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A HAGYOMÁNYOS FORMÁBAN SZERKESZTETT 
FOLYÓIRATOK TÁMOGATÁSÁRA

KIÍRT PÁLYÁZATOK
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AZ ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2005. ja-
nuár 1.–december 31. között megjelenõ, hagyományos formában szerkesztett folyóiratok támo-
gatására.

Altéma kódszáma: 2401

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû folyóirat tulajdonosa vagy
kiadója vehet részt a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével. 

Határon túli magyar nyelvû folyóirat esetében a támogatás jelentõs részben, vagy teljes egészé-
ben a magyar könyvtárhálózat számára történõ vásárlásként jön létre.

Hazai bejegyzésû magyar nyelvû folyóirat pályázójának 1 millió forint feletti támogatási igény
esetén 30% saját erõvel kell rendelkeznie. Saját erõnek minõsül minden nem NKA-eredetû forrás.

A kollégium elõnyben részesíti azon pályázatokat, amelyek: 
– jelentõs arányú elõfizetõvel rendelkeznek, 
– folyóiratai szabad árus helyen elérhetõk, 
– bevételei között jelentõs szponzoráció található, 
– a Könyvtárellátó Kht.-nek küldött szerzõdéses ajánlatot csatolja, 
– aláveti magát a Magyar Terjesztést Ellenõrzõ, Szövetség (MATESZ) egyszerûsített auditálás-

nak. 

Az NKA a Könyvtárellátó Kht.-n kívüli elõfizetéses terjesztést úgy kívánja elõsegíteni, hogy az
elõfizetést végzõ terjesztõt meghívásos pályázat keretében támogatja. Amennyiben a pályázó ezt a ter-
jesztési módszert választja, a kollégium további elõnyben részesíti.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése 
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre 
• szövegbevitel (írás), szkennelése 
• kiadványszerkesztés (szedés, tördelés) 
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás) 
• korrektúra 
– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-

magolás).
A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-

tás nem igényelhetõ.

A pályázónak csatolnia kell:
– a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, 
– határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását, kivéve, ha 2004-
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ben már kapott támogatást, 
– három nyomda árajánlatát, valamint 
– a nyilatkozatot a saját erõ meglétérõl.

A pályázathoz csatolni kell az utolsó megjelent lapszámot. Új lap indítása esetén egy példány
próbaszámot.

Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lap-
szám 150%-át.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok

2004. november 15-ig
beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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 Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
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tól (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 honlapjá-

ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Építõmûvészeti Szakmai Kollégium
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A FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2005. ja-
nuár 1.–december 31. között megjelenõ, alapvetõen fotográfiával foglalkozó hagyományos for-
mában szerkesztett folyóiratok támogatására, valamint új lap indítására.

Altéma kódszáma: 1801

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû folyóirat tulajdonosa vagy
kiadója vehet részt a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével.

Hazai bejegyzésû magyar nyelvû folyóirat pályázójának 1 millió forint feletti támogatási igény
esetén 30% saját erõvel kell rendelkeznie. Saját erõnek minõsül minden nem NKA-eredetû forrás.

A kollégium elõnyben részesíti azon pályázatokat, amelyek: 
– jelentõs arányú elõfizetõvel rendelkeznek, 
– folyóiratai szabad árus helyen elérhetõk, 
– bevételei között jelentõs szponzoráció található, 
– a Könyvtárellátó Kht.-nek küldött szerzõdéses ajánlatot csatolja, 
– aláveti magát a Magyar Terjesztést Ellenõrzõ, Szövetség (MATESZ) egyszerûsített auditálás-

nak. 

Az NKA a Könyvtárellátó Kht.-n kívüli elõfizetéses terjesztést úgy kívánja elõsegíteni, hogy az
elõfizetést végzõ terjesztõt meghívásos pályázat keretében támogatja. Amennyiben a pályázó ezt a ter-
jesztési módszert választja, a kollégium további elõnyben részesíti.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése 
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre 
• szövegbevitel (írás), szkennelése 
• kiadványszerkesztés (szedés, tördelés) 
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás) 
• korrektúra 
– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-

magolás).

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-
tás nem igényelhetõ.
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A pályázónak csatolnia kell:
– a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, 
– határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását, kivéve, ha 2004-

ben már kapott támogatást, 
– három nyomda árajánlatát, valamint 
– a nyilatkozatot a saját erõ meglétérõl.

A pályázathoz csatolni kell az utolsó megjelent lapszámot. Új lap indítása esetén egy példány
próbaszámot.

Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lap-
szám 150%-át.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok 

2004. november 18-ig 
beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (
H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. 



1178 NKA HÍRLEVÉL � PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban
elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Fotómûvészeti Szakmai Kollégium
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AZ IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2005. ja-
nuár 1.–december 31. között megjelenõ, hagyományos formában szerkesztett folyóiratok támo-
gatására.

Altéma kódszáma: 1701

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû folyóirat tulajdonosa vagy
kiadója vehet részt a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével.

Határon túli magyar nyelvû folyóirat esetében a támogatás jelentõs részben, vagy teljes egészé-
ben a magyar könyvtárhálózat számára történõ vásárlásként jön létre.

Hazai bejegyzésû magyar nyelvû folyóirat pályázójának 1 millió forint feletti támogatási igény
esetén 30% saját erõvel kell rendelkeznie. Saját erõnek minõsül minden nem NKA-eredetû forrás.

A kollégium elõnyben részesíti azon pályázatokat, amelyek: 
– jelentõs arányú elõfizetõvel rendelkeznek, 
– folyóiratai szabad árus helyen elérhetõk, 
– bevételei között jelentõs szponzoráció található, 
– a Könyvtárellátó Kht.-nek küldött szerzõdéses ajánlatot csatolja, 
– aláveti magát a Magyar Terjesztést Ellenõrzõ, Szövetség (MATESZ) egyszerûsített auditálás-

nak. 

Az NKA a Könyvtárellátó Kht.-n kívüli elõfizetéses terjesztést úgy kívánja elõsegíteni, hogy az
elõfizetést végzõ terjesztõt meghívásos pályázat keretében támogatja. Amennyiben a pályázó ezt a ter-
jesztési módszert választja, a kollégium további elõnyben részesíti.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése 
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre 
• szövegbevitel (írás), szkennelése 
• kiadványszerkesztés (szedés, tördelés) 
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás) 
• korrektúra 
– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-

magolás).

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-
tás nem igényelhetõ.



1180 NKA HÍRLEVÉL � PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A pályázónak csatolnia kell:
– a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, 
– határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását, kivéve, ha 2004-

ben már kapott támogatást, 
– három nyomda árajánlatát, valamint 
– a nyilatkozatot a saját erõ meglétérõl.

A pályázathoz csatolni kell az utolsó megjelent lapszámot. Új lap indítása esetén egy példány
próbaszámot.

Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lap-
szám 150%-át.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok 

2004. november 15-ig 
beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek. 



PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK � NKA HÍRLEVÉL 1181

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban
elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Iparmûvészeti Szakmai Kollégium
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AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS 
KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 
– bölcseleti-tudományos,
– gyermek- és ifjúsági, (a szépirodalmi jellegû folyóiratok kivételével),
– országos és helyi értékeket bemutató kiadványok,
– a természettudományos ismeretterjesztést szolgáló országos terjesztésû,
2005. január 1.–december 31. között megjelenõ, hagyományos formában szerkesztett fo-

lyóiratok és periodikák támogatására.

Altéma kódszáma: 2501

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû folyóirat tulajdonosa vagy
kiadója vehet részt a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével.

Határon túli magyar nyelvû folyóirat esetében a támogatás jelentõs részben, vagy teljes egészé-
ben a magyar könyvtárhálózat számára történõ vásárlásként jön létre.

Hazai bejegyzésû magyar nyelvû folyóirat pályázójának 1 millió forint feletti támogatási igény
esetén 30% saját erõvel kell rendelkeznie. Saját erõnek minõsül minden nem NKA-eredetû forrás.

A kollégium elõnyben részesíti azon pályázatokat, amelyek: 
– a megjelölt példányszám erejéig legalább 25% elõfizetõvel rendelkeznek,
– folyóiratai szabad árus helyen elérhetõk, 
– bevételei között jelentõs szponzoráció található, 
– a Könyvtárellátó Kht.-nek küldött szerzõdéses ajánlatot csatolja, 
– aláveti magát a Magyar Terjesztést Ellenõrzõ, Szövetség (MATESZ) egyszerûsített auditálás-

nak. 

Az NKA a Könyvtárellátó Kht.-n kívüli elõfizetéses terjesztést úgy kívánja elõsegíteni, hogy az
elõfizetést végzõ terjesztõt meghívásos pályázat keretében támogatja. Amennyiben a pályázó ezt a ter-
jesztési módszert választja, a kollégium további elõnyben részesíti.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése 
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre 
• szövegbevitel (írás), szkennelése 
• kiadványszerkesztés (szedés, tördelés) 
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás) 
• korrektúra 
– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-

magolás).
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A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-
tás nem igényelhetõ.

A pályázónak csatolnia kell:
– a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, 
– határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását, kivéve, ha 2004-

ben már kapott támogatást, 
– három nyomda árajánlatát, valamint 
– a nyilatkozatot a saját erõ meglétérõl.

A pályázathoz csatolni kell az utolsó megjelent lapszámot. Új lap indítása esetén egy példány
próbaszámot.

Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lap-
szám 150%-át.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok 

2004. november 15-ig 
beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. 

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
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tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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 Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra
Szakmai Kollégium
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A KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2005. ja-
nuár 1.–december 31. között megjelenõ, hagyományos formában szerkesztett folyóiratok támo-
gatására.

Altéma kódszáma: 1601

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû folyóirat tulajdonosa vagy
kiadója vehet részt a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével.

Határon túli magyar nyelvû folyóirat esetében a támogatás jelentõs részben, vagy teljes egészé-
ben a magyar könyvtárhálózat számára történõ vásárlásként jön létre.

Hazai bejegyzésû magyar nyelvû folyóirat pályázójának 1 millió forint feletti támogatási igény
esetén 30% saját erõvel kell rendelkeznie. Saját erõnek minõsül minden nem NKA-eredetû forrás.

A kollégium elõnyben részesíti azon pályázatokat, amelyek: 
– jelentõs arányú elõfizetõvel rendelkeznek, 
– folyóiratai szabad árus helyen elérhetõk, 
– bevételei között jelentõs szponzoráció található, 
– a Könyvtárellátó Kht.-nek küldött szerzõdéses ajánlatot csatolja, 
– aláveti magát a Magyar Terjesztést Ellenõrzõ, Szövetség (MATESZ) egyszerûsített auditálás-

nak. 

Az NKA a Könyvtárellátó Kht.-n kívüli elõfizetéses terjesztést úgy kívánja elõsegíteni, hogy az
elõfizetést végzõ terjesztõt meghívásos pályázat keretében támogatja. Amennyiben a pályázó ezt a ter-
jesztési módszert választja, a kollégium további elõnyben részesíti.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése 
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre 
• szövegbevitel (írás), szkennelése 
• kiadványszerkesztés (szedés, tördelés) 
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás) 
• korrektúra 
– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-

magolás).

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-
tás nem igényelhetõ.
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A pályázónak csatolnia kell:
– a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, 
– határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását, kivéve, ha 2004-

ben már kapott támogatást, 
– három nyomda árajánlatát, valamint 
– a nyilatkozatot a saját erõ meglétérõl.

A pályázathoz csatolni kell az utolsó megjelent lapszámot. Új lap indítása esetén egy példány
próbaszámot.

Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lap-
szám 150%-át.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok 

2004. november 15-ig 
beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. 

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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 jogszabályban
elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium
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A KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2005. ja-
nuár 1.–december 31. között megjelenõ, hagyományos formában szerkesztett folyóiratok támo-
gatására.

Altéma kódszáma: 2001

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû folyóirat tulajdonosa vagy
kiadója vehet részt a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével.

Határon túli magyar nyelvû folyóirat esetében a támogatás jelentõs részben, vagy teljes egészé-
ben a magyar könyvtárhálózat számára történõ vásárlásként jön létre.

Hazai bejegyzésû magyar nyelvû folyóirat pályázójának 1 millió forint feletti támogatási igény
esetén 30% saját erõvel kell rendelkeznie. Saját erõnek minõsül minden nem NKA-eredetû forrás.

A kollégium – 1 millió Ft feletti támogatás esetén – elõnyben részesíti azon pályázatokat, ame-
lyek: 

– jelentõs arányú elõfizetõvel rendelkeznek, 
– folyóiratai szabad árus helyen elérhetõk, 
– bevételei között jelentõs szponzoráció található, 
– a Könyvtárellátó Kht.-nek küldött szerzõdéses ajánlatot csatolja, 
– aláveti magát a Magyar Terjesztést Ellenõrzõ, Szövetség (MATESZ) egyszerûsített auditálás-

nak. 

Az NKA a Könyvtárellátó Kht.-n kívüli elõfizetéses terjesztést úgy kívánja elõsegíteni, hogy az
elõfizetést végzõ terjesztõt meghívásos pályázat keretében támogatja. Amennyiben a pályázó ezt a ter-
jesztési módszert választja, a kollégium további elõnyben részesíti.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése 
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre 
• szövegbevitel (írás), szkennelése 
• kiadványszerkesztés (szedés, tördelés) 
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás) 
• korrektúra 
– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-

magolás).

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-
tás nem igényelhetõ.
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A pályázónak csatolnia kell:
– a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, 
– határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását, kivéve, ha 2004-

ben már kapott támogatást, 
– három nyomda árajánlatát, valamint 
– a nyilatkozatot a saját erõ meglétérõl.

A pályázathoz csatolni kell az utolsó megjelent lapszámot. Új lap indítása esetén egy példány
próbaszámot.

Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lap-
szám 150%-át.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok 

2004. november 15-ig 
beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. 

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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 jogszabályban
elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Közmûvelõdési Szakmai Kollégium
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A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM 
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2005. ja-
nuár 1.–december 31. között megjelenõ, hagyományos formában szerkesztett folyóiratok támo-
gatására.

Altéma kódszáma: 1001

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû folyóirat tulajdonosa vagy
kiadója vehet részt a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével.

Határon túli magyar nyelvû folyóirat esetében a támogatás jelentõs részben, vagy teljes egészé-
ben a magyar könyvtárhálózat számára történõ vásárlásként jön létre.

Hazai bejegyzésû magyar nyelvû folyóirat pályázójának 1 millió forint feletti támogatási igény
esetén 30% saját erõvel kell rendelkeznie. Saját erõnek minõsül minden nem NKA-eredetû forrás.

A kollégium elõnyben részesíti azon pályázatokat, amelyek: 
– jelentõs arányú elõfizetõvel rendelkeznek, 
– folyóiratai szabad árus helyen elérhetõk, 
– bevételei között jelentõs szponzoráció található, 
– a Könyvtárellátó Kht.-nek küldött szerzõdéses ajánlatot csatolja, 
– aláveti magát a Magyar Terjesztést Ellenõrzõ, Szövetség (MATESZ) egyszerûsített auditálás-

nak. 

Az NKA a Könyvtárellátó Kht.-n kívüli elõfizetéses terjesztést úgy kívánja elõsegíteni, hogy az
elõfizetést végzõ terjesztõt meghívásos pályázat keretében támogatja. Amennyiben a pályázó ezt a ter-
jesztési módszert választja, a kollégium további elõnyben részesíti.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése 
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre 
• szövegbevitel (írás), szkennelése 
• kiadványszerkesztés (szedés, tördelés) 
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás) 
• korrektúra 
– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-

magolás).

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-
tás nem igényelhetõ.
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A pályázónak csatolnia kell:
– a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, 
– határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását, kivéve, ha 2004-

ben már kapott támogatást, 
– három nyomda árajánlatát, valamint 
– a nyilatkozatot a saját erõ meglétérõl.

A pályázathoz csatolni kell az utolsó megjelent lapszámot. Új lap indítása esetén egy példány
próbaszámot.

Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lap-
szám 150%-át.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok 

2004. november 15-ig 
beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. 

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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 jogszabályban
elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Mozgókép Szakmai Kollégium
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A MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI 
SZAKMAI KOLLÉGIUM 
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó
2005. január 1.–december 31. között megjelenõ, hagyományos formában szerkesztett folyóirat-
ok támogatására.

Altéma kódszáma: 2701

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû, legalább 4 alkalommal
megjelenõ folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellen-
jegyzésével.

Határon túli magyar nyelvû folyóirat esetében a támogatás jelentõs részben, vagy teljes egészé-
ben a magyar könyvtárhálózat számára történõ vásárlásként jön létre.

Hazai bejegyzésû magyar nyelvû folyóirat pályázójának 1 millió forint feletti támogatási igény
esetén 30% saját erõvel kell rendelkeznie. Saját erõnek minõsül minden nem NKA-eredetû forrás.

A kollégium elõnyben részesíti azon pályázatokat, amelyek: 
– jelentõs arányú elõfizetõvel rendelkeznek, 
– folyóiratai szabad árus helyen elérhetõk, 
– bevételei között jelentõs szponzoráció található, 
– a Könyvtárellátó Kht.-nek küldött szerzõdéses ajánlatot csatolja, 
– aláveti magát a Magyar Terjesztést Ellenõrzõ, Szövetség (MATESZ) egyszerûsített auditálás-

nak. 

Az NKA a Könyvtárellátó Kht.-n kívüli elõfizetéses terjesztést úgy kívánja elõsegíteni, hogy az
elõfizetést végzõ terjesztõt meghívásos pályázat keretében támogatja. Amennyiben a pályázó ezt a ter-
jesztési módszert választja, a kollégium további elõnyben részesíti.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése 
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre 
• szövegbevitel (írás), szkennelése 
• kiadványszerkesztés (szedés, tördelés) 
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás) 
• korrektúra 
– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-

magolás).

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-
tás nem igényelhetõ.
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A pályázónak csatolnia kell:
– a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, 
– határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását, kivéve, ha 2004-

ben már kapott támogatást, 
– három nyomda árajánlatát, valamint 
– a nyilatkozatot a saját erõ meglétérõl.

A pályázathoz csatolni kell az utolsó megjelent lapszámot. Új lap indítása esetén egy példány
próbaszámot.

Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lap-
szám 150%-át.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok 

2004. november 15-ig 
beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. 

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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 jogszabályban
elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Mûemléki és Régészeti
Szakmai Kollégium
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A NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2005. ja-
nuár 1.–december 31. között megjelenõ, hagyományos formában szerkesztett folyóiratok támo-
gatására.

Altéma kódszáma: 1901

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû folyóirat tulajdonosa vagy
kiadója vehet részt a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével.

Határon túli magyar nyelvû folyóirat esetében a támogatás jelentõs részben, vagy teljes egészé-
ben a magyar könyvtárhálózat számára történõ vásárlásként jön létre.

Hazai bejegyzésû magyar nyelvû folyóirat pályázójának 1 millió forint feletti támogatási igény
esetén 30% saját erõvel kell rendelkeznie. Saját erõnek minõsül minden nem NKA-eredetû forrás.

A kollégium elõnyben részesíti azon pályázatokat, amelyek: 
– jelentõs arányú elõfizetõvel rendelkeznek, 
– folyóiratai szabad árus helyen elérhetõk, 
– bevételei között jelentõs szponzoráció található, 
– a Könyvtárellátó Kht.-nek küldött szerzõdéses ajánlatot csatolja, 
– aláveti magát a Magyar Terjesztést Ellenõrzõ, Szövetség (MATESZ) egyszerûsített auditálás-

nak. 

Az NKA a Könyvtárellátó Kht.-n kívüli elõfizetéses terjesztést úgy kívánja elõsegíteni, hogy az
elõfizetést végzõ terjesztõt meghívásos pályázat keretében támogatja. Amennyiben a pályázó ezt a ter-
jesztési módszert választja, a kollégium további elõnyben részesíti.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése 
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre 
• szövegbevitel (írás), szkennelése 
• kiadványszerkesztés (szedés, tördelés) 
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás) 
• korrektúra 
– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-

magolás).

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-
tás nem igényelhetõ.
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A pályázónak csatolnia kell:
– a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, 
– határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását, kivéve, ha 2004-

ben már kapott támogatást, 
– három nyomda árajánlatát, valamint 
– a nyilatkozatot a saját erõ meglétérõl.

A pályázathoz csatolni kell az utolsó megjelent lapszámot. Új lap indítása esetén egy példány
próbaszámot.

Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lap-
szám 150%-át.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok 

2004. november 15-ig 
beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. 

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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 jogszabályban
elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Népmûvészeti Szakmai Kollégium
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A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2005. január 1.–december 31. kö-
zött – évente legalább négyszer – megjelenõ, többségében szépirodalmat közlõ lapok támogatá-
sára.

Altéma kódszáma: 2601

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû folyóirat tulajdonosa vagy
kiadója vehet részt a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével.

Határon túli magyar nyelvû folyóirat esetében a támogatás jelentõs részben, vagy teljes egészé-
ben a magyar könyvtárhálózat számára történõ vásárlásként jön létre.

Nem pályázhatnak napi- és hetilapok.
Hazai bejegyzésû magyar nyelvû folyóirat pályázójának 1 millió forint feletti támogatási igény

esetén 30% saját erõvel kell rendelkeznie. Saját erõnek minõsül minden nem NKA-eredetû forrás.

A kollégium elõnyben részesíti azon pályázatokat, amelyek: 
– jelentõs arányú elõfizetõvel rendelkeznek, 
– folyóiratai szabad árus helyen elérhetõk, 
– bevételei között jelentõs szponzoráció található, 
– a Könyvtárellátó Kht.-nek küldött szerzõdéses ajánlatot csatolja, 
– aláveti magát a Magyar Terjesztést Ellenõrzõ, Szövetség (MATESZ) egyszerûsített auditálás-

nak. 

Az NKA a Könyvtárellátó Kht.-n kívüli elõfizetéses terjesztést úgy kívánja elõsegíteni, hogy az
elõfizetést végzõ terjesztõt meghívásos pályázat keretében támogatja. Amennyiben a pályázó ezt a ter-
jesztési módszert választja, a kollégium további elõnyben részesíti.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése 
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre 
• szövegbevitel (írás), szkennelése 
• kiadványszerkesztés (szedés, tördelés) 
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás) 
• korrektúra 
– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-

magolás).

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-
tás nem igényelhetõ.
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A pályázónak csatolnia kell:
– a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, 
– határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását, kivéve, ha 2004-

ben már kapott támogatást, 
– a nyomdai árajánlatot, valamint 
– a nyilatkozatot a saját erõ meglétérõl.

A pályázathoz csatolni kell az utolsó megjelent lapszámot. 

Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lap-
szám 150%-át.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok 

2004. november 18-ig 
beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére 
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. 

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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 Or-
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szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Szépirodalmi Szakmai Kollégium
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A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2005. ja-
nuár 1.–december 31. között megjelenõ, hagyományos formában szerkesztett folyóiratok támo-
gatására.

Altéma kódszáma: 1301

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû folyóirat tulajdonosa vagy
kiadója vehet részt a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével.

Határon túli magyar nyelvû folyóirat esetében a támogatás jelentõs részben, vagy teljes egészé-
ben a magyar könyvtárhálózat számára történõ vásárlásként jön létre.

Hazai bejegyzésû magyar nyelvû folyóirat pályázójának 1 millió forint feletti támogatási igény
esetén 30% saját erõvel kell rendelkeznie. Saját erõnek minõsül minden nem NKA-eredetû forrás.

A kollégium elõnyben részesíti azon pályázatokat, amelyek: 
– jelentõs arányú elõfizetõvel rendelkeznek, 
– folyóiratai szabad árus helyen elérhetõk, 
– bevételei között jelentõs szponzoráció található, 
– a Könyvtárellátó Kht.-nek küldött szerzõdéses ajánlatot csatolja, 
– aláveti magát a Magyar Terjesztést Ellenõrzõ, Szövetség (MATESZ) egyszerûsített auditálás-

nak. 

Az NKA a Könyvtárellátó Kht.-n kívüli elõfizetéses terjesztést úgy kívánja elõsegíteni, hogy az
elõfizetést végzõ terjesztõt meghívásos pályázat keretében támogatja. Amennyiben a pályázó ezt a ter-
jesztési módszert választja, a kollégium további elõnyben részesíti.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése 
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre 
• szövegbevitel (írás), szkennelése 
• kiadványszerkesztés (szedés, tördelés) 
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás) 
• korrektúra 
– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-

magolás).

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-
tás nem igényelhetõ.
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A pályázónak csatolnia kell:
– a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, 
– határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását, kivéve, ha 2004-

ben már kapott támogatást, 
– három nyomda árajánlatát, valamint 
– a nyilatkozatot a saját erõ meglétérõl.

A pályázathoz csatolni kell az utolsó megjelent lapszámot. Új lap indítása esetén egy példány
próbaszámot.

Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lap-
szám 150%-át.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok 

2004. november 15-ig 
beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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 jogszabályban
elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Színházi Szakmai Kollégium
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A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2005. ja-
nuár 1.–december 31. között megjelenõ, hagyományos formában szerkesztett folyóiratok támo-
gatására.

Altéma kódszáma: 1501

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû folyóirat tulajdonosa vagy
kiadója vehet részt a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével.

Határon túli magyar nyelvû folyóirat esetében a támogatás jelentõs részben, vagy teljes egészé-
ben a magyar könyvtárhálózat számára történõ vásárlásként jön létre.

Hazai bejegyzésû magyar nyelvû folyóirat pályázójának 1 millió forint feletti támogatási igény
esetén 30% saját erõvel kell rendelkeznie. Saját erõnek minõsül minden nem NKA-eredetû forrás.

A kollégium elõnyben részesíti azon pályázatokat, amelyek: 
– jelentõs arányú elõfizetõvel rendelkeznek, 
– folyóiratai szabad árus helyen elérhetõk, 
– bevételei között jelentõs szponzoráció található, 
– a Könyvtárellátó Kht.-nek küldött szerzõdéses ajánlatot csatolja, 
– aláveti magát a Magyar Terjesztést Ellenõrzõ, Szövetség (MATESZ) egyszerûsített auditálás-

nak. 

Az NKA a Könyvtárellátó Kht.-n kívüli elõfizetéses terjesztést úgy kívánja elõsegíteni, hogy az
elõfizetést végzõ terjesztõt meghívásos pályázat keretében támogatja. Amennyiben a pályázó ezt a ter-
jesztési módszert választja, a kollégium további elõnyben részesíti.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése 
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre 
• szövegbevitel (írás), szkennelése 
• kiadványszerkesztés (szedés, tördelés) 
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás) 
• korrektúra 
– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-

magolás).

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-
tás nem igényelhetõ.
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A pályázónak csatolnia kell:
– a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, 
– határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását, kivéve, ha 2004-

ben már kapott támogatást, 
– három nyomda árajánlatát, valamint 
– a nyilatkozatot a saját erõ meglétérõl.

A pályázathoz csatolni kell az utolsó megjelent lapszámot. Új lap indítása esetén egy példány
próbaszámot.

Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lap-
szám 150%-át.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok 

2004. november 15-ig 
beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. 

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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 jogszabályban
elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Táncmûvészeti Szakmai Kollégium
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A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Zenei Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2005. január 1.–de-
cember 31. között megjelenõ, hagyományos formában szerkesztett folyóiratok támogatására.

Altéma kódszáma: 1401

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû folyóirat tulajdonosa vagy
kiadója vehet részt a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével.

Határon túli magyar nyelvû folyóirat esetében a támogatás jelentõs részben, vagy teljes egészé-
ben a magyar könyvtárhálózat számára történõ vásárlásként jön létre.

Hazai bejegyzésû magyar nyelvû folyóirat pályázójának 1 millió forint feletti támogatási igény
esetén 30% saját erõvel kell rendelkeznie. Saját erõnek minõsül minden nem NKA-eredetû forrás.

A kollégium elõnyben részesíti azon pályázatokat, amelyek: 
– jelentõs arányú elõfizetõvel rendelkeznek, 
– folyóiratai szabad árus helyen elérhetõk, 
– bevételei között jelentõs szponzoráció található, 
– a Könyvtárellátó Kht.-nek küldött szerzõdéses ajánlatot csatolja, 
– aláveti magát a Magyar Terjesztést Ellenõrzõ, Szövetség (MATESZ) egyszerûsített auditálás-

nak. 

Az NKA a Könyvtárellátó Kht.-n kívüli elõfizetéses terjesztést úgy kívánja elõsegíteni, hogy az
elõfizetést végzõ terjesztõt meghívásos pályázat keretében támogatja. Amennyiben a pályázó ezt a ter-
jesztési módszert választja, a kollégium további elõnyben részesíti.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése 
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre 
• szövegbevitel (írás), szkennelése 
• kiadványszerkesztés (szedés, tördelés) 
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás) 
• korrektúra 
– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-

magolás).

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-
tás nem igényelhetõ.
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A pályázónak csatolnia kell:
– a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, 
– határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását, kivéve, ha 2004-

ben már kapott támogatást, 
– három nyomda árajánlatát, valamint 
– a nyilatkozatot a saját erõ meglétérõl.

A pályázathoz csatolni kell az utolsó megjelent lapszámot. Új lap indítása esetén egy példány
próbaszámot.

Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lap-
szám 150%-át.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok 

2004. november 15-ig 
beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. 

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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 jogszabályban
elõírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Zenei Szakmai Kollégium
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AZ ELEKTRONIKUS (INTERNETES) FORMÁBAN 
SZERKESZTETT FOLYÓIRATOK 

TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATOK
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AZ ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2005. ja-
nuár 1.–december 31. között megjelenõ, elektronikus (internetes) formában szerkesztett folyó-
iratok támogatására. 

Altéma kódszáma: 2401

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû folyóirat tulajdonosa vagy
kiadója vehet részt a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak, 
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése, 
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• szövegbevitel (írás), szkennelés,
• korrektúra
– kódolás (HTML nyelvre, adatfeltöltés)
– publikáció-megjelentetés (szolgáltatás).

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-
tás nem igényelhetõ.

A pályázathoz csatolni kell:
– a folyóirat hozzáférhetõ WEB-címét és
– a honlapról készült utolsó printeket.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok 

2004. november 15-ig 
beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére 
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. 

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
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ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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 Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Építõmûvészeti Szakmai Kollégium
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AZ IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2005. ja-
nuár 1.–december 31. között megjelenõ, elektronikus (internetes) formában szerkesztett folyó-
iratok támogatására. 

Altéma kódszáma: 1701

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû folyóirat tulajdonosa vagy
kiadója vehet részt a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak, 
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése, 
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• szövegbevitel (írás), szkennelés,
• korrektúra
– kódolás (HTML nyelvre, adatfeltöltés)
– publikáció-megjelentetés (szolgáltatás).

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-
tás nem igényelhetõ.

A pályázathoz csatolni kell:
– a folyóirat hozzáférhetõ WEB-címét és
– a honlapról készült utolsó printeket.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok 

2004. november 15-ig 
beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. 
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Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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 Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Iparmûvészeti Szakmai Kollégium
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AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS 
KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázatot hirdet
– bölcseleti-tudományos,
– gyermek- és ifjúsági (a szépirodalmi jellegû folyóiratok kivételével),
– országos és helyi értékeket bemutató honismereti, helytörténeti,
– természettudományos ismeretterjesztést szolgáló,
2005. január 1.–2005. december 31. között megjelenõ, elektronikus (internetes) formában

szerkesztett folyóiratok támogatására.
Altéma kódszáma: 2501

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû folyóirat tulajdonosa vagy
kiadója vehet részt a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak, 
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése, 
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• szövegbevitel (írás), szkennelés,
• korrektúra
– kódolás (HTML nyelvre, adatfeltöltés)
– publikáció-megjelentetés (szolgáltatás).

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-
tás nem igényelhetõ.

A pályázathoz csatolni kell:
– a folyóirat hozzáférhetõ WEB-címét és
– a honlapról készült utolsó printeket.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok 

2004. november 15-ig 
beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. 
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Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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 Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra
Szakmai Kollégium
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A KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2005. ja-
nuár 1.–december 31. között megjelenõ, elektronikus (internetes) formában szerkesztett folyó-
iratok támogatására. 

Altéma kódszáma: 1601

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû folyóirat tulajdonosa vagy
kiadója vehet részt a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak, 
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése, 
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• szövegbevitel (írás), szkennelés,
• korrektúra
– kódolás (HTML nyelvre, adatfeltöltés)
– publikáció-megjelentetés (szolgáltatás).

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-
tás nem igényelhetõ.

A pályázathoz csatolni kell:
– a folyóirat hozzáférhetõ WEB-címét és
– a honlapról készült utolsó printeket.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok 

2004. november 15-ig 
beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. 
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Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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 Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium
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A KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2005. ja-
nuár 1.–december 31. között megjelenõ, elektronikus (internetes) formában szerkesztett folyó-
iratok támogatására. 

Altéma kódszáma: 2001

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû folyóirat tulajdonosa vagy
kiadója vehet részt a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak, 
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése, 
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• szövegbevitel (írás), szkennelés,
• korrektúra
– kódolás (HTML nyelvre, adatfeltöltés)
– publikáció-megjelentetés (szolgáltatás).

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-
tás nem igényelhetõ.

A pályázathoz csatolni kell:
– a folyóirat hozzáférhetõ WEB-címét és
– a honlapról készült utolsó printeket.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok 

2004. november 15-ig 
beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. 
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Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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 Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Közmûvelõdési Szakmai Kollégium
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A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM 
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2005. ja-
nuár 1.–december 31. között megjelenõ, elektronikus (internetes) formában szerkesztett folyó-
iratok támogatására. 

Altéma kódszáma: 1001

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû folyóirat tulajdonosa vagy
kiadója vehet részt a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak, 
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése, 
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• szövegbevitel (írás), szkennelés,
• korrektúra
– kódolás (HTML nyelvre, adatfeltöltés)
– publikáció-megjelentetés (szolgáltatás).

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-
tás nem igényelhetõ.

A pályázathoz csatolni kell:
– a folyóirat hozzáférhetõ WEB-címét és
– a honlapról készült utolsó printeket.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok 

2004. november 15-ig 
beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. 
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Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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 Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Mozgókép Szakmai Kollégium
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A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2005. ja-
nuár 1.–december 31. között megjelenõ, elektronikus (internetes) formában szerkesztett folyó-
iratok támogatására. 

Altéma kódszáma: 1501

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû folyóirat tulajdonosa vagy
kiadója vehet részt a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak, 
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése, 
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• szövegbevitel (írás), szkennelés,
• korrektúra
– kódolás (HTML nyelvre, adatfeltöltés)
– publikáció-megjelentetés (szolgáltatás).

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-
tás nem igényelhetõ.

A pályázathoz csatolni kell:
– a folyóirat hozzáférhetõ WEB-címét és
– a honlapról készült utolsó printeket.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok 

2004. november 15-ig 
beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. 
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Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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 Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Táncmûvészeti Szakmai Kollégium
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A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Zenei Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2005. január 1.–de-
cember 31. között megjelenõ, elektronikus (internetes) formában szerkesztett folyóiratok támo-
gatására. 

Altéma kódszáma: 1401

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû folyóirat tulajdonosa vagy
kiadója vehet részt a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak, 
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése, 
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• szövegbevitel (írás), szkennelés,
• korrektúra
– kódolás (HTML nyelvre, adatfeltöltés)
– publikáció-megjelentetés (szolgáltatás).

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-
tás nem igényelhetõ.

A pályázathoz csatolni kell:
– a folyóirat hozzáférhetõ WEB-címét és
– a honlapról készült utolsó printeket.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok 

2004. november 15-ig 
beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. 
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Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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 Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Zenei Szakmai Kollégium
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MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATOK*

*A kollégiumok a pályázókat értesítették, a felhívásokat információképpen közöljük (a szerk.).
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A MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI 
KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
számára az alábbi kutatási témában:
A mûemlék- és örökségvédelem társadalmi elismertsége és hatékonysága megismerésének

érdekében felmérés (telefonos közvélemény-kutatás) elvégeztetése és az eredmény feldolgoztatá-
sa 3000 fõs reprezentatív mintán a Budapest belsõ városrészében élõk körében (a Nagykörút és
a Duna által határolt területen), a helyi lakosság mûemlékekkel kapcsolatos ismereteire, attitûd-
jeire, a mûemlékvédelemmel szembeni elvárásaira, elképzeléseire vonatkozóan.

Altéma kódszáma: 2781

A közvélemény-kutatást ezzel foglalkozó szakcég megbízásával kell lebonyolítani.

A megpályázható támogatás összege 5 000 000 Ft

A pályázat

2004. október 21-ig 
beérkezõen nyújtható be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. 

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zat érvénytelen!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
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a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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 Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatot a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A végle-
ges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Mûemléki és Régészeti 
Szakmai Kollégium
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A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A Zenei Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a

Hungarofest Kht. számára 

a Partra Magyar! Hollandiai Magyar Kulturális Évad hollandiai meghívással és holland
részfinanszírozással rendelkezõ, 2004. december 18-ig megvalósuló zenei programjai megrende-
zésére.

Altéma kódszáma: 1407

A pályázathoz csatolni kell:
– a részfinanszírozásról szóló nyilatkozatot (Ft-ban meghatározva),
– a programonkénti részletes költségvetést.

Támogatás az alábbi kiadásokra igényelhetõ:
– tiszteletdíj és annak járulékai,
– jogdíj és annak járulékai,
– úti- és szállítási költség,
– vám- és biztosításiköltség,
– szállásköltség,
– terem- és helyszínbérleti díj,
– kölcsönzési díj,
– a színpad építési és bontási költsége,
– reklám- és propagandaköltség,
– audiovizuális eszközök bérleti díja.

A fentiektõl eltérõ költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!
A megpályázható támogatás összege 20 000 000 Ft

A pályázat

2004. október 22-ig 
beérkezõen nyújtható be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. 

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
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ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zat érvénytelen!

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatot a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 30 napon belül bírálja el. A végle-
ges döntésrõl további, legfeljebb 20 napon belül a pályázó értesítést kap.

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

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Zenei Szakmai Kollégium
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A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATA I.

A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet az alábbi, 2005. ja-
nuár 1.–december 31. között megjelenõ, hagyományos formában szerkesztett szakmai folyó-
iratok támogatására.

Altéma kódszáma: 2101

Könyvtári Levelezõ/Lap
Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás
Könyv és Nevelés
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros
Könyvtári Figyelõ

Pályázatot a folyóirat tulajdonosa, vagy kiadója nyújthat be a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ
– ellenjegyzésével.

A pályázónak 30% saját erõvel kell rendelkeznie.
Az önrészrõl szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak, 
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése, 
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
• szövegbevitel (írás), szkennelése
• kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• korrektúra
– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás,körbevágás, cso-

magolás)

Az NKA a terjesztést úgy kívánja elõsegíteni, hogy az elõfizetést végzõ terjesztõt meghívásos
pályázat keretében támogatja.

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-
tás nem igényelhetõ.
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A pályázónak csatolnia kell:
– a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, kivéve, ha 2004-ben

már kapott támogatást,
– három nyomda árajánlatát,
– az utolsó megjelent lapszámot.

Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lap-
szám 150%-át.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok 

2004. október 26-ig 
beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. 

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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 Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Könyvtári Szakmai Kollégium
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A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATA II.
A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet az alábbi, 2005. ja-

nuár 1.–december 31. között megjelenõ, elektronikus (internetes) formában szerkesztett szak-
mai folyóiratok támogatására.

Altéma kódszáma: 2101

Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás
Könyv és Nevelés
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros
Könyvtári Figyelõ

Pályázatot a folyóirat tulajdonosa, vagy kiadója nyújthat be a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ
– ellenjegyzésével.

A pályázónak 30% saját erõvel kell rendelkeznie.
Az önrészrõl szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak, 
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése, 
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• szövegbevitel (írás), szkennelése
• korrektúra
– kódolás (HTML nyelvre, adatfeltöltés)
– publikáció-megjelentetés (szolgáltatás).

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-
tás nem igényelhetõ.

A pályázónak csatolnia kell:
– a folyóirat hozzáférhetõ WEB-címét és
– a honlapról készült utolsó printeket.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok 

2004. október 26-ig 
beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. 
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Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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 Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Könyvtári Szakmai Kollégium
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A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Levéltári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet az alábbi, 2005. ja-
nuár 1.–december 31. között megjelenõ, hagyományos formában szerkesztett szakmai folyó-
iratok támogatására.

Altéma kódszáma: 2201

Levéltári Közlemények
Levéltári Szemle
Turul
Fons
Sic Itur ad Astra

Pályázatot a folyóirat tulajdonosa, vagy kiadója nyújthat be a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ
– ellenjegyzésével.

A pályázónak 30% saját erõvel kell rendelkeznie.
Az önrészrõl szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak, 
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése, 
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
• szövegbevitel (írás), szkennelése
• kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• korrektúra
– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás,körbevágás, cso-

magolás).

Az NKA a terjesztést úgy kívánja elõsegíteni, hogy az elõfizetést végzõ terjesztõt meghívásos
pályázat keretében támogatja.

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-
tás nem igényelhetõ.

A pályázónak csatolnia kell:
– a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, kivéve, ha 2004-ben

már kapott támogatást,
– három nyomda árajánlatát,
– az utolsó megjelent lapszámot.
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Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lap-
szám 150%-át.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok 

2004. november 15-ig 
beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek. 

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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 Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 
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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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Levéltári Szakmai Kollégium
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AZ ISMERETTERJESZTÉS 
ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 
SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS 
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hir-
det az alábbi, 2005. január 1.–december 31. között megjelenõ, hagyományos formában szerkesz-
tett szakmai folyóiratok támogatására.

Altéma kódszáma: 2501

Élet és Tudomány
Új Könyvpiac
Könyvhét
Képes Extra

Pályázatot a folyóirat tulajdonosa, vagy kiadója nyújthat be a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ
– ellenjegyzésével.

A pályázónak 30% saját erõvel kell rendelkeznie.
Az önrészrõl szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak, 
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése, 
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
• szövegbevitel (írás), szkennelése
• kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• korrektúra
– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás,körbevágás, cso-

magolás)

Az NKA a terjesztést úgy kívánja elõsegíteni, hogy az elõfizetést végzõ terjesztõt meghívásos
pályázat keretében támogatja.

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-
tás nem igényelhetõ.

A pályázónak csatolnia kell:
– a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, kivéve, ha 2004-ben

már kapott támogatást,
– három nyomda árajánlatát,
– az utolsó megjelent lapszámot.
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Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lap-
szám 150%-át.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok 

2004. november 15-ig 
beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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 Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 
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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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra
Szakmai Kollégium
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A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATA

A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet az alábbi, 2005. ja-
nuár 1.–december 31. között megjelenõ, hagyományos formában szerkesztett szakmai folyó-
iratok támogatására.

Altéma kódszáma: 2301

Magyar Múzeumok
Múzeumi Hírlevél
Néprajzi Látóhatár

Pályázatot a folyóirat tulajdonosa, vagy kiadója nyújthat be a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ
– ellenjegyzésével.

A pályázónak 30% saját erõvel kell rendelkeznie.
Az önrészrõl szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak, 
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium és

járulékai, vagy számlás kifizetése, 
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
• szövegbevitel (írás), szkennelése
• kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
• képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
• korrektúra
– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás,körbevágás, cso-

magolás)

Az NKA a terjesztést úgy kívánja elõsegíteni, hogy az elõfizetést végzõ terjesztõt meghívásos
pályázat keretében támogatja.

A szerkesztõségnél foglalkoztatott fõfoglalkozásúak munkabéreire és azok járulékaira támoga-
tás nem igényelhetõ.

A pályázónak csatolnia kell:
– a jelen helyzetnek megfelelõ adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, kivéve, ha 2004-ben

már kapott támogatást,
– három nyomda árajánlatát,
– az utolsó megjelent lapszámot.
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Összevont lapszám egy megjelentetésnek számít, amennyiben terjedelmében nem éri el egy lap-
szám 150%-át.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére 2005. évben számíthat a 2004. évi támogatás elszá-
molása után.

A pályázatok 2004. november 4-ig 

beérkezõen nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illet-
ve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályá-
zatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-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-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek
a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jo-
gi 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 Or-
szágos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályá-
tól (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 honlapjá-
ról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.) Az adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától. 

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 átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni 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
(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig; pénteken 9–12 óráig

Múzeumi Szakmai Kollégium
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