyakorlójának felelôsségvállalásával. (Az önrész vállalásától – a pályázató ké-
relmére – különlegesen indokolt esetben a kollégium eltekinthet.)

A pályázónak a támogatási összeg és az önrész felhasználását az elszámolás során utólag
számlamásolatokkal együttesen igazolni kell.

A pályázat megvalósítási végsô határideje 2002. június 30.
Altéma kódszáma: 2005

2. Közmûvelôdési programok szervezése

A pályázat célja: Közmûvelôdési szempontból hátrányos helyzetû települések közmûvelôdési
programokkal való ellátása, tájoltatása.
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Pályázni lehet:
– az amatôr mûvészeti mozgalom magas színvonalon mûködô mûhelyi munkájának eredmé-

nyeként létrejött produkciók bemutatásának, terjesztésének támogatására,
– hivatásos mûvészek, együttesek által elôadott magas színvonalú, tartalmas, értékes progra-

mok tájoltatására.

Pályázhatnak közmûvelôdési intézmények, vagy bejegyzett közmûvelôdési civil szervezetek,
amelyek vállalják a programok megszervezését és térségi lebonyolítását.

A pályázathoz csatolni kell:
– a programok helyszínéül szolgáló települések, intézmények fogadó nyilatkozatait,
– a program részletes ismertetését,
– a programot megvalósító amatôr csoportok, illetve hivatásos mûvészek vagy együttesek

munkáját, szakmai sikereit, eredményeit ismertetô dokumentumokat, amelyek garanciát nyújtanak a
program színvonalas megvalósítására.

A kollégium kiemelten támogatja a gyermek- és ifjúsági korosztály mûvészeti nevelését szol-
gáló programokat.

A pályázaton igényelhetô összeg
– megyei mûvelôdési intézmények koordinációjában megvalósuló programcsomag esetén ma-

ximum 3 000 000 Ft
– egyéb pályázat esetén maximum 500 000 Ft

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

A támogatás összege utazási költségre, szállásdíjra, szállítási költségre, tiszteletdíjra igényel-
hetô.

A pályázat megvalósításának végsô határideje 2002. október 30.

Altéma kódszáma: 2008

3. Szakmai kiadványok

A pályázat célja: A közmûvelôdés elméletét és gyakorlati eredményeit bemutató elemzô szak-
mai kiadványok megjelentetésének támogatása.

Pályázhatnak:
– hazai és határon túli kiadók,
– közmûvelôdési intézmények,
– bejegyzett közmûvelôdési nonprofit szervezetek.

Pályázathoz csatolni kell:
– a kiadni kívánt szakkönyv rezüméjét – maximum 3 oldalban,
– a mû tartalomjegyzékét,
– lektori jelentéseket,
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– két nyomdai árajánlatot,
– a szerzô/szerkesztô szakmai önéletrajzát, publikációs jegyzékét,
– a kiadvány terjesztésének módját,
– az összköltség 50%-ára vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

Támogatás kérhetô:
– szerzôi honoráriumra
– nyomdaköltségre.

A kiadványnak 2002. szeptember 30-ig meg kell jelenni, határidô-módosítást nem fogadunk el.

Altéma kódszáma: 2012

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizá-
rólag jogi személy lehet.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétôl érvényes új adatlapján lehet. Minden
pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitölt-
ve, illetve az elôírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítô pályázatok ér-
vénytelenek! Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az alapprogram bármely kollégiumától ka-
pott támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak (határon
túli pályázók esetében a lebonyolítónak is) a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentá-
cióját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az
államháztartásról szóló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alap-
ján nem nyújtható támogatás annak a nyertes pályázónak, akinek esedékessé vált és meg nem fize-
tett köztartozása (adó, tb-járulék, vám) van.

A pályázatok 

2001. október 1-jéig beérkezôen

nyújthatók be, kizárólag postai úton, az NKA Igazgatóságának címére.
(H- 1062 Budapest, Bajza u. 32.) A határidôn túl érkezô pályázatok érvénytelenek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a
címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Bu-
dapest, Wesselényi u. 20–22.), szerezhetô be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeg-
gel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – postai úton is igényelhetô, valamint letölthetô az
NKA honlapjáról: www.nka.hu

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptôke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy a lebonyo-
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lító – a pályázóval történô megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számol-
hatja el átalánydíjként, amennyiben a támogatási szerzôdés másként nem rendelkezik.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
végleges döntésrôl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát
kérni nem lehet. A nem nyertes pályázatok anyagát nem ôrizzük meg és nem küldjük vissza.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán
(351-5461/141-es mellék), az ügyfélszolgálattól kérhetô. Ügyfélfogadási idô: hétfôtôl–csütörtökig
9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig.

Közmûvelôdési Szakmai Kollégium
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A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2001. második félévére a kiemelkedô
mûvészi-szakmai színvonalú táncmûvészeti tervek megvalósításának támogatására.

Pályázhatnak független mûvészek, illetve éves költségvetéssel nem rendelkezô társulatok.

Pályázni az alábbi témákra lehet:
– kísérleti, új értékeket felmutatni kívánó produkciók megvalósítására, felújítására,
– workshopok rendezésére,
– produkciók belföldi forgalmazására.

A fentiekhez kapcsolódóan díszlet, jelmez, tiszteletdíj és promóciós költségek igényelhetôk.

Pályázatonként igényelhetô összeg maximum 300 ezer Ft lehet.

Altéma kódszáma: 1534

Meghívásos pályázat

Az NKA Táncmûvészeti Kollégiuma meghívja a NEMM Bt.-t, hogy a 2001-ben leadott for-
gatókönyvük alapján készítsék el a magyar táncmûvészet kiemelkedô személyiségeirôl szóló, vala-
mint különbözô táncmûvészeti irányzatokat, mûhelyeket bemutató dokumentumfilm elsô részét.

A megpályázható összeg maximum 5 millió Ft.

Altéma kódszáma: 1533

A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizá-
rólag jogi személy lehet.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2001. január 1-jétôl érvényes, új adatlapján lehet. Minden
pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitölt-
ve, illetve az elôírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítô pályázatok ér-
vénytelenek! Nem nyújthat be pályázatot az, aki korábbi, az alapprogram bármely kollégiumától ka-
pott támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

Az igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2001-ben valamennyi pályázónak (határon
túli pályázók esetében a lebonyolítónak is) a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentá-
cióját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Jelezzük azt is, hogy az
államháztartásról szóló – többszörösen módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alap-
ján nem nyújtható támogatás annak a nyertes pályázónak, akinek esedékessé vált és meg nem fize-
tett köztartozása (adó, tb-járulék, vám) van.



630 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A pályázatok 

2001. október 10-ig beérkezôen

nyújthatók be, kizárólag postai úton, az NKA Igazgatóságának címére.
(H-1062 Budapest, Bajza u. 32.) A határidôn túl érkezô pályázatok érvénytelenek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázathoz szükséges adatlap ugyanezen a
címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Bu-
dapest, Wesselényi u. 20–22.) szerezhetô be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeg-
gel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – postai úton is igényelhetô, valamint letölthetô az
NKA honlapjáról: www.nka.hu

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptôke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. A támogatás terhére a fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy a lebonyo-
lító – a pályázóval történô megállapodás alapján – a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számol-
hatja el átalánydíjként, amennyiben a támogatási szerzôdés másként nem rendelkezik.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
végleges döntésrôl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felül-
bírálatát kérni nem lehet. A nem nyertes pályázatok anyagát nem ôrizzük meg és nem küldjük vissza.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán
(351-5461/141-es mellék), az ügyfélszolgálattól kérhetô. Ügyfélfogadási idô: hétfôtôl–csütörtökig
9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig.

Táncmûvészeti Szakmai Kollégium
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PÁLYÁZAT
A KÖRNYEZETVÉDELMI LEXIKON IGÉNYLÉSÉRE

A Közmûvelôdési Szakmai Kollégium a környezettudatosság fejlesztése érdekében ismétel-
ten nyilvános pályázatot ír ki középfokú oktatási intézmények számára – új, bôvített, korszerûsített
szócikkeket tartalmazó – kétkötetes Környezetvédelmi lexikon egy példányának térítésmentes biz-
tosítására.

Az elsô felhívásra – 2001. július 16-ig – beérkezett pályázatokat érvényesnek tekintjük, azt
megismételni nem kell.

Pályázni az egyszerûsített adatlapon lehet, melyet a nyílt pályázaton részt vevôk személyesen
az NKA ügyfélszolgálatánál kaphatnak meg (1062 Budapest, Bajza u. 32.), továbbá – bélyeggel el-
látott A/4 válaszboríték mellékelésével – postai úton is igényelhetik, illetve letölthetô az NKA hon-
lapjáról: www.nka.hu

Az adatlapot pontosan kitöltve az elôír melléklettel együtt kell megküldeni.

A lexikon megjelenése 2002. év elsô félévében várható. A lexikont a támogatottaknak az Aka-
démia Kiadó Rt. közvetlenül küldi meg. A pályázónak a lexikon szállításával kapcsolatos postakölt-
séget vállalni kell.

A pályázatok

2001. október 15-ig beérkezôen 

nyújthatók be, kizárólag postai úton, az NKA Igazgatóságának címére.
(H-1062 Budapest, Bajza u. 32.) A határidôn túl beérkezô pályázatok érvénytelenek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A
végleges döntésrôl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felül-
bírálatát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán
(351-5461/141-es mellék), az ügyfélszolgálattól kérhetô. Ügyfélfogadási idô: hétfôtôl–csütörtökig
9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig.

Közmûvelôdési Szakmai Kollégium
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FELHÍVÁS VIDEOFORGALMAZÓK RÉSZÉRE,
ELADÁSI AJÁNLATTÉTELRE

A Mozgókép Szakmai Kollégium 2002-ben pályázatot tervez kiírni 10 millió Ft értékben, vá-
rosi könyvtárak számára, videofilmeket tartalmazó mûsorcsomag elnyerésére.

A kollégium a pályázat megvalósításához – a forgalmazók játék-, dokumentum-, animációs és
ismeretterjesztô filmekbôl összeállított – videokazettákat tartalmazó csomagra vonatkozó eladási ár-
ajánlatát várja a magyarországi videoforgalmazóktól.

Az ajánlattétellel kapcsolatos tudnivalók:
– 1-1 mûsorcsomag 10-10 db – a fentiek szerinti – különbözô kazettát tartalmazzon,
– egy ajánlattevô maximum két mûsorcsomaggal pályázhat,
– az ajánlattevônek vállalnia kell, hogy a kazettákat a pályázatok beérkezése után az igényelt

mennyiségben biztosítja (kazettánként maximum 150 db),
– több videoforgalmazó is állíthat össze közös videocsomagot.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevô adatait (név, cím, telefonszám), továbbá szak-
mai tevékenységének bemutatását.

Az egyes mûsorcsomagok listáján szerepeljen:
– a mûsorcsomag ára, továbbá kazettánként
– a videofilmek címe, a rendezô neve, a film rövid annotációja,
– a forgalmazási-vetítési jog idôtartama,
– az egyes kazetták ára.

Az ajánlatokat a Mozgókép Szakmai Kollégium értékeli és dönt a vásárlásról. A döntésnél
elônyt élvez a film mûvészi színvonala, valamint az elônyös árajánlat. A vásárlás a pályázatok beér-
kezése utáni összesítés alapján megkötött szerzôdés szerint 2002-ben realizálódik.

Az ajánlatok

2001. október 25-ig beérkezôen

nyújthatók be a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatóságának címére
(1062 Budapest, Bajza u. 32.).

A beérkezett ajánlatokat a kollégium 2001. november 9-ig bírálja el, döntésérôl az ajánlat-
tevôket 2001. november 15-ig értesíti.

A lebonyolításra a kollégium külön felhívást tesz közzé.

Mozgókép Szakmai Kollégium
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IRÁNYELVEK MÛEMLÉKI
ÉS MUZEÁLIS ÉRTÉKÛ ORGONÁK
MEGÕRZÉSÉHEZ ÉS HASZNÁLATÁHOZ*

Az 1988 végén lezárult magyarországi orgonafelmérés felfedte, hogy hazánk több mint há-
romezres orgonaállományát jó harmadában értékes, történeti múltú orgonák alkotják. Bár e hang-
szerkincs túlnyomó része szerényebb méretû és kiképzésû falusi orgona, összességükben azonban
mûveltségünk, zenekultúránk történetének színes, hiteles képét tárják elénk.

Az orgonaház gyakran értékes képzõ- és iparmûvészeti alkotás, melyet építõje sokszor egy
idõben készített, vagy ha késõbb, akkor összehangolt a templom berendezésével; a hangszer ugyan-
akkor feladatát megszólaltatva tölti be: a belsõ szerkezet, sípmû az orgonának lényegéhez tartozó
iparmûvészeti, hangszermûves része. Ezenfelül az orgona hangzásvilága korának zenei ízlésérõl is
vall, tehát zenetörténeti, sõt – egyházi hangszerként – liturgiatörténeti jelentõséggel is bír. Különö-
sen jelentõsek a történeti hangszerek a mi korunkban, hiszen egyre nagyobb teret hódít a múlt zené-
jének korhû tolmácsolása. Ezek az orgonák egyúttal a létrehozó, használó közösség áldozatkészsé-
gének, évszázados hagyományainak, sok esetben nemzeti hovatartozásának tárgyi bizonyítékai. A
fenti eszmei értékek elsõdlegessége mellett egy orgona jelentõs anyagi értéket is képvisel, általában
a templom egyik legdrágább berendezési tárgya.

Az 1964-ben Velencében, a világ országainak szakemberei által elfogadott mûemléki charta
iránymutatása nyomán hazánkban 1967-ben jelent meg a mindmáig érvényben lévõ mûemlékvédel-
mi jogszabálygyûjtemény. Az 1/1967. (I. 31.) ÉM-rendelet hatálya egyértelmûen kiterjed a mûem-
lék épületekben álló orgonákra is. A 2. paragrafus (1) bekezdés szerint: „Mûemlék a hazánk történe-
ti múltjának jellegzetes, pótolhatatlan olyan emléke (építmény és egyéb alkotás, annak tartozékai, to-
vábbá a vele kapcsolatos képzõ- és iparmûvészeti alkotások), amely az ország gazdasági-társadalmi
és kulturális fejlõdésének tárgyi bizonyítékául szolgál, s építészeti, történeti, régészeti, képzõmûvé-
szeti, iparmûvészeti vagy néprajzi szempontból kiemelkedõ jelentõségû.” A 15. paragrafus (1) be-
kezdése elõírja, hogy „a fenntartási kötelezettség kiterjed a mûemlék építészeti állagára, alkatára,
homlokzatára, tartozékaira, továbbá a mûvészeti megjelenés minden tényezõjére (díszítés, vakolat,
festés, korabeli berendezések).” – Nem mûemlék épületekben álló muzeális értékû orgonák védel-
mérõl a 6/1975. tvr.-rel és a 19/1981. tvr.-rel módosított 9/1963. tvr. és annak végrehajtási utasítása
gondoskodik.

A több mint negyedszázada hatályba lépett mûemléki és múzeumi jogszabályok ellenére foly-
tatódott a hangszerkincs pusztulása. Régi, értékes orgonákat gyakran lebontottak vagy teljesen átépí-
tettek. Az orgonaépítõk olykor mai technikával és anyagokkal dolgoznak, a régi hangszereket újabb
eljárásokkal alakítják át, így ezekbe már egy szokásos felújítás során is újabb alkatrészek és építmé-
nyek kerülnek be. Számos orgona a rendszeres karbantartás hiányában semmisült meg. Az okok kö-
zött egyrészt az értékek felismerésének hiánya, az erõszakos modernizációszemlélet, az anyagi esz-
közök szûkössége, másrészt az intézményes védelem egyes feltételeinek, mint a védett hangszerek
nyilvántartása, a megfelelõen képzett szakemberek hiánya szerepeltek.

* Elfogadva az országos orgonás mûemléki konferencia plénuma által 1993. október 14-én.
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Még napjainkban is nagy tanácstalanság tapasztalható egy-egy régi orgona felújításával, hely-
reállításával kapcsolatban. E dokumentum megfogalmazói hivatásuknál fogva felelõsségüknek ér-
zik, hogy ezeket az emlékeket a maguk sokoldalúságában védelmezzék, s így ezt a gazdag öröksé-
get a lehetõ legteljesebb, leghitelesebb formájában vehesse át a jövõ nemzedék. Ezért szükségesnek
tartották a korszerû mûemlékvédelmi elvek és megállapodások, valamint a mai nyugat-európai gya-
korlat figyelembevételével rögzíteni álláspontjukat.

Bár e dokumentum tartalmazza az alapvetõ irányelveket és a legfontosabb gyakorlati tudniva-
lókat, valamennyi lehetséges esetre nem lehet részletes megoldásokat kidolgozni. Minden alkalom-
mal gondos mérlegeléssel kell dönteni a legmegfelelõbb eljárásról. Egyre tökéletesebb módszerek
válhatnak ismertté, ezért mindig készen kell állnunk az új befogadására is.

Alapelvek

1. Mi az orgona?
Az orgona – alapvetõen – összetett fúvós hangszer, képzõ- és iparmûvészeti (bútor- és hang-

szermûves) alkotás. Rendeltetését építészeti térben és a felhangzó zenemû által életre keltett akusz-
tikai környezetben tölti be. Mindezek egységének leggyakoribb rendezõ elve a liturgia.

2. Mi tekinthetõ mûemlék orgonának?
2.1. Egy orgona mûemléki értékét a következõ szempontok határozzák meg:
2.1.1. A technikai koncepció – a szerkezet típusától függetlenül –, az alapanyagok és a mun-

ka minõsége védelemre érdemesek.
2.1.2. A hangszer történeti értéket képvisel a hangszermûvesség, illetve a képzõ- és iparmû-

vészet tekintetében.
2.1.3. Az orgona képzõmûvészeti kialakítása a befogadó tér kiképzésével szoros, mûvészi

színvonalú kapcsolatban áll.
2.1.4. Az orgona a maga sajátságos konstrukciója vagy a még fennmaradt példányok ritkasá-

ga alapján képvisel értéket.
2.2. A felsorolt szempontok szerint orgonarészegység mûemléki értéke is megállapítható.
2.3. A fentiek alapján ítélhetõk meg a pozitívumok, portatívok, regálok és egyéb, sípokkal el-

látott orgonaszerû szerkezetek.

3. Mûemlék orgonákon végzendõ munkák alapvetõ feltételei
3.1. A gondozás kivételével a hangszer állapotának megítélése, az orgonán végzendõ munkák

meghatározása nem függhet egyetlen szakértõtõl, a beavatkozás csak jóváhagyott terv alapján, fele-
lõs szakértõi bizottság által ellenõrizve és dokumentáltan folyhat.

3.2. Mûemlék orgonán végzett beavatkozás az adott cél eléréséhez szükséges minimumra kor-
látozódjék; ennek során az egyéni elképzeléseket teljességgel háttérbe kell szorítani. Alkalmazkod-
ni kell a hangszer mesterének módszereihez, eljárásaihoz. Újszerû megjelenés elérése helyett a hasz-
nálat során keletkezett nyomok, a hangszer patinájának megõrzésére kell törekedni, amennyiben
ezek nem befolyásolják hátrányosan az orgona mûködését.

3.3. Az eredeti részeken végzett munkáknál keresni kell a reverzibilis beavatkozás lehetõsé-
gét, ami a munkák megkezdése elõtti állapot visszaállíthatóságát jelenti.
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3.4. A gondozást kivéve minden beavatkozásról beszámolót kell írni. Az adatok részletessége
és terjedelme az orgona jelentõségétõl és a beavatkozás mélységétõl függ. A beszámoló tartalmazza
az orgona és a fellelt dokumentumok leírását, kritikai elemzését, a meghozott döntés indoklását, a
munkálatok menetét és végeredményét. A beszámolóhoz csatolandó a szükséges rajzos és fényké-
pes illusztráció. A dokumentációt a hangszer tulajdonosa, az illetõ egyház központi nyilvántartása,
a mûemlékvédelmi hatóság és a munkákat végzõ orgonaépítõ cég õrizze meg.

3.5. Az orgonaépítõnek ismernie kell az alapvetõ mûemléki elõírásokat.
3.6. A munkálatokat lehetõleg abban a helyiségben kell végezni, amelyben az orgona áll, hogy

egyes alkatrészeket ne tegyünk ki feleslegesen a páratartalom ingadozásának és a szállítással járó ve-
szélyeknek.

4. Konzerválás
A konzerválás a hangszer adott állapotának megõrzése.
4.1. Ezt elsõsorban állandó gondozással: rendszeres ellenõrzéssel, utánhangolással, kisebb hi-

bák kijavításával, valamint a megfelelõ klimatikus viszonyok biztosításával kell elérni. Lehetõleg
mindig ugyanaz a szakember végezze az orgona karbantartását. A régi sípállomány védelmében han-
golni csak a funkció által feltétlenül megkívánt terjedelemben és gyakorisággal kell. Ez a nyelvsí-
pok, a fedettek és a feltûnõen hamis nyitott sípok utánhangolását jelenti. A hangszert szükség sze-
rint – általában 8-10 évenként – ki kell tisztítani.

4.2. A gondozás során rendszeresen ellenõrizni kell, hogy a faanyagban nem jelentkezik-e
gomba- vagy rovarfertõzés. Farestaurátor véleménye alapján a szükséges beavatkozás azonnal elvég-
zendõ, többször megismételendõ.

5. Restaurálás
A restaurálás a hangszer mûködõképességének helyreállítása, illetve megõrzése.
5.1. Ennek során kicserélni csak a valóban javíthatatlanul hibás alkatrészeket szabad. A kisze-

relt hibás, eredeti részeket konzerválás után a tulajdonosnak kell megõriznie. Ezeket általában az or-
gonában tároljuk; késõbb mintául, bizonyítékul szolgálhatnak. Lehetséges ugyanis, hogy a jövõben
egy újfajta restaurálási technika segítségével ismét használhatóvá tehetõk.

5.2. Az eredetitõl eltérõ, tehát megváltozott állapot visszaalakítása egy korábbi állapotba ak-
kor lehetséges, ha annak létezése és részletei bizonyítottak. Találgatások nem képezhetik a restaurá-
tori munka alapját. Amennyiben a meglévõ szubsztancia és a dokumentumok hiányossága miatt
visszaállításra nem nyílik mód, csak a fennmaradt állapot megtartása, az orgona ebben a formában
való mûködtetése lehet a cél. Stílusegység megteremtése nem célja a restaurálásnak; általában az
utolsó bizonyítható és önmagában lezárt állapot elérésére kell törekedni. Egy ennél korábbi állapot
visszaállításának indokoltságát és mértékét a 2. pontban ismertetett szempontok alapján, részegysé-
genként meg kell vizsgálni. Ez általában csak akkor fogadható el, ha a beavatkozással jelentõsen
megnõ a hangszer esztétikai, történeti értéke.

5.3. Pótlás: rekonstrukció és kiegészítés.
A rekonstrukció ismert adatok és analógiák alapján készült pótlás; a kiegészítés során a hiány-

zó alkatrész eredeti építési módja nem ismert.
A rekonstruált alkatrészt az eredeti, analóg rész mintájára, az azzal megegyezõ anyagból és az

eredeti – vagy az azzal lényegileg megegyezõ – gyártási eljárással kell elkészíteni, de úgy, hogy azt
a fennmaradt régi alkotórészektõl esztétikailag illeszkedõen meg lehessen különböztetni. Ezért a
pótlás részletesen dokumentálandó, az így beépített részeket pedig a készítõ nevével és a készítés dá-
tumával kell ellátni.
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5.4. Az orgonaház és a játszóasztal bútorzatának restaurálása speciális faszobrász-restauráto-
ri ismereteket kíván, ezért ezt a szokásos farestaurátori irányelvek alapján – az orgonaépítõvel tör-
tént egyeztetés után – csak ilyen képzettségû személy végezheti.

6. Bõvítés
Az orgonakészítõ eredeti mûvészi és szerkezeti elképzelése olyan teljesség, befejezett egész,

melyet nem lehet megbontani. Mûemlék orgonák bõvítésétõl, eredetileg nem létezett alkatrészek be-
építésétõl tehát eleve el kell zárkózni. Sem a regiszterek számát, sem a hangterjedelmet nem szabad
bõvíteni. Egy mûemlék orgonától nem várható el, hogy a mai univerzális zenei igényeket maradék-
talanul kielégítse. A zenei gyakorlatot kell az orgona adottságaihoz igazítani. Igen ritka eseteket ki-
véve ugyanis a legtöbb mûemlék orgona képes betölteni liturgikus szerepét, ezentúl pedig meghatá-
rozott koncertfeladatokra is alkalmas. A korlátokért pedig egy jól karbantartott, régi, míves hangszer
bõven kárpótol szépségével, hangjának egyediségével, nemességével, a korabeli irodalom hiteles
megszólaltatásának lehetõségével. Szükség esetén egy második – újabb – hangszer beszerzése je-
lenthet megoldást. Kivételes esetekben, amikor egyedi elbírálás és engedély alapján bõvítésre lehe-
tõség nyílik, visszafordítható módon a hangszer egységének megõrzésével kell eljárni.

7. Bontás
Mûemlék orgona eredeti helyérõl nem távolítható el. Lebontására és elszállítására csak végsõ

esetben – egyedi engedély alapján – kerülhet sor, ha megóvására más lehetõség nincs (pl. az épület
lebontásakor, vagy, ha az általa ellátandó feladat az adott helyiségben gyökeresen megváltozik). Az
orgona új helyét még bontás elõtt ki kell választani, hogy a hosszadalmas tárolást elkerüljük. Ez a
helyiség mind építészetileg, mind akusztikailag hasonlítson az eredetire. A bontást pontos dokumen-
táció elõzze meg (leírás, fényképek, hangfelvételek, leltár stb.).

Útmutató

Az alábbi általános útmutató a védett orgonák tulajdonosai és használói részére készült, a leg-
gyakoribb kérdésekre igyekszik választ adni.

1. A mûemléki és múzeumi védelem kiterjedése
1.1. Mûemlékben, mûemlék jellegû, valamint városképi jelentõségû épületekben (a továb-

biakban: mûemlék épület) álló orgonák mint az épület tartozékai mûemléki védelem alatt állnak.
Egyes hangszerek az alapelvek 2. pontjában megjelölt értékeik alapján külön nyilvántartásba kerül-
nek. Ezeket a mûemlékjegyzék a megfelelõ épület ismertetése során önállóan is jelöli.

Nem mûemlék épületekben álló orgonák védetté nyilvánításában és nyilvántartásában az
MTA Zenetudományi Intézetének Hangszertörténeti Múzeuma jár el.

1.2. Mûemléki és muzeális értékû orgonát tulajdonosa köteles megõrizni, épségben fenntarta-
ni, szakszerû kezelésérõl, használatáról és megóvásáról gondoskodni.

1.3. Mûemlék épületekben álló orgonák külsejének megváltoztatásához minden esetben az
Országos Mûemlékvédelmi Hivatal elõzetes hozzájárulását kell kérni. Ezen orgonák szerkezetén
végzett, a külsõt nem érintõ, de a gondozást meghaladó munkálatokhoz csak abban az esetben van
szükség hatósági engedélyre, amennyiben az a külön nyilvántartásban, és így a mûemlékjegyzékben
is szerepel. Nem mûemlék épületekben álló, védett hangszereken végzett, a gondozást meghaladó,
bármilyen beavatkozáshoz az MTA ZTI Hangszertörténeti Múzeumának elõzetes hozzájárulása
szükséges.



PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK n NKA HÍRLEVÉL 637

1.4. Mûemlék orgona õrzésével, kezelésével és használatával kapcsolatos mulasztás, illetve
károkozás esetén a mulasztóval szemben az illetékes hatóság eljár.

2. Az eljárás menete, mely minden, a gondozáson túlmenõ munkálat esetében követendõ
Az orgona tulajdonosa kapcsolatba lép az orgonaépítõvel és saját szakértõjével, majd közösen

megtekintik a hangszert.
Az orgonaépítõ a szakértõvel egyetértésben elkészíti a munkatervet és ismerteti azt a tulajdo-

nossal, aki azt a saját szolgálati útján felterjeszti az engedélyezõ hatósághoz.
Az engedélyezõ hatóság is kinevezi saját szakértõjét. A szakértõk körét szükség esetén mûvé-

szettörténész, faszobrász-restaurátor, hangszer-restaurátor, építész és zenetudós bevonásával bõvít-
hetik.

Az archív anyagokat és az orgonát a szakértõk és az orgonaépítõ megtekintik, az adatokat fel-
dolgozzák. Szükség esetén analóg hangszereket vizsgálnak meg. Ezek gyors felkutatásához az or-
szágos orgonafelmérés („Magyarország orgonajegyzéke”) anyaga igénybe vehetõ.

A munkaterv és a szakértõi vélemények alapján megegyeznek az elvégzendõ munkákban és a
dokumentáció részletességét illetõen.

Az orgonaépítõ elkészíti a részletes költségvetést.
A tervet megtárgyalja és jóváhagyja, a költségvetést véleményezi a mûemlékvédelmi hatóság

szakirányú tervtanácsa. (Ennek tagjai lehetnek a munkában érintetteken kívül: a Hangszertörténeti
Múzeum szakértõi és egyéb felkért szakértõk.) Szükség szerint az orgonaépítõ a munka megkezdé-
se elõtt véglegesíti a költségvetést.

Jegyzékbe vett, védett orgonán végzendõ munkálatok költségeihez elõzetes tulajdonosi kére-
lemre – szakértõi vélemény alapján – az illetékes hatóság hozzájárulhat. A munkák megkezdése elõtt
az orgonát az orgonaépítõ és a szakértõk a szükséges részletességgel felmérik, amennyiben erre ad-
dig még nem került sor.

A szakértõket az orgonaépítõ értesíti a munka megkezdésérõl.
A munkákat az orgonaépítõ munkanapló vezetése mellett elvégzi. Felmerült újabb problémák,

nehéz döntések esetén ismételten konzultál a szakértõkkel.
Az orgonaépítõ elkészíti a záródokumentációt az elõírások szerinti példányban.
A végzett munkák átvétele a tulajdonos, az orgonaépítõ és a szakértõk jelenlétében történjék.
Jelentõsebb munkák után ajánlott azok publikációja.

3. Az orgona állapotának megõrzése szempontjából fontos az állandóan egyenletes páratarta-
lom és hõmérséklet megtartása. Nagyobb térben (templomban) ez gyakorlatilag nem kivihetõ.

3.1. A meghibásodások azonban jórészt megakadályozhatók a szélsõséges hõmérséklet-válto-
zások kerülésével. Éppen ezért a hirtelen hõmérséklet-emelkedést okozó fûtésrendszerek nem aján-
lottak (pl. meleg levegõ befúvása, Dantherm-kazán). A helyiség gyors felfûtése a páratartalom hir-
telen visszaesését eredményezi, ami ahhoz vezet, hogy a hangszer farészein repedések keletkeznek,
a bõr alkatrészek hamarabb öregednek.

A tapasztalatok szerint óránkénti másfél C fokos hõingadozás esetén még tûrhetõ a páratarta-
lom változásának mértéke. Így sokkal kedvezõbb a helyi, elektromos üzemû, légventilátor nélküli
fûtések (pl. a lábra irányuló fûtések, padfûtések) és a melegvizes, illetve a gõzfûtések használata,
mert ezek csak lassan és fokozatosan melegítik fel a levegõt. Az orgona közelében azonban ne he-
lyezzünk el fûtõtestet, így megóvjuk a közvetlen hõsugárzás káros hatásától. (Ugyanígy óvjuk az or-
gonát a közvetlen napsugárzástól is.) A nyitott rendszerû elektromos fûtõberendezések tûzveszélye-
sek, ezért zártrendszerû, kisebb fogyasztású készülékeket használjunk.

3.2. Az orgonát, de a helyiség más berendezési tárgyait, sõt, magát az épületet is jelentõs
károk érhetik, ha nem megfelelõ annak természetes szellõzése. Fokozott páratartalom mellett a
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farészeket hamarabb támadják meg a rovarok, az alkatrészek megdagadása mûködési zavarokat
okozhat. Intenzív a fém alkatrészek korróziója, a bõr szerkezeti elemek gyorsabban öregednek, meg-
repedeznek. Ezért hibás az a gyakorlat, hogy a templomokban – általában az új fûtési rendszer be-
szerelésével összefüggésben – az ablakokat üvegtéglával elfalazzák, vagy oda más, nem nyitható
szerkezeteket illesztenek.

3.3. Mivel az orgona szinte minden alkatrésze érzékeny a hõmérséklet, a páratartalom válto-
zásaira és a porlerakódásra, igen fontos, hogy a motor abból a térbõl szívja a levegõt, amelyben az
orgona áll.

4. Az orgonaházat és a játszóasztalt is kíméljük meg az újító jellegû beavatkozásoktól. Az utó-
lag felerõsített, azokat elcsúfító tárgyakat el kell távolítani (pl. fogas, polc, motorkapcsoló). A szek-
rényre és a játszóasztalra ne szereljünk világítótesteket, és különbözõ kábelek vezetésével ne fúrjuk
és szegeljük össze azokat. A karzat és a játszóasztal megvilágításáról, a kapcsolók elhelyezésérõl
más módon kell gondoskodni (pl. asztali és állólámpák vagy az épületre szerelt világítótestek jelent-
hetnek megoldást). Mindezeknek egy kevéssé feltûnõ helyet keressünk. Javítások alkalmával hor-
dozható lámpát kell használni.
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Kollégium Beérkezési határnap

Levéltári szeptember 3.

Zenei szeptember 10.

Mozgókép szeptember 17.

Irodalmi és Könyv október 1.

Könyvtári október 1.

Közmûvelôdési október 1.

Táncmûvészeti október 10.

Környezetvédelmi lexikon október 15.


