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A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a Pulszky Társaság–Magyar
Múzeumi Egyesület kiadásában megjelenõ Magyar Múzeumok címû szakmai folyóirat támo-
gatására a 2003. évre.

A pályázathoz csatolni kell:
– a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát,
– nyomdai árajánlatot,
– a terjesztés módját részletezõ kiadói elgondolást.
Támogatás kérhetõ: nyomdaköltségre.
Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít!

Altéma kódszáma: 2301

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.

Általános tudnivalók
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati

témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve
az elõírt mellékletekkel felszerelve – beleértve a folyóirat-támogatáshoz szükséges betétlapot is –
fogadjuk el. 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-gaz-
dasági 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
Nemzeti 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 jogszabályban
elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az
Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány
Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csatolni.
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A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA hon-
lapjáról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti
Kulturális 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.

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 értesítés
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.

Múzeumi Szakmai Kollégium
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A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. A belföldi hangversenyélet támogatására

Pályázhatnak hangversenyrendezõk a 2003. májustól 2004. június 30-ig megvalósuló progra-
mokra.

a) Hangversenyek, bérleti sorozatok felnõtt közönség részére
A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani:
– az évad folyamán tervezett elõadások számának, helyszínének és a mûsor tervének,
– a fellépõ mûvészek, együttesek feltüntetésével,
– a tervezett helyszínek befogadóképességének megjelölésével.
A pályázathoz csatolni kell:
– a rendezvény-helyszínek kezelõi által adott befogadó nyilatkozatot,
– a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést.
A támogatás a bevétellel csökkentett – rezsi nélküli – összes költség legfeljebb 50%-a lehet.

(Kivételt képeznek a kortárs zenei mûsorok.)
A pályázathoz mellékelni kell a 2002. évben megvalósult programok rövid értékelését, az elõ-

adásszám, a fizetõnézõ-szám, valamint a bevételek (kiemelve a jegy-/bérletbevételek) tervhez viszo-
nyított alakulását.

b) Ifjúsági (iskolai) hangversenyek bérleti sorozatának megszervezésére
A pályázatra legalább három hangversenybõl álló sorozat(ok) részletes tervét kell benyújtani,

amely tartalmazza:
– az évad során tervezett elõadások számát, helyszínét és mûsortervét,
– a fellépõ mûvészek, együttesek megnevezését,
– a tervezett helyszínek befogadóképességét.

A pályázathoz csatolni kell:
– a rendezvény-helyszínek kezelõi által adott befogadó nyilatkozatot,
– a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést.

A pályázathoz mellékelni kell a 2002. évben megvalósult programok rövid értékelését, az elõ-
adásszám, a fizetõnézõ-szám, valamint a bevételek (kiemelve a jegy-/bérletbevételek) tervhez viszo-
nyított alakulását.

Pályázni a szereplõk tiszteletdíjára (és annak járulékára), jogdíjra, vidéki sorozatok esetében
útiköltségre és szállásköltségre lehet.

Elõnyt élveznek az önrészt vállaló vagy más támogatással is rendelkezõ pályázók, illetve a
több helyszínen elõadásra kerülõ programok.

Altéma kódszáma: 1434
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2. Támogatás nemzetközi és/vagy országos zenei fesztiválok megrendezésére

Pályázatot a fesztivál rendezõje nyújthat be a 2003. májustól 2004. június 30-ig megrendezen-
dõ fesztiválok részletes programjával és költségvetésével.

Támogatás kérhetõ: a fellépõ mûvészek tiszteletdíjára (és járulékára), jogdíjakra, propaganda-
költségekre, terembérletre, valamint audio-vizuális technikai eszközök bérlésére.

Altéma kódszáma: 1407

3. Támogatás nemzetközi és/vagy országos zenei versenyek és szakmai talál-
kozók megrendezésére

Pályázhatnak zeneoktatási intézmények és szakmai szervezetek a 2003. májustól 2004. június
30-ig megrendezendõ verseny, illetve szakmai találkozó részletes programjával, céljának, résztvevõi
körének megjelölésével, a zsûri, illetve vendégmûvészek vagy elõadók tiszteletdíjára (és annak já-
rulékára), szállás- és útiköltségére, terembérletre, propagandaköltségekre, audio-vizuális technikai
eszközök bérlésére. Pályázni lehet továbbá oktatási segédletnek használható felvételek készítésének
költségeire (kivéve eszközvásárlás).

Elõnyt élveznek más támogatói hozzájárulást igazoló pályázók.

Altéma kódszáma: 1425

4. Támogatás nemzetközi rangú tanárok vezetésével tartott mesterkurzusok,
továbbképzések rendezésére

Pályázhatnak szakirányú felsõoktatási intézmények és szakmai egyesületek a 2003. májustól
2004. június 30-ig – vendégmûvészek és tanárok vezetésével – tartandó mesterkurzusokra, tovább-
képzésekre.

Támogatás kérhetõ: elõadók tiszteletdíjára (és annak járulékára), utazási és szállásköltségére,
a résztvevõk szállásköltségére, továbbá oktatási segédletnek használható audio-vizuális felvételek
készítéséhez szükséges eszközök bérlésére és kazetta beszerzésére.

A több programmal pályázók egy összesített pályázatot nyújthatnak be az egyes kurzusok fon-
tossági sorrendjének, témájának meghatározásával a résztvevõi kör és várható létszám megjelölésé-
vel, valamint eseményekre lebontott részletes költségvetéssel. Elõnyt élveznek a más rendezõkkel
együttmûködõ, valamint a nagyobb önrészt vállaló pályázók.

Altéma kódszáma: 1404

5. Támogatás magyar elõadómûvészek és együttesek szerepléséhez a világ je-
lentõs zenei eseményein

Pályázhatnak természetes és jogi személyek.
A Zenei Kollégium kizárólag útiköltség-támogatást nyújt.
Kamaraegyüttesek esetében a fenntartónak, ennek hiányában az együttesvezetõnek – mint ma-

gánszemélynek – kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot.
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A pályázathoz mellékelni kell a rendezõk írásos meghívását és az egyéb költségek fedezetére
vonatkozó kötelezettségvállalást.

Altéma kódszáma: 1423

6. Támogatás jelentõs nemzetközi elismertséggel rendelkezõ elõadómûvész
vagy együttes magyarországi vendégszereplésére

Pályázhatnak hangversenyrendezõi joggal rendelkezõ vállalkozások, költségvetési intézmé-
nyek és nonprofit szervezetek.

Pályázni lehet honoráriumra (annak járulékára), útiköltségre, szállásköltségre, terembérre,
propagandaköltségekre.

Pályázni a költségeknek legfeljebb 50%-ára lehet.
Elõnyt élveznek más támogatói hozzájárulást igazoló pályázók.

Altéma kódszáma: 1424

7. Támogatás fiatal mûvészek és kamaraegyüttesek külföldi versenyeken vagy
kurzusokon való részvételére

Pályázhatnak természetes személyek, zeneoktatási intézmények, zenei egyesületek.
A Zenei Kollégium kizárólag útiköltség-támogatást nyújt.
Hallgatói jogviszonnyal rendelkezõk (egyének vagy kamaraegyüttesek) esetében az intéz-

mény pályázhat a programok rangsorolásával, a szakmai vezetõk ajánlásával és az intézményvezetõ
aláírásával.

Kamaraegyüttesek esetében a fenntartónak, ennek hiányában az együttesvezetõnek – mint ma-
gánszemélynek – kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot.

Elõnyben részesülnek azok, akik országos vagy nemzetközi versenyen már eredményesen
szerepeltek.

A pályázathoz mellékelni kell a rendezõ szerv írásos meghívását.

Altéma kódszáma: 1403

8. Támogatás a magyar zenetudomány és zenepedagógia képviselõinek nem-
zetközi konferenciákon való részvételére

Pályázhatnak természetes személyek, szakmai egyesületek, intézmények.
Pályázni lehet részvételi díjra, útiköltségre, szállásköltségre.
Elõnyt élvez az a pályázó, aki a rendezõ szervezetnek vezetõségi tagja vagy jelöltje, továbbá

akiknek az elõadását a konferencia vezetõsége elfogadta, illetve meghívó/elfogadó levéllel rendel-
kezik.

Altéma kódszáma: 1403
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9. Amatõr énekkarok külföldi fesztiválokon, versenyeken való részvételéhez

Támogatásra pályázhatnak olyan együttesek fenntartói, amelyek az utóbbi három évben a há-
rom legmagasabb hazai minõsítési fokozat (hangversenykórus summa cum laude, hangversenykórus
cum laude, hangversenykórus) valamelyikét megszerezték és/vagy országos, vagy nemzetközi ver-
senyen szerzett díjjal rendelkeznek.

Pályázni kizárólag útiköltség-hozzájárulásra lehet a program tervezetével, amelyhez mellékel-
ni kell a rendezõk meghívólevelét, illetve a versenynevezés elfogadását, és a minõsítések vagy díjak
dokumentumának másolatát.

Altéma kódszáma: 1435

10. Zenemûvészek, zenei elõadó-együttesek kölcsönös vendégszereplésére vi-
déki városokban

Pályázhatnak hangversenyrendezõi joggal rendelkezõ vállalkozások, költségvetési intézmé-
nyek és nonprofit szervezetek.

A pályázat célja, hogy vidéken élõ, magas mûvészeti színvonalat képviselõ muzsikusok és ze-
nei együttesek több fellépési lehetõséghez jussanak és más városok közönsége is megismer-
hesse õket.

Pályázni lehet 2003. májustól 2004. május 30-ig legalább két város együttmûködésével meg-
valósuló cserehangversenyekre.

A pályázatnak tartalmaznia kell a teljes mûsortervet, a csereprogramban részt vevõ szereplõk
(személyek, illetve együttesek) nevét, a részletes költségvetést, az együttmûködési megállapodást a
hangversenyek tervezett idõpontjáról és helyszínérõl.

A partnereknek külön-külön kell pályázniuk.
Egy pályázó legfeljebb két pályázatot adhat be.
Támogatás kérhetõ: a fellépõ mûvészek honoráriumára (azok járulékára), karnagyok, szólis-

ták szállásköltségére, együttesek esetében utazási költségre és hangszerszállításra, valamint jogdíjra.
Elõnyben részesülnek azok a programok, amelyekben kortárs magyar szerzõ mûve is szerepel

– különös tekintettel az NKA „házi zeneszerzõ” pályázatára készült kompozíciókra –, továbbá azok
a pályázók, akik a hangversenyek teljes költségébõl legalább 30%-os önrészt vállalnak.

Altéma kódszáma: 1408

11. Zenei rovat indítására, fejlesztésére országos és megyei lapokban

A pályázat célja: a zenei, illetve zenetudományi újságírás, zenekritikai élet fellendítése.
Pályázhatnak országos és megyei napi- és hetilapok kiadói vagy tulajdonosai, akik vállalják

heti rendszerességgel a zenei élet eseményeinek (hangversenyek, operaelõadások, rádió- és televí-
zióprogramok, hanglemezek, kották és zenei könyvek, konferenciák) kritikai értékelését, a nagykö-
zönséget szakszerûen informáló zenei publicisztikák megjelentetését.

A pályázónak vállalnia kell, hogy székhelyének zenei élete mellett az ország, a megye más ré-
szein rendezett jelentõs zenei eseményekkel is rendszeresen foglalkozik.



PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK n NKA HÍRLEVÉL 121

Pályázni lehet a 2003. májustól 2004. június 30-ig a napi- és hetilapokban megjelenõ zenei
kritikát, értékelést készítõ, nem fõállású szerkesztõségi munkatársak honoráriumára (és járulékaira).

A pályázatnak tartalmaznia kell a lap utóbbi két évben közölt fontosabb zenei tárgyú írásai-
nak jegyzékét, továbbá a pályázatban meghatározott feladatra felkért zenei, illetve zenetudományi
végzettséggel rendelkezõ munkatárs(ak) nevét, rövid szakmai életrajzát és szándéknyilatkozatát.

Altéma kódszáma: 1436

12. Meghívásos pályázat kortárs magyar zenemûvek hangfelvételére 
a Magyar Rádió részére

A pályázat célja a Magyar Rádió zenei lektorátusa által bemutatásra elfogadott új magyar ze-
nemûvek tartós felvételen való rögzítésének támogatása.

Pályázni a 2003. december 31-ig rögzítésre kerülõ felvételek elõadói honoráriumára (annak
járulékaira), jogdíjra lehet.

A pályázathoz mellékelni kell a felvételre kiválasztott mûvek jegyzékét, az elõadók névsorát
és szándéknyilatkozatát, a részletes költségvetést, valamint a felvételek elkészítésének ütemezését.

Altéma kódszáma: 1437

A fenti pályázatok

2003. március 6-ig beérkezõen

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

*

13. Mûemlék orgonák restaurálásának támogatására

Pályázati feltételek
Pályázatot az orgona tulajdonosa, illetve annak törvényes képviselõje nyújthat be.

A pályázathoz mellékelni kell
– a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó NKÖM 16/2001. (X. 18.) rende-

lete alapján a restaurálási, átalakítási engedélyt,
– a kivitelezõ részletes költségvetését, valamint
– az orgona tulajdonosának saját szabályzatában (esetleg) elõírt fõhatósági hozzájárulás má-

solatát.

A munkálatokat a restaurálásban már jártas – megfelelõ referenciaanyaggal rendelkezõ – or-
gonaépítõvel kell elvégeztetni. (A referenciaanyagot kérjük mellékelni!)
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Az elbírálásnál elõnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek
– a restaurálási költségek jelentõs részét saját, illetve más – egyházközségi, önkormányzati,

alapítványi stb. – forrásból biztosítják, és az utóbbiak esetében a támogatásról szóló levél/dokumen-
tum másolatát mellékelik,

– a hangszer egészének (belsõ szerkezet és szekrény) restaurálását tûzik ki célul,
– benyújtója a restaurálást követõen biztosítja az orgona méltó, többfunkciós használatát (az

egyházközség által alkalmazott képzett kántor, illetve egyházzenész mûködése, illetve hangverse-
nyek rendezése, erre vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat),

– élvezik a települési vagy megyei önkormányzat támogatását is, továbbá
– a munkálatokat 2004. november 30-ig befejezik.
A támogatási összeg utalása utólag a benyújtott, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által jó-

váhagyott számlamásolatok beérkezése, elfogadása után történik.

Altéma kódszáma: 1432

14. Új hangszerek és hangszertartozékok tervezésére

A kortárs zenemûvek sokszor különleges igényeket támasztanak a hangszerekkel szemben, s
ezek az igények nem elégíthetõk ki maradéktalanul a hagyományos instrumentumokkal. Ezért szük-
ségessé válhat a hagyományos hangszereknek nem mindig kedvezõ játékmódokat, hangzáseffektu-
sokat kiváltó új akusztikus és elektronikus hangszerek, illetve a hagyományos hangszerekhez új ki-
egészítõ elemek alkalmazása.

A pályázat ezen új igényeknek megfelelõ új hangszerek, illetve kiegészítõk tervezését és pro-
totípusának elkészítését kívánja támogatni.

A pályázatnak tartalmaznia kell az új hangszer céljának, alkalmazási területének, játékmódjá-
nak, esetleges különleges notációjának ismertetését teljes mûszaki dokumentációval, a prototípus
fényképével és hangfelvétellel (vagy e kettõ helyett videofelvétellel) demonstrálva. A pályázathoz a
szakértõi véleményeket is mellékelni kell.

Pályázhatnak természetes és jogi személyek.
Támogatás kérhetõ a 2003. szeptember 15-ig elkészült új hangszer, illetve kiegészítõ prototí-

pusának anyagköltségeire és két szakértõ – hangszerész és hangszeres muzsikus vagy zeneszerzõ –
számlás honoráriumára.

A hangszerek sorozatgyártását a kollégiumnak nem áll módjában támogatni.

Altéma kódszáma: 1438

A 13. és 14. pontban meghirdetett altémákra a pályázatok

2003. szeptember 15-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 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
az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány
Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csa-
tolni.

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.

Zenei Szakmai Kollégium
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AZ IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a kortárs magyar iparmûvészek szak-
mai programjainak és eseményeinek támogatására, eredményeinek, értékeinek megõrzésére, népsze-
rûsítésére.

A pályázatokat a megvalósulási idõpontok figyelembevételével 2003. áprilistól 2004 áprilisá-
ig terjedõ idõszakra lehet benyújtani.

Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium a 2003. évi pályázatok elbírálásánál kiemelten kezeli az
alábbi témakörökön belül a pályakezdõ fiatalokat és a határon túli pályázókat.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet

1. Kiállítások megrendezésére és katalógusok kiadására

A magyar iparmûvészet területein hazai és nemzetközi, csoportos (triennálé, biennálé) és
egyéni kiállításokra, valamint az ezekhez kapcsolódó katalógusok és kiadványok megjelentetésére.
A támogatás útiköltségre, szállásra, terembérletre, alkalmazott installációra, biztosításra, szállításra,
valamint katalógus és kiadvány esetén a nyomdaköltségre kérhetõ. Pályázatot a kiállítást rendezõ
szervezet vagy magánszemély nyújthat be.

Altéma kódszáma: 1706

2. Szakmai rendezvények megvalósítására

Magyarországon és külföldön tartandó mesterkurzusok, szimpóziumok, szakmai továbbkép-
zések, konferenciák megrendezésére. Támogatás a hazai és külföldi elõadók tiszteletdíjára, úti- és
szállásköltségre, nevezési és részvételi díjra, valamint az elõadásokhoz felhasználni kívánt szakmai
anyagköltségre kérhetõ. Pályázatot rendezõszerv vagy magánszemély nyújthat be. A Magyarorszá-
gon tartandó programok pályázataihoz mellékelni kell a nemzetközi hírû mûvész, mûvésztanár rész-
vételi nyilatkozatát, illetve az esemény részletes programját.

Altéma kódszáma: 1708

3. Új iparmûvészeti alkotások létrehozására

A pályázathoz benyújtandó a szakmailag megítélhetõ részletes munkaterv a kivitelezés idõ-
tartamának megjelölésével. A támogatottak kötelesek szakmai beszámolóként a létrehozott alkotás-
ról készült dokumentációt csatolni. Pályázatot kizárólag csak magánszemély nyújthat be. A támoga-
tás az alkotás létrehozásához szükséges szakmai anyagköltségre kérhetõ.

Altéma kódszáma: 1717



PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK n NKA HÍRLEVÉL 125

4. Alkotói támogatásra

Pályázat nyújtható be a magyar iparmûvészet hagyományainak és jelenkori törekvéseinek
elemzése és feldolgozása, szakirodalom (XX. századi kiemelkedõ monográfiák, tanulmányok, kriti-
kai mûvek) megírása céljából. A pályázónak csatolnia kell megírandó munkájának részletes szinop-
szisát, illetve a megjelentetni kívánt képanyaggal kapcsolatos javaslatait. A kollégium a vállalt téma
megírásához legfeljebb egyéves idõtartamra havi 60 ezer forint alkotói támogatást biztosít. A támo-
gatottak a munka végeztével kötelesek a kézirat egy példányát szakmai beszámolójukhoz csatolni.
Pályázatot kizárólag csak magánszemély nyújthat be, minden esetben magyarországi jogi személyi-
séggel rendelkezõ pénzügyi lebonyolító közremûködésével/megjelölésével.

Altéma kódszáma: 1702

5. Szakirodalom megjelentetésére

Pályázni lehet az iparmûvészet múltját és kortárs törekvéseit bemutató kiadványok, szakköny-
vek, enciklopédiák megjelentetésére. Pályázatot kiadók vagy magánszemélyek nyújthatnak be. A tá-
mogatás a nyomdaköltség maximum 50%-ára, valamint szerzõi és fordítói honoráriumra kérhetõ.
A pályázathoz mellékelni kell két nyomda árajánlatát, valamint a mû legfeljebb 5 oldalas be-
mutatását.

Altéma kódszáma: 1712

6. Technikai–technológiai eszközfejlesztésre

Támogatás kérhetõ korszerû technikák, technológiák, kísérleti eljárásokhoz szükséges anya-
gok, eszközök finanszírozására. A pályázathoz a megvásárolni kívánt eszközrõl, anyagról árajánla-
tot kell becsatolni. Pályázatot mûvészeti intézmények, önálló jogi személyiséggel rendelkezõ mûvé-
szeti társadalmi szervezetek, folyamatosan, illetve idõszakosan mûködõ alkotómûhelyek nyújthat-
nak be. A pályázóknak 50%-os önrészt kell vállalni, és az errõl szóló nyilatkozatot a pályázathoz
csatolni kell. Elszámolni az önrésszel együttes összeggel kell.

Altéma kódszáma: 1705

7. Egyházi és történelmi iparmûvészeti alkotások restaurálására

Pályázni egyházi és történelmi alkotások restaurálására lehet. Felhívjuk a pályázók figyelmét,
hogy védetté nyilvánított alkotások/javak esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vo-
natkozó NKÖM 16/2001. (X. 18.) rendelete alapján a restaurálási, átalakítási engedélyt a pályázat-
hoz csatolni kell. Pályázatot magánszemélyek nem nyújthatnak be. A támogatás szakértõi és restau-
rátori tiszteletdíjra, úti-, szállás- és szállítási költségre, valamint szakmai anyagvásárlásra kérhetõ.

Altéma kódszáma: 1711



126 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

8. Mûvésztelepeken való részvételre

Pályázni lehet magyarországi és külföldi alkotómûhelyekben való részvételre. A pályázatot
magánszemélyek nyújthatják be. A pályázathoz csatolni kell a mûvésztelep befogadó nyilatkozatát
a részvételi idõpont pontos megjelölésével. Támogatás kérhetõ mûterembérleti díjra, szállás- és úti-
költségre, anyag- és eszközköltségre. A támogatott mûvészek munkájuk befejeztével kötelesek do-
kumentált szakmai beszámolót küldeni, amelynek tartalmaznia kell a támogatott mûvésztelepi tevé-
kenységének részletes leírását.

Altéma kódszáma: 1716

9. A kortárs magyar iparmûvészeti gyûjtemények gyarapítására

Pályázatot közgyûjtemények és egyéb kulturális mûvészeti intézmények nyújthatnak be.
Minden megvásárolni kívánt mûrõl írásos szakvéleményt, a pályázat elbírálásához a mûvek fotódo-
kumentációit és mûleírásait kell benyújtani, az alkotó nevének, a mû címének és ajánlati árának meg-
jelölésével.

Altéma kódszáma: 1709

A pályázatok

2003. március 11-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 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.
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Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabály-
ban elõírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben
az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány
Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csa-
tolni.

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.

Iparmûvészeti Szakmai Kollégium
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A NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2003. évre a szakterület programjai-
nak és eseményeinek támogatására.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

1. Országos és regionális (legalább három megyét érintõ) rendezvények, fesz-
tiválok, nemzetközi bemutatók és kiállítások támogatására

A támogatás tiszteletdíjra, útiköltségre, szállítási költségre, szállásköltségre, helyiségbérlet dí-
jára, szakmai technikai szolgáltatásra és propagandaköltségre kérhetõ.

A pályázónak 30%-os önrészt kell vállalnia, az errõl szóló nyilatkozatot a pályázathoz csa-
tolni kell!

Altéma kódszáma: 1907

2. A népmûvészeti mozgalom folyamatosan és magas színvonalon mûködõ
mûhelyeiben létrejött alkotások és produkciók (népmûvészeti tárgyak, mûso-
rok, programok stb.) bemutatásának, terjesztésének támogatására, különös
tekintettel az ifjúsági és gyermekközösségek részére készített mûsorokra

A támogatás összege utazási költségre, szállítási költségre, zenekari és elõadói tiszteletdíjra,
kiállításrendezés honoráriumára igényelhetõ.

A pályázatnak tartalmaznia kell az esemény részletes leírását, a bemutatóhelyek megneve-
zését.

Altéma kódszáma: 1918

3. A népmûvészeti mozgalom különbözõ ágazatai (néptánc, népzene, népmû-
vészeti tárgyalkotás) továbbképzés jellegû oktatásának támogatására, vala-
mint népmûvészeti táborok szakmai programjainak megvalósítására

Erre a pontra kizárólag országos vagy regionális hatáskörû elismert szakmai szervezetek, mû-
helyek nyújthatnak be pályázatot. A támogatás tiszteletdíjra, útiköltségre, terembérleti díjra, a szak-
mai technikai feltételek biztosítására, szakmai anyagköltségre kérhetõ.

Altéma kódszáma: 1904
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4. Népmûvészeti közösségek tevékenységének szakmai tárgyi feltételei javítá-
sára

Pályázhatnak a legalább 5 éve mûködõ, önálló jogi személyiséggel rendelkezõ mûvészeti cso-
portok, az elmúlt két évben országos rendezvényeken részt vett vagy szakmai elismerésben részesült
alkotóközösségek. A nem önálló jogi személyek esetében azok fenntartói nyújthatnak be pályázatot.

A bírálat során elõnyt élveznek a gyermek- és ifjúsági csoportok. A megpályázható legmaga-
sabb összeg 200 000 Ft.

A pályázónak 50%-os önrészt kell vállalnia és az errõl szóló nyilatkozatot csatolnia kell a pá-
lyázathoz! Az elszámolás az önrésszel növelt összeggel történik.

Altéma kódszáma: 1931

5. Népmûvészeti szakmai ismeretterjesztés tárgykörébe sorolható kiadványok
megjelentetésére

Pályázhatnak kiadói jogosítvánnyal rendelkezõ egyesületek és társaságok. Pályázni szerzõi
tiszteletdíjra és nyomdai költségekre (beleértve a papírköltséget is) lehet. A pályázathoz kéziratot, a
szerzõvel kötött megállapodást, valamint két nyomdai árajánlatot kell csatolni. Ismertetni kell a kész
mû terjesztésének módját.

Altéma kódszáma: 1912

A pályázatok

2003. március 18-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 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
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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
az Országos Széchényi Könyvtárral szemben 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.

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.

Népmûvészeti Szakmai Kollégium
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A KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2003. évre a kortárs magyar
képzõmûvészet hazai, határon túli és nemzetközi eseményeinek, illetve rendezvényeinek támo-
gatására, a mûvészi és mûvészettörténeti alkotómunka segítésére.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet

1. Csoportos és egyéni kiállítások megvalósítására, valamint katalógus
kiadására

A pályázónak a munkásságát bemutató referenciaanyagot és képi dokumentációt, továbbá
katalógus kiadása esetén legalább két nyomda árajánlatát is be kell nyújtania.

Támogatás kérhetõ tiszteletdíjra, fordítói honoráriumra és azok tb-járulékára, a fotózás, ter-
vezés, levilágítás, szkennelés költségeire és nyomdaköltségre, valamint propagandaköltségre, szál-
lításra, installációra.

Altéma kódszáma: 1606

2. Képzõmûvészeti alkotótelepek, alkotómûhelyek és szimpóziumok szakmai
programjainak megvalósítására, valamint fotón, videón vagy CD-n történõ
dokumentálására

(A dokumentációra igényelhetõ maximális összeg 200 000 Ft)
A pályázathoz csatolni kell a programban részt vevõ mûvészek névsorát.
Támogatás kérhetõ a programhoz kapcsolódó szakmai anyagok költségeire, az elõadók

tiszteletdíjára és annak tb-járulékára, utazási, szállítási és szállásköltségre, valamint a dokumentáció
költségeire.

Altéma kódszáma: 1616

3. Nemzetközi képzõmûvészeti rendezvények, illetve csereprogramok meg-
valósítására, dokumentálására

A pályázathoz mellékelni kell a részletes programot és költségvetést, külföldi rendezvény
esetén az érvényes meghívólevelet.

Támogatás kérhetõ tiszteletdíjra és annak tb-járulékára, szakmai anyagok költségeire, szállás-
és utazási költségekre, szállításra, valamint a dokumentálás költségeire.

Altéma kódszáma: 1607
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Az alkotói támogatásra, kortárs képzõmûvészeti szakkönyvek kiadására, valamint a magyar
kortárs képzõmûvészeti alkotások megvásárlására vonatkozó pályázati felhívást a kollégium a
második félévben (2003. szeptember 11-i beadási határidõvel) kívánja közzétenni.

A pályázatok

2003. március 19-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

témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve
az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. 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-gaz-
dasági 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
Nemzeti 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
az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány
Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csa-
tolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA hon-
lapjáról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti
Kulturális 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 ter-
hére.
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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 értesítés
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.

Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium
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A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Levéltári Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2003. évre az alábbi célok megvalósítása ér-
dekében.

1. Levéltári segédletek és forráskiadványok elõkészítésére

Elõnyt élveznek az évfordulókhoz kapcsolódó, valamint az idegen nyelven megjelenõ repre-
zentatív levéltári kiadványok.

Pályázni lehet tiszteletdíjra (anyaggyûjtés, megírás, szerkesztés, fordítás, lektorálás) és annak
járulékaira.

Altéma kódszáma: 2233

2. Levéltári segédletek és forráskiadványok megjelentetésére, számítógépre
vitelére (honlap, CD, nyomtatás stb.)

Elõnyt élveznek az évfordulókhoz kapcsolódó, valamint az idegen nyelven megjelenõ repre-
zentatív levéltári kiadványok, továbbá azok a pályázatok, amelyek megadják a publikáció várható
terjedelmét, csatolják a megjelentetés költségkalkulációját és a lektori véleményt (fordítás esetén az
anyanyelvi lektorálást).

Pályázni lehet tiszteletdíjra (megírás, szerkesztés, fordítás, lektorálás), annak járulékaira,
nyomdaköltségre, a szükséges szoftver megvételére vagy készíttetésére.

Altéma kódszáma: 2222

3. Magyarországi levéltárosok külföldi szakmai szervezetekkel létesített kap-
csolatainak ápolására, konferenciákon való részvételre, szakmai tapasztalat-
szerzésre, továbbképzésre

Ezen belül elõnyt élvez a határon túli magyar gyûjteményekkel való hosszú távú szakmai
együttmûködés. Szükséges a program megvalósításának elõrelátható idõpontját és tematikáját kö-
zölni.

Pályázni lehet útiköltségre, szállásköltségre, részvételi díj költségére.

Altéma kódszáma: 2203



PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK n NKA HÍRLEVÉL 135

4. Magyar vonatkozású levéltári anyagok (Hungarica) kül- és belföldi feltárá-
sára, jegyzékelésére, megvásárlására, illetve másoltatására konkrét terv alap-
ján

Pályázni lehet útiköltségre, szállásköltségre, a levéltári anyag megvásárlására, a másoltatás
költségeire.

Altéma kódszáma: 2235

A pályázatok

2003. március 27-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 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
az Országos Széchényi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány
Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz csa-
tolni.

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
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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.

Levéltári Szakmai Kollégium
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TÁJÉKOZTATÓ
A MINISZTERI KERETBÕL TÁMOGATOTT
ÖSSZMÛVÉSZETI FESZTIVÁLOK
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

1

A 2003-ban esedékes, illetve újonnan induló összmûvészeti fesztiválok pályázatának elbírálá-
sára alakult ideiglenes szakmai kollégium 2002. december 16-án ülést tartott és elbírálta a 2002. no-
vember 4-i beadási határnapra kiírt, a kulturális miniszter által meghirdetett Összmûvészeti Feszti-
vál pályázatot.

A felhívásra összesen 219 pályázat érkezett, amelynek feldolgozása során 6 tartalmi, illetve
formai okokból érvénytelennek bizonyult. A feltételeknek megfelelõek közül az ideiglenes kollégi-
um 85 pályázatnak 120 000 000 forintot ítélt meg vissza nem térítendõ támogatásként.

A felhívás két altémája:
A. Stabilizáló támogatás a 2003-ban esedékes összmûvészeti fesztiválok számára
B. A 2003-ban induló, új összmûvészeti fesztiválok támogatására

A támogatott pályázatok listáját abc-sorrendben közöljük.

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Apáczai Kiadó és Könyvterjesztõ Kft. (Celldömölk)
Fiatal mûvészek fesztiváljára – Kalandok és álmok címmel 500 000 Ft

Ars-In-Kom Mûvészeti és Kommunikációs Kft. (Szolnok)
A XI. Szolnoki Zenei Fesztivál megrendezésére 2 500 000 Ft

Artera Alapítvány (Odorheiu-Secuiesc – Székelyudvarhely)
A székelyudvarhelyi ünnepi játékok címû fesztivál megrendezésére 2 000 000 Ft

Ács Károly Mûvelõdési Központ (Ráckeve)
A Ráckevei Aranynapok címû összmûvészeti fesztivál 
megrendezésére 2003-ban 500 000 Ft

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs)
A XII. Határon Túli Magyarok Fesztiváljának megrendezésére 1 500 000 Ft

Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ (Gyõr)
Bartók Fesztivál – kortárs mûvészeti találkozó megrendezésére 1 000 000 Ft

Belügyi Általános Beruházó és Fejlesztési Kht. (Budapest)
A VIII. Duna Karnevál nemzetközi rendezvénysorozatára 1 500 000 Ft

1 A támogatások a 2003-as miniszteri keret terhére történtek.
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Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület (Békéscsaba)
A Körös-völgyi Sokadalom regionális összmûvészeti fesztivál 
megrendezésére 1 000 000 Ft

Békéscsabai Ifjúsági Ház és Általános Társaskör (Békéscsaba)
A Békéscsaba–Békés–Gyula tavaszi fesztivál megrendezésére* 800 000 Ft
A 100xszép Fesztivál megvalósítására 700 000 Ft

Budapesti Fesztiválközpont Kht. (Budapest)
A Budapesti Õszi Fesztivál 2003. évi megrendezésére 3 000 000 Ft

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Budapest)
A 16. Nemzetközi Mozgásszínház Találkozó (IMMT) megrendezésére 1 000 000 Ft

Budapesti Zsidó Hitközség (Budapest)
A VI. Zsidó Nyári Fesztivál megrendezésére (2003) 3 000 000 Ft

Cigány Kulturális és Közmûvelõdési Egyesület (Pécs)
A baranyai cigányok VI. tavaszi fesztiváljának megrendezésére 400 000 Ft

Csemadok Rozsnyói Területi Választmánya (Roznava–Rozsnyó)
Az I. Gömöri Kulturális Napok megrendezésére 400 000 Ft

Debreceni Kulturális és Fesztiválközpont Kft. (Debrecen)
A XIII. Debreceni Tavaszi Fesztivál megrendezésére 2003-ban 2 000 000 Ft

Dörgicséért Közalapítvány (Dörgicse)
A dörgicsei kulturális napok megrendezésére 2003-ban 400 000 Ft

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (Eger)
A II. Egri Tavaszi Fesztivál megrendezésére 2 000 000 Ft

Egressy Béni Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Kazincbarcika)
A III. Borsodi Mûvészeti Fesztivál megrendezésére 1 500 000 Ft

Együd Árpád Általános Mûvelõdési Központ (Kaposvár)
A kaposvári tavaszi fesztivál megrendezésére – 2003. 1 500 000 Ft

Erdei Ferenc Mûvelõdési Központ és Mûvészeti Iskola (Kecskemét)
A XIX. Kecskeméti Népzenei Találkozó megrendezésére 2003-ban* 1 250 000 Ft
A kecskeméti tavaszi fesztivál megrendezésére – 2003.* 1 000 000 Ft

Fejér Megyei Múzeumok igazgatósága (Székesfehérvár)
Flora istennõ ünnepe Gorsiumban – Floralia tavaszköszöntõ 
mûvészeti fesztivál megrendezésére 2 000 000 Ft
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Figura Társaság (Gheorgheni – Gyergyószentmiklós)
A kisebbségi színházi kollokvium és nyári fesztivál nevû
összmûvészeti rendezvény megvalósítására 1 500 000 Ft

Folklór Kulturális Közalapítvány (Jászberény)
A XII. csángó fesztiválra, az európai kisebbségek folklór-fesztiváljára 1 200 000 Ft

Grassalkovich Mûvelõdési Központ (Hatvan)
Összmûvészeti Fesztivál – Hatvan 2003. megrendezésére 500 000 Ft

Gyõri Fesztivál és Rendezvényszervezõ Iroda (Gyõr)
A VII. Gyõri Tavaszi Fesztivál megrendezésére 1 300 000 Ft
A Gyõri Nyár nemzetközi kulturális fesztivál megrendezésére, 2003-ban 2 500 000 Ft

Hernandez Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Budapest)
Új mûvészeti fesztivál megrendezésére (havonta) 500 000 Ft

Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ (Nagykanizsa)
VI. tavaszi mûvészeti fesztivál megrendezésére 800 000 Ft

Honvéd együttes (Budapest)
A Budavári Nyár programsorozat stabilizáló támogatására 1 500 000 Ft

Interart Fesztiválközpont Kht. (Budapest)
Mûvészeti ösztöndíjasok 2003. évi fesztiváljára 1 400 000 Ft

József Attila Mûvelõdési Központ (Salgótarján)
A Tarjáni Tavasz összmûvészeti fesztivál megrendezésére
(stabilizáló támogatás) 1 500 000 Ft

József Attila Mûvelõdési Központ és Ifjúsági Ház (Baja)
A Bajai Mûvészeti Napokra 500 000 Ft

Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet (Kapolcs)
A Mûvészetek Völgye 2003. összmûvészeti fesztivál megrendezésére 2 500 000 Ft

Kék Madár Alapítvány a beteg gyermekekért (Kalocsa)
A XI. Kék Madár Fesztivál megrendezésére 1 500 000 Ft

Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet (Kecskemét)
A XXII. Nemzetközi Kodály Szeminárium és Kodály 
Összmûvészeti Fesztivál megrendezésére* 1 500 000 Ft

Közalapítvány a Várszínházi nyári játékok támogatására (Esztergom)
Összmûvészeti fesztivál megrendezésére 1 000 000 Ft

Közelítés Mûvészeti Egyesület (Pécs)
Zoom-Video és Digitális mûvészeti fesztivál megrendezésére 800 000 Ft
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Községi Önkormányzat (Hegymagas)
A Hegymagasi Zenei Napok mûvészeti fesztivál megrendezésére 2003-ban 650 000 Ft

Községi Önkormányzat (Magyarpolány)
A Polányi Passió és mûvészeti fesztivál megrendezésére 1 000 000 Ft

Lajtha László Alapítvány (Sepsiszentgyörgy – Sfântu Gheorghe)
A Spectaculum összmûvészeti fesztivál megrendezésére Sepsiszentgyörgyön
A tánctól a színházig mottó jegyében 800 000 Ft

Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány (Budapest)
A 2003-as Zempléni Mûvészeti Napok megrendezésére* 3 000 000 Ft

Madách-kör (Vác)
Az Expanzió XV. címû kortársmûvészeti fesztivál megrendezésére 400 000 Ft

Magma Multikulturális Társaság – Kulturális Szolgáltató Kft. 
(Budapest)
A Fiatal mûvészek találkozója címû összmûvészeti 
fesztivál megrendezésére* 1 500 000 Ft

Magyar Cirkusz és Varieté Kht. (Budapest)
Az V. Nemzetközi Cirkuszfesztivál megrendezésére 2 500 000 Ft

Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülése (Budapest)
A X. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál megszervezésére,
lebonyolítására 2 000 000 Ft

Magyar Speciális Mûvészeti Mûhely Egyesület (Andornaktálya)
Iskolás- és felnõttkorú értelmi fogyatékosok XVI. országos 
és V. nemzetközi összmûvészeti kulturális fesztiváljára 2 100 000 Ft

Maszk Magyarországi Alternatív Színházi Központ Egyesület (Szeged)
Theater International – Szabad színházak nemzetközi találkozója
fesztivál megrendezésére 2 000 000 Ft

Mediawave Nemzetközi Vizuális Mûvészeti Alapítvány (Gyõr)
Mediawave 2003 – Nemzetközi Vizuális Mûvészeti Fesztivál
megrendezésére 2 500 000 Ft

Moziüzemeltetõ Kulturális Alapítvány (Eger)
Kortárs Mûvészeti Fesztiválra 1 500 000 Ft

Mûvészetek Háza (Szombathely)
A szombathelyi tavaszi fesztivál megrendezésére 2003-ban 1 500 000 Ft

Nemzeti Táncszínház Kht. (Budapest)
A III. Táncfesztiválra (a Tánc Világnapja alkalmából)* 2 600 000 Ft
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Népkör Magyar Mûvelõdési Központ (Subotica–Szabadka)
A II. Interetno Fesztivál megrendezésére 2003-ban 1 200 000 Ft

Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége (Budapest)
A Mesterségek Ünnepe megrendezésére 2003-ban 2 500 000 Ft

Nyári Szabadtéri Táncszínház Alapítvány (Komarno–Révkomárom)
A IV. Szlovákiai Magyar Mûvészeti Fesztivál megrendezésére 1 500 000 Ft

Odeon Video Kiadó és Kölcsönzõ Kft. (Budapest)
Az Utolsó Csepp Fesztivál mûvészeti iskolák V. találkozójára 1 000 000 Ft

Pannon Várszínház Színmûvészetfejlesztési Kht. (Veszprém)
Az A tánc fesztiválja elnevezésû VI. országos kortárs 
összmûvészeti találkozó megrendezésére Veszprémben 2 300 000 Ft

Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ Kht. (Gödöllõ)
A Budapesti Tavaszi Fesztiválra – Gödöllõi Tavasz (stabilizáló támogatás) 700 000 Ft

Pécsi Kulturális Központ (Pécs)
Az V. Pécsi Tavaszi Fesztivál megrendezésére 2003-ban 1 500 000 Ft

Pro Kultúra Sopron Színházi Kht. (Sopron)
A 46. Soproni Hetek rendezvénysorozatának megvalósítására 1 500 000 Ft

Ráday Könyvesház Kft. (Budapest)
A Versbe öltözik az utca! címû összmûvészeti fesztivál 
megrendezésére 2003-ban 1 000 000 Ft

Rádió C Kisebbségi Mûsorszolgáltató Kht. (Budapest)
Roma sátor állítására a Sziget Fesztiválon 1 000 000 Ft

RF Produkciós Kft. (Budapest)
A XXIV. Kaláka Folkfesztivál megrendezésére 1 000 000 Ft

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány (Szombathely)
A Savaria Történelmi Karnevál – összmûvészeti fesztivál megrendezésére 
Szombathelyen 2003 augusztusában 1 000 000 Ft

Strém Koncert Kft. (Budapest)
Földvári Napok – Kortárs mûvészeti fesztivál megrendezésére 1 500 000 Ft

Szabad Tér Színház Kht. (Budapest)
Budapesti összmûvészeti szabadtéri fesztiválra 1 500 000 Ft

Szárnyas Sárkány Kulturális Vállalkozás (Nyírbátor)
Az A szárnyas sárkány hete XI. nemzetközi fesztivál 
megrendezésére 2003-ban 2 000 000 Ft
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Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged)
A 2003. évi nyári szegedi összmûvészeti fesztivál megrendezésére 2 000 000 Ft

Szegedi Tudományegyetem (Szeged)
A szegedi VIII. Õszi Kulturális Fesztivál megrendezésére 1 200 000 Ft

Szent István Egyetem (Gödöllõ)
A XIII. Agrárközmûvelõdési Napok megrendezésére Gödöllõn 
a Szent István Egyetemen 1 500 000 Ft

Szentendre Mûvelõdési és Mûvészeti Intézményei (Szentendre)
A Szentendrei Nyár – Szentendrei Teátrum 2003. rendezvénysorozatának 
megrendezésére 2 000 000 Ft

Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület (Szigetvár)
A 2003. évi Lát-Határ összmûvészeti fesztivál megrendezésére 800 000 Ft

Színházi Dramaturgok Céhe (Budapest)
A kortárs dráma ünneplésére irodalmi, színházi, képzõmûvészeti, 
rádiós és televíziós produkciók bemutatásával 1 200 000 Ft

Táncház Egyesület (Budapest)
A XXII. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár megrendezésére 1 500 000 Ft

Tranzit Alapítvány (Cluj Napoca – Kolozsvár)
A Tranzit Napok 2003. összmûvészeti nemzetközi fesztivál megvalósítására 900 000 Ft

Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesület (Szentendre)
Kis magyar ökomenikus performance és nehéz-zenei fesztivál 
megrendezésére 1 000 000 Ft

Városi Könyvtár és Mûvelõdési Központ (Újfehértó)
Összmûvészeti fesztivál megrendezésére 500 000 Ft

Városi Mûvelõdési és Zenei Központ Kht. (Szolnok)
A Szolnoki Õsz címû összmûvészeti fesztivál megrendezésére 800 000 Ft

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (Veszprém)
A 12. Gizella Napok összmûvészeti fesztivál megrendezésére 1 800 000 Ft

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület (Tata)
A 2003. júniusában megrendezendõ 10. Víz, Zene, Virág Fesztivál 
megrendezésére 1 000 000 Ft

Vox Pannonica Egyesület (Budapest)
A Magyarok Nagyasszonya V. egyházzenei és mûvészeti fesztivál 
megrendezésére 1 000 000 Ft
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Vörösmarty Színház (Székesfehérvár)
A Fehérvári Nyári Játékok 2003. megrendezésére 800 000 Ft

X-Produkció Bt. (Budapest)
A Dombos Fest – 2003 megrendezésére a vajdasági Kishegyesen 1 800 000 Ft

Zsámbéki Szombatok Nyári Színház és Mûvelõdési Ház (Zsámbék)
A XXI. Zsámbéki Nyári Összmûvészeti Fesztivál megrendezésére 3 000 000 Ft

Dr. Gyimesi László
az ideiglenes 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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PÁLYÁZÓINK FIGYELMÉBE!
RENDELKEZÉSEK A VÉDETTÉ NYILVÁNÍTOTT
KULTURÁLIS JAVAK RESTAURÁLÁSÁRÓL

16/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó szabályokról

2. § (5) A Kulturális Javak Bizottsága kilenctagú szakmai tanácsadó testület, amely a kulturá-
lis javakkal kapcsolatos egyes elsõ fokú hatósági, illetve egyéb szakmai döntések elõkészítésében se-
gíti a Hivatal munkáját. A bizottság egy-egy tagját a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar
Nemzeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria, az Országos Széchényi Könyvtár, a Szépmûvészeti
Múzeum, az Iparmûvészeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum, a Képzõmûvészeti Egyetem és a Magyar
Restaurátorok Országos Egyesülete jelölése alapján 2 évre a Hivatal elnöke kéri fel. 

3. § E rendelet alkalmazásában
d) restaurálás: a védetté nyilvánított kulturális javak, illetve mûemlékek eredeti állapotának

helyreállítása, állagának megóvása (konzerválás), szükség esetén a hiányzó részek kiegészítése.

A kutatási engedély
[A Tv. 63. § (2) bekezdésének d) pontjához]

12. § Kutatási engedélyt kell kérni a mûemléki védettség alatt, illetve elõvédettség alatt álló,
ideiglenesen védett épület, építmény, annak tartozéka mûszaki vagy tudományos célú, roncsolással
járó vizsgálatához.

13. § A kutatási engedély iránti kérelem tartalmazza:
a) a kérelmezõ nevét és címét,
b) amennyiben a kérelmezõ nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonosi hozzájárulást,
c) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot,
d) a kérelmezõ kötelezettségvállaló nyilatkozatát a kutatás nyomán kialakult állapot, illetve

a megkutatott épületrészek szakszerû konzerváló kezelésérõl, szükség esetén a mûemlék helyre-
állításáról,

e) a kutatás által érintett épületrészek (falfelületek, födémek, már ismert díszítõ részletek,
egyéb mûemléki értéket képviselõ részletek) felmérését, leírását, a kutatás elõtti állapot fényképes
dokumentálását,

f) a tervezett kutatási munka célját, a munka tervezett folyamatának leírását, idõtartamát, a be-
avatkozás mértékét, továbbá egyedi technológia elõírása esetén az alkalmasság elbírálásához szük-
séges dokumentumokat,

g) a kutatást végzõ felelõs szakember nevét, kutatási jogosultságának igazolását, a beadványt
hitelesítõ aláírását,

h) amennyiben a kutatás több szakterületet érint, az f) és g) pont szerinti adatokat, szakterüle-
tenként.

14. § (1) A kutatási engedély tartalmazza az elvégzendõ munka leírását, a kutatásra jogosul-
tak nevét, szakterületét, a kutatás befejezésének határidejét, a dokumentálásra vonatkozó egyedi elõ-
írásokat. A hatóság elõírhatja más szakterület szakértõjének bevonását a kutatási munkába.
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(2) A kutatási engedély jogerõre emelkedésétõl számított egy éven belül a kutatást meg kell
kezdeni. Az engedély kérelemre további egy évig meghosszabbítható.

15. § A kutatási dokumentációt a kérelmezõ köteles a munka befejezésétõl számított 60 na-
pon belül a Hivatalnak benyújtani. A kutatási dokumentáció tartalmazza:

a) a kutatási munka folyamatos leírását, kutatási naplót,
b) építéstörténeti összefoglalást,
c) a kutatás folyamatát és eredményeit bemutató fotódokumentációt,
d) a kutatás természetétõl függõ rajzi dokumentációt,
e) a kutatási eredmények összefoglalását.

[A Tv. 63. § (2) bekezdésének g) pontjához]

17. § (2) Mûemlék tartozékaként védett képzõ- és iparmûvészeti alkotás áthelyezéséhez res-
taurálási engedély szükséges.

A restaurálási, átalakítási engedély szabályai
[A Tv. 63. § (2) bekezdésének h) pontjához]

18. § A védetté nyilvánított kulturális javakkal és a mûemlékekkel kapcsolatos állagmegóvá-
si, restaurálási vagy átalakítási munkálatok csak a Hivatal által kiadott restaurálási engedély alapján
végezhetõk.

19. § (1) A restaurálási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmezõ nevét, címét,
b) a restaurálás tárgyát, és annak azonosításra alkalmas adatait,
c) restaurálási tervet,
d) a restaurátor nevét, címét, a restaurálási jogosultság igazolását,
e) mûemlék esetében 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot,
f) amennyiben a kérelmezõ nem azonos a tulajdonossal, a tulajdonos/kezelõ hozzájárulását,
g) mûemlék esetében a kérelemhez csatolni  kell a restaurálás tárgyát képezõ elem(ek) és az

egész védett objektum közötti (esztétikai, mûszaki, épületfizikai stb.) összefüggéseket tartalmazó
restaurálási elõdokumentációt.

(2) A restaurálási terv tartalmazza:
a) a tárgy állapotleírását és fotódokumentációját a látható károsodásokkal,
b) esetleges korábbi restaurálások dokumentációját,
c) a tervezett beavatkozásokat,
d) a javasolt eljárások leírását és a felhasználni kívánt anyagokat,
e) esztétikai helyreállítási javaslatot,
f) a kezelések várható eredményeit és kockázatait.

20. § (1) A restaurálási engedélyben fel kell tüntetni
a) a restaurátor nevét,
b) a restaurálás tárgyát és a beavatkozás mértékét,
c) a Hivatal elõírásait.
(2) Az engedély jogerõre emelkedésétõl számított 1 éven belül a restaurálást meg kell kezdeni.
(3) Az engedélyben foglalt adatokban bekövetkezett változástól számított 15 napon belül a Hi-

vataltól kérni kell az engedély módosítását.
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21. § (1) A restaurálásról dokumentációt kell készíteni. A dokumentáció tartalmazza:
a) az elvégzett technikai, technológiai, anyagi vizsgálatok leírását és kiértékelését,
b) a kezelések, kiegészítések leírását az alkalmazott anyagok és módszerek részletezésével,
c) a megerõsítéshez, a felület vagy szerkezet védelméhez használt anyagok felsorolását, to-

vábbá a feltárás módszereit és anyagait,
d) rajz- és fotódokumentációt kísérõ szöveggel: a tárgy restaurálás elõtti, kezelés közbeni és

utáni, illetve helyreállítás utáni állapotáról,
e) a további kezelésére és tárolására vonatkozó javaslatokat.
(2) A dokumentációt a restaurálás befejezésétõl számított 30 napon belül kell a Hivatalnak

megküldeni. A restaurálási dokumentáció nem selejtezhetõ.

22. § (1) A restaurálás folyamatát a Hivatal ellenõrzi. Amennyiben az ellenõrzés olyan sza-
bálytalanságokat tár fel, amelyek veszélyeztetik a kulturális örökség állagát, a Hivatal határidõ kitû-
zésével felfüggesztheti a restaurálást.

(2) Amennyiben a Hivatal felfüggesztõ határozatában megjelölt feltételeket határidõre nem
teljesítették, a Hivatal a restaurálási engedélyt visszavonhatja.

(3) A restaurálás a Hivatal határozatával zárul le.

Az engedélyköteles kulturális javakról szóló 17/2001. (X. 18.) NKÖM r. 1. számú mellékle-
tet lásd Magyar Közlöny 2001/114. szám (VTSZ besorolások 97. 01-tõl 97. 06-ig).

18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet
a régészeti lelõhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelõhely,
lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól

10. § Az engedélyes a feltárás felelõs vezetõje útján köteles
g) a feltárás leletanyagának restaurálásában szakmailag közremûködni.
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
AKTUÁLIS PÁLYÁZATAI

Kollégium Beadási határnap

Közmûvelõdés február 25.

Múzeum (meghívásos) február 27.

Építõmûvészet március 3.

Zene március 6.

Iparmûvészet március 11.

Színház március 14.

Képzõmûvészet március 19.

Népmûvészet március 18.

Levéltár március 27.

Fotómûvészet április 3.

Mozgókép április 10.

Könyvtár április 17.

Népmûvészet-Tánc május 29.

Zene (orgonarestaurálás, hangszertervezés) szeptember 15.
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