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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK
5/2002. (XI. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA
AZ NKA 2003. ÉVI PRIORITÁSAIRÓL

A Bizottság 2002. szeptember 23-i, kibõvített ülésén hozott határozatnak megfelelõen a jövõ
évi prioritás az NKA 10 éves évfordulójához kapcsolódó kulturális programok meghirdetése és tá-
mogatása.

E döntésnek megfelelõen a pályázatok kiírásánál és a döntéseknél elõnyben kell részesíteni a
fiatalok – ideértve a 16–30 éves korcsoportot is – számára lehetõséget nyújtó produkciókat. A Bi-
zottság fontosnak tartja, hogy a 2003-as kiemelt programokban minél nagyobb számban vegyenek
részt a legnagyobb, legjelentõsebb kulturálisjárulék-fizetõk.

A szakmai kollégiumok pályázatain kívül külön pályázat kerül meghirdetésre: a Millenáris
Parkban rendezendõ hangversenyek, színházi elõadások, képzõ- és iparmûvészeti kiállítások, könyv-
bemutatók stb. megrendezési költségeinek támogatására lehet pályázni. Erre a célra a Bizottság
50 millió forintot különít el.

Dr. Harsányi László s. k.,
az NKA Bizottságának elnöke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK
7/2002. (XI. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A NKÖM KÖZPONTI INTÉZMÉNYEINEK PÁLYÁZTATÁSÁRÓL

A Bizottság a NKÖM központi intézményei számára elkülönített 400 millió forint elosztását
illetõen úgy döntött, hogy a kiemelt intézmények erre az összegre a szakmai kollégiumoknál pályáz-
hatnak, azaz a fenti összeg a szakmai kollégiumok keretét fogja növelni.

Dr. Harsányi László s. k.,
az NKA Bizottságának elnöke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK
8/2002. (XI. 18.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A KOLLÉGIUMI SZAKMAI BESZÁMOLÓKRÓL

A Bizottság elfogadta a 2002. évi szakmai beszámoló szempontjait.

A beszámoló szempontjai a következõk:

1. Melyek voltak 2002-ben a szakma legfontosabb támogatandó részterületei?

2. Mennyiben felelt meg a beérkezett pályázatok száma és anyagi igénye az elõzetes várako-
zásoknak? Ha nem, mi volt ennek az oka?

3. Hogyan alakult a beérkezett és támogatott pályázatok számaránya az egyes témakörök, te-
rületek (Budapest, vidék, határontúliak), professzionalizmus és amatõrök, illetve korosztályok vo-
natkozásában. Elfogadhatók-e a kialakult arányok?

4. Volt-e olyan résztéma, ahol a kiosztható összeg az igényeknek 20%-a alatt volt?

5. Mennyiben felelt meg a beérkezett pályázatok minõsége a formai és szakmai kritériumok-
nak, valamint a gazdasági megalapozottságnak? Ha nem felelt meg, akkor milyen változtatást java-
sol a jövõre nézve?

6. Milyen elvek szerint történt a pályázatok elbírálása, megfelelõnek bizonyult-e a kialakított
döntési mechanizmus?

7. Milyen volt a kollégium döntéseinek visszhangja?

8. Lenne-e értelme a kollégiumnál az eddiginél több pályázati fordulónak?

9. Melyek a 2002. évi munka fõbb tapasztalatai? Milyen változtatásokat javasol?

10. A szakmai ellenõrzés tapasztalatai. Komplex ellenõrzések. A szakmai ellenõrzés alapján
hogyan értékeli a megvalósult pályázatok teljesülését szakmai és pénzügyi szempontból?

11. Milyen tapasztalatai vannak más pályáztatókkal való együttmûködésrõl, különös tekintet-
tel a Kultúrpont Iroda által közvetített európai uniós pályázatokra?

12. Kérem, minõsítse az Igazgatóság munkáját és a pályáztatási-elszámoltatási rendet!

Dr. Harsányi László s. k.,
az NKA Bizottságának elnöke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK
ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYÛ AJÁNLÁSAI A 2003. ÉVRE

A Nemzeti Kulturális Alapprogram kollégiumai továbbra is tekintsék kiemelkedõ hivatásuk-
nak a határon túli magyar kultúra támogatását, mivel az is a nemzeti mûvelõdés, mûveltség része.

A Bizottság ugyanígy a kollégiumok figyelmébe ajánlja a vidéki kulturális produkciók, mû-
helyek, teljesítmények támogatását annak érdekében, hogy mûködésük semmilyen módon ne szen-
vedjen csorbát.

Dr. Harsányi László s. k.,
az NKA Bizottságának elnöke
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A KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

1. Kiemelkedõ országos és regionális (legalább három megyét érintõ) közmûvelõdési ren-
dezvények támogatására

A pályázat célja: azoknak a 2003. június 15. és 2003. december 31. között megrendezésre ke-
rülõ országos és regionális rendezvényeknek, amatõr mûvészeti fesztiváloknak, találkozóknak a tá-
mogatása, amelyek erõsítik az ország, a régió kulturális/közmûvelõdési tevékenységét, értékeit.

A kollégium kiemelten támogatja
– a felmenõ rendszerû,
– legalább negyedik alkalommal megrendezésre kerülõ,
– a gyermek és ifjúsági korosztály részvételével különbözõ közmûvelõdési intézmények

együttmûködésével megvalósuló programokat.
Pályázhatnak
– közmûvelõdési intézmények,
– bejegyzett közmûvelõdési nonprofit szervezetek.
A pályázathoz csatolni kell
– a rendezvény elõzményeit bemutató ismertetõt és annak szakmai értékeit reprezentáló anya-

gokat, híradásokat,
– a rendezvény részletes programtervezetét és költségvetését eseményenkénti bontásban is,
– a program összköltségvetésének 30%-ára vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot,
– a társrendezõk és a programban résztvevõk szándéknyilatkozatát az együttmûködésre vonat-

kozóan,
– a rendezvény tervezett idõtartamát és a résztvevõk várható létszámát,
– a pályázó 2001. évi közmûvelõdési tevékenységérõl számot adó statisztikai jelentés (nyil-

vántartási szám: 1438) másolatát.
Elõnyben részesülnek a pályázati cél megvalósításához többféle támogatásra és forrásra szá-

mító rendezvények. Az erre vonatkozó szándéknyilatkozatokat kérjük mellékelni.
Támogatás kérhetõ
– az amatõr mûvészeti csoportok, amatõr szereplõk fellépésével kapcsolatos csoportos étkez-

tetés és szállás költségeire,
– díjakra,
– tiszteletdíjakra és annak járulékaira,
– útiköltségekre,
– a rendezvény kapcsán felmerülõ bérleti díjakra,
– PR-költségekre.
Egy pályázó egy pályázatot adhat be, de a pályázat több esemény támogatására is vonatkozhat.

Altéma kódszáma: 2007

2. Közmûvelõdési (mûvészeti, ismeretterjesztõ vagy környezeti nevelést szolgáló vagy
komplex) alkotótáborok megrendezésére

Pályázhatnak
– közmûvelõdési intézmények,
– a helyi önkormányzattal közmûvelõdési ellátásra szerzõdött vállalkozók,
– bejegyzett közmûvelõdési nonprofit szervezetek.
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Egy intézmény vagy szervezet egy pályázatot nyújthat be maximum 100 fõ táboroztatásához;
ezen belül többféle szaktábor is megvalósítható, akár különbözõ idõben és idõtartamban.

A pályázathoz csatolni kell szaktáboronként
– a tábor részletes programját,
– a tábor tervezett idõtartamát és létszámát,
– a szakmai vezetõ(k) rövid szakmai önéletrajzát,
– a részletes költségvetést (bevételek, kiadások) táboronkénti bontásban is,
– a pályázatban részt vevõ közösség szakmai tevékenységének bemutatását 2002. január 1-jé-

tõl,
– a költségvetésben megjelölt 30% önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot,
– a pályázó 2001. évi közmûvelõdési tevékenységérõl számot adó statisztikai jelentés (nyil-

vántartási szám: 1438) másolatát.
Támogatás kérhetõ
– tiszteletdíjakra, azok járulékaira,
– szállás és csoportos étkeztetésre,
– a táborban felhasználandó szakmai anyagok költségeire,
– bérleti díjakra.

Altéma kódszáma: 2033

3. A hazai cirkuszmûvészet fejlesztésére

A pályázat célja
– magas színvonalú cirkusz- és varietémûsorok létrehozásának támogatása,
– a cirkuszmûsorok fejlesztése, a mûsorok bõvítése, színvonalának emelése,
– különleges külföldi produkciók meghívásának támogatása,
– a cirkuszmûvészet újszerû törekvéseinek támogatása,
– a cirkuszmûvészet kapcsolatainak erõsítése más mûvészeti ágakkal,
– a cirkuszmûvészettel foglalkozó közösségek, amatõr mûvészeti csoportok produkcióinak

bemutatása,
– a cirkuszmûvészethez kapcsolódó tárgyi emlékek gyûjtésének, történeti kutatásának támo-

gatása,
– a cirkuszmûvészetre irányuló tudományos jellegû felmérések, kutatások támogatása.
Pályázhatnak
– vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ magánszemélyek,
– cégbejegyzéssel rendelkezõ magánszemélyek, szervezetek,
– közmûvelõdési intézmények.
A pályázathoz csatolni kell
– a program összköltségvetésének 50%-ára vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot.
Támogatás kérhetõ
– tiszteletdíjakra, azok járulékaira,
– utazási költségre,
– a témakörrel kapcsolatos szakmai anyagköltségekre.

Altéma kódszáma: 2035

4. Szakmai tevékenységet szolgáló eszközfejlesztésre

A pályázat célja:
A közmûvelõdési intézmények és közmûvelõdési tevékenységet végzõ nonprofit szervezetek

minõségi munkájának javítását közvetlenül szolgáló szakmai eszköz fejlesztése mûködõképességé-
nek helyreállítása.
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Pályázhatnak:
– települési önkormányzat, amennyiben az általa fenntartott közmûvelõdési intézmény nem

önálló jogi személy, vagy a feladatot szerzõdés alapján vállalkozóval láttatja el,
– önálló jogi személyiséggel rendelkezõ közmûvelõdési intézmény,
– bejegyzett közmûvelõdési nonprofit szervezet, amely már legalább 3 éve folyamatosan mû-

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

bemutatását,
– a teljes bekerülési költség 30%-ára vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatot,
– a beszerzendõ eszközök listáját tételesen, árral együtt,
– a pályázó 2001. évi közmûvelõdési tevékenységérõl számot adó statisztikai jelentés (nyil-

vántartási szám: 14238) másolatát.
Támogatás kérhetõ:
– a mûsoros rendezvények színpadtechnikai berendezéseinek, tartozékainak fejlesztésére,
– a kiállítási installációk, tárlók, paravánok, vitrinek, kiállítási lámpák beszerzésére,
– egyéb, a tevékenységet közvetlenül szolgáló eszköz beszerzése (számítástechnika, demonst-

rációs audiovizuális eszközök, mûvészeti tevékenységet szolgáló eszközök stb),
– az elõzõ három pontban felsorolt meghibásodott eszköztípusok helyreállítására.
Nem kérhetõ támogatás általános berendezési tárgyakra (pl.: szék, asztal, szekrény, irodai szá-

mítástechnika és bútor stb.). A támogatás rezsi jellegû kiadásokra nem használható fel.
Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be eszközfejlesztésre, ennek keretében azonban

több eszköz beszerzésére vagy helyreállítására is kérhetõ támogatás. Saját kivitelezésû helyreállítás
esetén csak az anyagköltségre igényelhetõ támogatás.

A megpályázható összeg felsõ határa pályázatonként 800 000 Ft.
A pályázónak a támogatási összeg és az önrész felhasználását az elszámolás során utólag

számlamásolatokkal együttesen igazolni kell.
A pályázatok elszámolásának esedékessége legkésõbb a szerzõdéskötést követõ 5. hónap.

Altéma kódszáma: 2005

A pályázatok

2003. február 25-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati té-
mához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az
elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A folyóirat-támogatás adatlapjához külön betétlap is
tartozik! A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!
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Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,
valamint külföldi székhelyû pályázónak.

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

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázó-
nak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz
mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nem-
zeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi
és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabály-
ban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben
minden kiadványuk vonatkozásában az Országos Széchényi Könyvtár felé teljesítették. Az igazolást
a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell
kérni és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlap-
járól (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.).
Adatlap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA
Igazgatóságától.

Az alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik,
fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján
– a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás
terhére. Az utóbbi rendelkezés a folyóirat-támogatásra nem vonatkozik.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el.
A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felül-
bírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv,
fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a
döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesí-
tés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(telefon: 351-5461/141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig, pénteken
9–12 óráig.

Közmûvelõdési Szakmai Kollégium
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A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Múzeumi Szakmai Kollégium 2003-ban az alábbi múzeumi szakmai feladatok támogatásá-
ra hirdet pályázatot az érvényes múzeumi mûködési engedéllyel rendelkezõ intézmények részére:

1. Kiemelkedõ jelentõségû kiállítások és a hozzájuk kapcsolódó kiadványok megvalósítása.
A pályázati leírásban a kiállítás megnyitójának idõpontját fel kell tüntetni.
Támogatás installáció készíttetésére, szállítási költségre, nyomdaköltségre, szakmai anyag-

költségre kérhetõ.
Altéma kódszáma: 2306

2. Gyûjteménygyarapítás, elsõsorban a nemzeti kulturális örökség veszélyeztetett emlékeinek
megmentésére.

A régészeti feltárások költségeit a kollégium nem támogatja.

Altéma kódszáma: 2309

3. Mûtárgyvédelem (állagvédelem, preparálás, konzerválás, restaurálás, mûtárgyvédelmi
szempontból rendkívül indokolt mûtárgymásolás stb.).

A pályázathoz részletes szakmai tervet kell csatolni.

Altéma kódszáma: 2311

4. A múzeumokban õrzött szellemi és tárgyi örökség tudományos és muzeológiai feldolgozá-
sának támogatása (gyûjteményi és szakkatalógusok, forráskiadványok, az adott múzeum által szer-
vezett tudományos tanácskozás anyagának megjelentetése).

A pályázathoz csatolni kell a munka elkészült, nyomdakész kéziratát az illusztrációk részle-
tes tervezetével együtt. A kézirat és mellékletei becsatolását indokolt esetben helyettesítheti a pályá-
zó intézmény vezetõjének vagy a kiadványt megjelentetõ nyomdának a nyilatkozata arra vonatkozó-
an, hogy a kézirat elkészült, nyomdakész állapotban van.

Támogatás nyomdaköltségre kérhetõ.
Altéma kódszáma: 2312

A pályázatokhoz a mûködési engedélyek másolatait csatolni kell.

A pályázatok

2003. február 27-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.
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Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati té-
mához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az
elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A folyóirat-támogatás adatlapjához külön betétlap is
tartozik! A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,
valamint külföldi székhelyû pályázónak.

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

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázó-
nak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz
mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nem-
zeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi
és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabály-
ban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben
minden kiadványuk vonatkozásában az Országos Széchényi Könyvtár felé teljesítették. Az igazolást
a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell
kérni és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlap-
járól (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.).
Az adatlap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az
NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik,
fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján
– a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás
terhére. Az utóbbi rendelkezés a folyóirat-támogatásra nem vonatkozik.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el.
A végleges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felül-
bírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv,
fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a
döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesí-
tés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (te-
lefon: 351-5461/141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig, pénteken 9–12
óráig.

Múzeumi Szakmai Kollégium
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AZ ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2003. január és 2003. december
közötti idõszakra a magyar építõmûvészet szakmai programjainak és eseményeinek támogatására,
eredményeinek és értékeinek népszerûsítésére.

A kollégium kiemelt figyelmet fordít
– a határon túli magyar kultúra,
– a fiatalok szakmai fejlõdésének támogatására.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

1. Építészeti értékek megismertetését célzó kiadványok, szakkönyvek, építészeti kataló-
gusok megjelentetésére hagyományos, illetve digitális adathordozón.

Pályázni az elkészült kézirattal és nyomdai árajánlattal, digitális kiadványok esetén forgató-
könyvvel és a digitalizálás költségeinek feltüntetésével lehet. A támogatás a költségek maximum
50%-ára kérhetõ.

Altéma kódszáma: 2412

2. Alkotói támogatás
– a kortárs magyar építõmûvészet jelenének és közelmúltjának monografikus feldolgozásához,
– építészeti kritikai tanulmányok megírásához,
– a felsõfokú építészeti oktatás színvonalának emelését szolgáló szakirodalom elkészítéséhez,
– híres magyar építészek életrajzának megírásához,
– építészeti környezetkultúra alap- és középfokú oktatásához magas színvonalú segédanyag

elkészítésére.
A pályázónak csatolnia kell megírandó munkájának részletes szinopszisát. A kollégium az el-

fogadott szinopszisok benyújtóinak a vállalt téma megírásához legfeljebb 8 hónapos idõtartamra, ha-
vi 60 000 Ft-os alkotói támogatást biztosít. A pályázóknak a munka végeztével szakmai beszámoló-
ként a kézirat egy példányát be kell nyújtania.

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. A támogatás utalása önálló jogi személyi-
séggel rendelkezõ magyarországi pénzügyi lebonyolítón keresztül történik.

Altéma kódszáma: 2402

3. 2003. január 1.–2003. december 31. közötti idõszakban nemzetközi hírû építészek, épí-
tésztanárok vezetésével Magyarországon és/vagy külföldön tartandó mesterkurzusok, szakmai
továbbképzések támogatására.

– Pályázhatnak magánszemélyek, szakmai és oktatási intézmények, szakmai társadalmi szer-
vezetek, magyarországi és külföldi kurzusok részvételi díjára, az elõadásokhoz felhasználni kívánt
anyagköltségre, utazási és szállásköltségre. Mellékelni kell a részt vevõ építész hivatalos meghívóle-
velének, illetve jelentkezési lapjának másolatát.

– Belföldi kurzusok megtartására a rendezõ szerv pályázhat a meghívott elõadók tisztelet-
díjára és annak járulékára, terembérleti díjra, hangosításra és tolmácsolásra. A pályázathoz mellékel-
ni kell a meghívott külföldi elõadó elfogadott nyilatkozatát.

Altéma kódszáma: 2404
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4. 2003. január 1. és 2003. december 31. közötti idõszakban tartandó hazai és nemzetkö-
zi építészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások támogatására.

– Külföldi rendezvényeken való részvételre pályázhatnak magánszemélyek részvételi díjra,
szállás- és utazási költségre.

– Hazai konferenciák esetén a rendezõ szerv nyújthat be pályázatot elõadói tiszteletdíjakra és
azok járulékaira.

– Kiállítás esetén pályázatot magánszemély vagy rendezõ szerv nyújthat be. Támogatás úti-
költségre, szállításra, szállásra, terembérre és szakmai anyagköltségre kérhetõ.

Altéma kódszáma: 2407

5. A magyar építõmûvészet nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének bizto-
sítására.

– Pályázatot a nemzetközi építõmûvészeti szervezetek magyar tagozatai nyújthatnak be a
2003. évi tagdíjbefizetés támogatására.

– A pályázathoz csatolni kell a tagság, valamint a 2002. évi tagdíjbefizetés igazolását.

Altéma kódszáma: 2439

A pályázatok

2003. március 3-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati té-
mához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az
elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A folyóirat-támogatás adatlapjához külön betétlap is
tartozik! A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,
valamint külföldi székhelyû pályázónak.

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

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázó-
nak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz
mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nem-
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zeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi
és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabály-
ban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben
minden kiadványuk vonatkozásában az Országos Széchényi Könyvtár felé teljesítették. Az igazolást
a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell
kérni és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlap-
járól (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.)
Adatlap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA
Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik,
fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján
– a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás
terhére. Az utóbbi rendelkezés a folyóirat-támogatásra nem vonatkozik.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el.
A végleges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felül-
bírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv,
fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a
döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesí-
tés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (te-
lefon: 351-5461/141-es mellék). Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig, pénteken 9–12
óráig.

Építõmûvészeti Szakmai Kollégium
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A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2003. május 2.–szeptember 30. között be-
mutatandó szabadtéri színházi elõadások támogatására.

Pályázhatnak:
– szabadtéri színházak,
– szabadtéri elõadásokat rendezõ intézmények, szervezetek.

Pályázni
– mai szerzõk mûveinek bemutatására,
– klasszikus mûvek elõadására,
– gyermek- és ifjúsági elõadások színrevitelére,
– zenés elõadásokra (zenés játékok, musicalek, operettek) lehet.
(Honoráriumra, tiszteletdíjra, annak járulékára, jelmezre, díszletre, szállításra, eszköz és he-

lyiség bérleti díjára, reklámra.)

A pályázathoz csatolni kell a program részletes leírását, a bemutató tervezett idõpontját.

Altéma kódszáma: 1331

A pályázatok

2003. március 14-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1062 Budapest, Bajza utca 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati té-
mához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az
elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A folyóirat-támogatás adatlapjához külön betétlap is
tartozik! A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,
valamint külföldi székhelyû pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazda-
sági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.
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Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázó-
nak/lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz
mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nem-
zeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi
és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlap-
járól (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.)
Adatlap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA
Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõke-emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem
ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik,
fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján
– a lebonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás
terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el.
A végleges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felül-
bírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv,
fotó, kazetta stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a
döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesí-
tés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ (te-
lefon: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig, pénteken 9–12 óráig.

Színházi Szakmai Kollégium
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK TAGJAI

A Bizottság elnöke: Harsányi László közgazdász, a Szonda Ipsos kutatási igazgatója

Bella István költõ (Budapest)
Bélyácz Iván egyetemi tanár, JPT Közgazdaság-tudományi Kar (Pécs)
Békés Pál író (Budapest)
Eperjes Károly színmûvész (Budapest)
Gyimesi László elnök, Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége (Budapest)
Istvánfi Gyula építészmérnök, a BME tanszékvezetõ egyetemi tanára (Budapest)
Korzenszky Richárd OSB, tanár, a Tihanyi Bencés Apátság egyházi perjele (Tihany)
Mohás Lívia pszichológus, író (Budapest)
Németh Györgyi kulturális tanácsnok, Városi Önkormányzat (Szombathely)
Sebõ Ferenc elõadómûvész, zeneszerzõ, a Magyar Állami Népi Együttes mûvészeti vezetõje

(Budapest)
Szakály Sándor hadtörténész, a Duna TV alelnöke (Budapest)
Szõnyi Erzsébet zeneszerzõ, zenepedagógus (Budapest)
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A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM TAGJAI

A kollégium elnöke: Kozma Károly filmforgalmazási szakember, a Mûvészeti Szakszerveze-
tek Szövetségének fõtitkára

Bakonyi Veronika projektmenedzser, Budapest Film Kft. (Budapest)
Cselényi László szerkesztõ-rendezõ, Duna TV (Budapest)
Mikulás Ferenc igazgató, Kecskeméti Animációs Filmstúdió (Kecskemét)
Gulyás Gyula filmrendezõ (Budapest)
Kálomista Gábor, ügyvezetõ igazgató, Megafilm Kft. (Budapest)
Lugossy László filmrendezõ, operatõr (Budapest)
Okos Oszkár filmforgalmazási szakember (Eger)
Reichenberger János mûvészeti fõtanácsos, a NKÖM munkatársa (Budapest)
Szeredás András író, dramaturg (Budapest)
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A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM TAGJAI

A kollégium elnöke: Cs. Tóth János vezérigazgató, Móra Kiadó (Budapest)

Bertha Zoltán irodalomtörténész, kritikus, egyetemi docens, Károli Gáspár Református
Egyetem (Debrecen)

Dobos István egyetemi docens, Debreceni Tudományegyetem (Debrecen)
Ferenczes István költõ, a Székelyföld címû lap fõszerkesztõje (Románia)
Gyõrffy Miklós irodalomtörténész, egyetemi docens, ELTE (Budapest)
Ilia Mihály irodalomtörténész (Szeged)
M. Kiss Sándor történész, XX. Század Intézet (Budapest)
Mátis Lívia igazgató, Kortárs Könyvkiadó Kft. (Budapest)
Szalay Károly író, irodalomtörténész (Budapest)
Vasy Géza egyetemi docens, irodalomtörténész, ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Inté-

zet (Budapest)
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AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA
SZAKMAI KOLLÉGIUM TAGJAI

A kollégium elnöke: Aradi Csaba etológus, Hortobágyi Nemzeti Park (Debrecen)

Antalóczy Zoltán orvos, professzor emeritus, az MTA doktora, HM Technológiai Hivatal
(Budapest)

Grétsy László nyelvész, az MTA közgyûlési doktor képviselõje (Budapest)
Kocsis András Sándor vezérigazgató, Kossuth Kiadó Rt. (Budapest)
Kováts Dániel mûvelõdés- és helytörténész, nyugalmazott fõiskolai tanár (Szeged)
Lanczendorfer Erzsébet orvos, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a gyõri szervezet el-

nöke (Gyõr)
Margittai Katalin igazgató, Budapesti Mûvelõdési Központ (Budapest)
Romsics Ignác történész, ELTE Új- és Legújabbkori Történeti Tanszék (Budapest)
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A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM TAGJAI

A kollégium elnöke: Meczner János színházigazgató, Budapest Bábszínház (Budapest)

Bálint András színész, színigazgató, Radnóti Miklós Színház (Budapest)
Bakos Erika pedagógus, Nevesincs Gyermekszínház (Budapest)
Horgas Péter díszlettervezõ, iparmûvész (Nagykovácsi)
Kaszás Attila színmûvész (Budapest)
Kelemen Csaba színmûvész, a Gárdonyi Géza Színház tagja, Eger (Verõce)
Laklóth Aladár színmûvész, a Madách Színház tagja (Budapest)
Vajna Pál, a Csiky Gergely Színház ügyvezetõ igazgatója (Kaposvár)
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A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM TAGJAI

A kollégium elnöke: Ittzés Mihály fõigazgató-helyettes, Kodály Zoltán Zenepedagógiai Inté-
zet (Kecskemét)

Aradi Csabáné hangversenyrendezõ, Debreceni Kulturális és Fesztiválközpont (Debrecen)
Csengery Adrienne operaénekes, a Magyar Zenei Tanács elnöke (Budapest)
Devich János gordonkamûvész (Budapest)
Dubrovay László zeneszerzõ (Budapest)
Hegedûs Katalin zongoramûvész (Budapest)
Sári József zeneszerzõ, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem docense (Budakalász)
Sárosi Bálint népzenekutató (Budapest)
Tihanyi László zeneszerzõ (Budapest)
Tóthpál József tudományos fõmunkatárs, kutatócsoport-vezetõ, címzetes tanár, Veszprémi

Egyetem (Budapest)
Vashegyi György karmester (Budapest)
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A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM TAGJAI

A kollégium elnöke: Lõrincz Katalin táncmûvész (Budapest)

Bretus Mária balettmûvész, fõiskolai tanár, Magyar Táncmûvészeti Fõiskola (Budapest)
Bozsik Yvette, Katona József Színház (Budapest)
Farkas Zoltán koreográfus, a Kodály Kamaraegyüttes vezetõje (Budapest)
Kiss János balettmûvész, a Gyõri Balett igazgatója (Gyõr)
Mihályi Gábor karigazgató, Magyar Állami Népi Együttes (Budapest)
Mucsi János néptáncmûvész, BM Duna Mûvészegyüttes (Budapest)
Oláh Dóra táncmûvészeti szakreferens, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (Buda-

pest)
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A KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
TAGJAI

A kollégium elnöke: Körössényi Tamás szobrászmûvész, a Magyar Képzõmûvészeti Egye-
tem tanára (Budapest)

Benes József grafikusmûvész (Kecskemét)
Bukta Imre festõmûvész (Mezõszemere)
Márkus Péter szobrászmûvész (Budapest)
Stefanovits Péter grafikusmûvész (Budapest)
Szemadám György festõmûvész, mûvészeti író (Budapest)
Szinyei Merse Anna mûtörténész, a Magyar Nemzeti Galéria fõmuzeológusa (Budapest)
Véssey Gábor festõmûvész (Budapest)
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AZ IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
TAGJAI

A kollégium elnöke: Scherer József formatervezõ, egyetemi tanár, Magyar Iparmûvészeti
Egyetem (Budapest)

Buczkó György üvegtervezõ, iparmûvész (Budapest)
Koós Judit mûvészettörténész (Budapest)
Mendelényi Zoárdné galériatulajdonos (Budapest)
Rényi Krisztina grafikusmûvész (Szentendre)
Simon Károly ipari formatervezõ, fõigazgató, Iparmûvészeti Múzeum (Budapest)
Szentkirályi Miklós restaurátormûvész, a Restaurátor Kamara alelnöke (Budapest)
Székelyi Katalin textiltervezõ, iparmûvész (Budapest)
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A FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM TAGJAI

A kollégium elnöke: Chochol Károly fotómûvész (Budapest)

Boros Géza mûvészeti fõtanácsos, NKÖM (Budapest)
Molnár Edit fotóriporter (Budapest)
Szarka Klára szakíró (Budapest)
Tillai Ernõ fotómûvész, építész (Pécs)
Tóth István fotómûvész (Cegléd)
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A NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM TAGJAI

A kollégium elnöke: Csasztvan András igazgató, néptáncoktató, Vajda Péter Mûvelõdési
Központ (Szarvas)

Balogh Balázs néprajzkutató, MTA Néprajzi Kutató Intézet (Budapest)
Bánszky Pál mûvészettörténész (Kecskemét)
Berecz András népdalénekes (Budapest)
Havasréti Pál muzsikus, zenetanár (Érd)
Lelkes Lajos igazgató, Mezõgazda Kiadó (Budapest)
Péterfy László szobrászmûvész (Budapest)
Szemerkényi Ágnes etnográfus (Budapest)
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A KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM
TAGJAI

A kollégium elnöke: Bagáriné Viszket Katalin, a Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központ
munkatársa (Szombathely)

Bárth János muzeológus, fõigazgató, Katona József Múzeum (Kecskemét)
Beke Pál igazgató, Magyar Mûvelõdési Intézet (Budapest)
Fenyves Kornél igazgató, Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központ (Budapest)
Förhénczi Horváth Gyula etnológus (Nagykanizsa)
Garamvölgyi György igazgató, Gönczi Ferenc Általános Mûvelõdési Központ (Zalaeger-

szeg)
Halász Péter, Duna TV (Budapest)
Kary József népmûvelõ, igazgató, Megyei Mûvelõdési Központ (Eger)
Nagy Júlia igazgató, Pest Megyei Közmûvelõdési Információs Központ (Budapest)
Szakall Judit igazgató, Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ (Budapest)
Sz. Tóth János ügyvezetõ elnök, Magyar Népfõiskolai Társaság (Budapest)
Wootsch Péter közmûvelõdési szakértõ (Budapest)
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A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM TAGJAI

A kollégium elnöke: Ramháb Mária igazgató, Katona József Könyvtár (Kecskemét)

Alföldi Istvánné fõosztályvezetõ, tudományos titkár, Budapesti Közgazdaság-tudományi és
Államigazgatási Egyetem Központi Könyvtára (Budapest)

Gáborjáni Szabó Botond gyûjteményi igazgató, Református Hittudományi Egyetem Kollé-
giuma (Debrecen)

Lászlóné Nagy Ilona igazgató, Hild Viktor Városi Könyvtár (Szolnok)
Oroszlánné Mészáros Ágnes, Madách Imre Városi Könyvtár (Balassagyarmat)
Pallósiné Toldi Márta könyvtárigazgató, Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár (Szombathely)
Surján Miklós címzetes igazgató, helytörténész, Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár (Pécs)
Szente Ferenc, Kölcsey Alapítvány (Budapest)
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A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM TAGJAI

A kollégium elnöke: Érszegi Géza fõtanácsos, Magyar Országos Levéltár (Budapest)

Bán Péter levéltár-igazgató, fõlevéltáros, Heves Megyei Levéltár (Eger)
Horváth Erzsébet levéltáros, a Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesületének elnöke, Zsinati

Levéltár (Budapest)
Ódor Imre igazgató, Baranya Megyei Levéltár (Pécs)
Szabadi István igazgató, Tiszántúli Református Egyházkerület és Kollégiumi Levéltár (Deb-

recen)
Tóth Ágnes igazgató, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára (Kecskemét)
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A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM TAGJAI

A kollégium elnöke: Bencze Géza fõigazgató-helyettes, Országos Mûszaki Múzeum 
(Budapest)

Cseri Miklós fõigazgató, Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre)
Gerelyes Ibolya régész, fõosztályvezetõ-helyettes, Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
Kratochwill Mimi mûvészettörténész (Budapest)
Kubassek János geográfus, múzeumigazgató, Magyar Földrajzi Múzeum (Érd)
Szacsvay Éva muzeológus, Néprajzi Múzeum (Budapest)
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AZ ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
TAGJAI

A kollégium elnöke: Lázár Antal építész, egyetemi tanár (Budapest)

Basa Péter építész, Vadász és Társai Építõmûvész Kft. (Budakeszi)
Csomay Zsófia építész, az Iparmûvészeti Fõiskola oktatója (Budapest)
Román András építészmérnök, OmvH ICOMOS Nemzetközi Bizottságának tagja (Buda-

pest)
Turányi Gábor építész, az Iparmûvészeti Fõiskola adjunktusa (Budapest)
Vizér Péter építész, stúdióvezetõ (Budapest)
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AZ ÖSSZMÛVÉSZETI FESZTIVÁL
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRA ALAKULT
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM TAGJAI*

A kollégium elnöke: Gyimesi László (az NKA Bizottságának tagja)

Ittzés Mihály (Zenei Szakmai Kollégium)
Kozma Károly (Mozgókép Szakmai Kollégium)
Lelkes Lajos (Népmûvészeti Szakmai Kollégium)
Stefanovits Péter (Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium)
Meczner János (Színházi Szakmai Kollégium)
Scherer József (Iparmûvészeti Szakmai Kollégium)
Kiss János (Táncmûvészeti Szakmai Kollégium)

* Az NKA Bizottságának egy tagjából és az érintett kollégiumok elnökeibõl/tagjaiból álló ideiglenes testület 2002.

november 1.–2003. december 31. között teljesíti megbízatását.
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
2003. I. FÉLÉVI PÁLYÁZTATÁSI NAPTÁRA

Kollégium Beadási határnap

Szakmai lapok/folyóiratok

Fotómûvészet január 20.
Könyvtár január 20.
Múzeum január 20.

Folyóirat és nagypályázat együtt

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra január 27.
Tánc február 3.
Szépirodalom február 6.

Nagypályázat

Közmûvelõdés február 25.
Múzeum február 27.
Építõmûvészet március 3.
Zene március 6.
Iparmûvészet március 11.
Színház március 14.
Népmûvészet március 18.
Képzõmûvészet március 19.
Levéltár március 27.
Fotómûvészet április 3.
Mozgókép április 10.
Könyvtár április 17.
Népmûvészet – Tánc május 29.
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