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KIMUTATÁS AZ NKA 2005. ÉVRE VONATKOZÓ
PÉNZÜGYI KERETEIRÕL

Állandó kollégiumok
2004. évi

módosított keret
E Ft

Javaslat
(+13,8%) E Ft

Feladatok 
és források 

bizottsági döntés
alapján E Ft

2005. évi keret 
E Ft

A 2005. évi keret
terhére 2004-ben
vállalt kötelezett-

ségek E Ft

2005. évi
szabad keret E Ft

1 2 3 4 5 6 7

Mozgókép 322 000 366 000 0 366 000 11 000 355 000

Színház 318 000 362 000 0 362 000 54 000 308 000

Zenei 352 000 401 000 0 401 000 54 000 347 000

Táncmûvészet 191 000 217 000 2 000 219 000 36 000 183 000

Képzõmûvészet 292 000 332 000 20 000 352 000 108 000 244 000

Iparmûvészet 233 000 265 000 0 265 000 28 000 237 000

Fotómûvészet 122 000 139 000 0 139 000 20 000 119 000

Népmûvészet 230 500 262 000 0 262 000 39 000 223 000

Közmûvelõdés 408 000 464 000 0 464 000 69 000 395 000

Könyvtár 302 500 344 000 259 000 603 000 4 000 599 000

Levéltár 150 000 172 000 150 000 322 000 0 322 000

Múzeum 289 500 330 000 3 000 333 000 11 000 322 000

Építõmûvészet 94 000 107 000 0 107 000 18 000 89 000

Ismeretterjesztés 156 000 178 000 60 000 238 000 175 000 63 000

Szépirodalom 233 000 265 000 55 000 320 000 181 000 139 000

Mûemlék és Régészet 362 000 412 000 0 412 000 8 000 404 000

I. Állandó kollégiumok
összesen

4 055 500 4 616 000 549 000 5 165 000 816 000 4 349 000

Korrigálásra 0 0 0 15 000 0 15 000

Elkülönített keretek 1 096 000 0 220 000 220 000 0 220 000

II. Összesen 1 096 000 0 220 000 235 000 0 235 000

III. Mindösszesen I.+II. 5 151 500 0 769 000 5 400 000 816 000 4 584 000

IV. Miniszteri keret 1 717 000 0 0 1 800 000 479 000 1 321 000

V. Keret 
NKA mûködtetésére

931 000 0 0 932 000 932 000 0

VI. Tartalék 0 0 0 75 000 0 75 000

VII. Mindmindösszesen
III.+IV.+V.+VI.

7 799 500 0 769 000 8 207 000 2 227 00 5 980 000
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2-es oszlop: „Elkülönített keretek” cím (1 096 000 E Ft) alatt a Kultúra 2000 programra
100 000 E Ft; Holokauszt-megemlékezésekre 100 000 E Ft; Kulturális turisztikai programokra
100 000 E Ft; Fogyatékkal élõ emberekért programra 20 000 E Ft (2005. évi felhasználással); Digitá-
lis médiamûvészet 2004-re 50 000 E Ft (2005. évi felhasználással); Holland évre 20 000 E Ft; Múzeu-
mi nagyrendezvényekre 400 000 E Ft; Levéltári anyagok megóvására 150 000 E Ft; Nagykönyv-prog-
ramra (2005. évi felhasználással) 156 000 E Ft keret értendõ.

3-as oszlop: javaslat a várható bevételi növekmény alapján.
4-es oszlop: Táncmûvészeti Kollégium 2000 E Ft; Képzõmûvészeti Kollégium 20 000 E Ft;

Ismeretterjesztési Kollégium 60 000 E Ft; Szépirodalmi Kollégium 55 000 E Ft = Folyóirat-vissza-
pótlás.

4-es oszlop: Könyvtári Kollégium 259 000 E Ft = 244 000 E Ft Nagykönyvre (további
156 000 E Ft a 2004. évi maradványból, lásd elõzõ bekezdést), 15 000 E Ft határon túli folyóiratokra.

4-es oszlop: Levéltári Kollégium 150 000 E Ft – Levéltári anyag megmentésére.
4-es oszlop: Múzeumi Kollégium 3000 E Ft-ot kap a Közlekedési Múzeum évfordulójának ren-

dezvényeire.
4-es oszlop: Bizottság által elkülönített keretek 220 000 E Ft = 100 000 E Ft – Kultúra 2000,

20 000 E Ft – Fogyatékkal élõk, 100 000 E Ft – Kulturális turizmus.
5-ös oszlop: Tartalék 75 000 E Ft – Kommunikáció, kurátorok oktatása, MATESZ auditálása

(mûködésre).

A fenti keret megosztását a Bizottság 2005. február 7-i ülésén jóváhagyta.

Budapest, 2005. február 9.

Perlik Pál s. k., Dr. Harsányi László s. k.,
igazgató az NKA Bizottságának elnöke
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A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Felhívjuk a leendõ pályázók figyelmét, hogy az eddigi gyakorlattól eltérõen a könnyûzenei és
jazz témájú programokkal külön pályázati pontokra (12., 13., 14., 15. pont) lehet pályázni!

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. A belföldi hangversenyélet támogatására

Altéma kódszáma: 1434

Pályázhatnak hangversenyrendezõk a következõ programokra:

– A hazai repertoár kiszélesítését szolgáló hangversenyekre vagy hangversenysorozatokra
Támogatás olyan hangversenyekhez kérhetõ, amelyek mûsorán legalább felerészben vagy fele

mûsoridõben olyan értékes mûvek szerepelnek, amelyeket még nem vagy az utolsó 25 évben rendkí-
vül ritkán játszottak.

– Hangversenyekre vagy hangversenysorozatokra, amelyek célja az elmúlt 60 évben írt ma-
gyar mûvek meghonosítása a repertoárban

Támogatás olyan hangversenyekhez kérhetõ, amelyek mûsorában legalább 1/3 részben az el-
múlt 60 évben írt magyar mûvek, és legalább 1/3 részben 1945 elõtt keletkezett mûvek szerepelnek.

– Újszerû ifjúsági hangversenysorozatokra
Támogatás olyan hangversenysorozatokhoz kérhetõ, amelyek a mai magyar társadalmi viszo-

nyokat figyelembe véve, újszerû módon és formában, hatékonyan tudják elérni a megcélzott fiatal kö-
zönséget, elõsegítve a jövõ hangverseny-látogatóinak megtalálását. A pályázathoz be kell nyújtani azt
a részletes közép- vagy hosszú távú koncepciót, amelyre a program épül.

– Újszerû családi hangversenysorozatokra
Támogatás olyan hangversenysorozatokhoz kérhetõ, amelyek célközönsége a családok.
A pályázathoz be kell nyújtani azt a részletes közép- vagy hosszú távú koncepciót, amelyre a

program épül.

– Fiatal alkotó- és elõadómûvészek bemutatására
A pályázatnak tartalmaznia kell azt a közép- vagy hosszú távú koncepciót, amelyre az egyes

hangversenyek vagy sorozatok épülnek.

A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani
– az évad folyamán tervezett elõadások számának, helyszínének és a mûsor tervének megadásával,
– a fellépõ mûvészek, együttesek feltüntetésével,
– a tervezett helyszín(ek) befogadóképességének megjelölésével,
– a hangverseny(ek) tervezett idõpontjaival.
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A pályázathoz csatolni kell
– a rendezvényhelyszín(ek) kezelõi által adott befogadói nyilatkozatot,
– a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést.
A támogatás a bevétellel csökkentett – rezsi nélküli – összes költség legfeljebb 50%-a lehet (ki-

vételt képezhetnek a jogdíjas mûveket tartalmazó mûsorok).

Támogatás igényelhetõ az alábbi jogcímekre:
– elõadó-mûvészi tiszteletdíjak és járulékaik,
– szerzõi jogdíj,
– kottakölcsönzés és -beszerzés,
– terembérlet,
– hangszerbérlet és hangolás,
– propaganda (nyomtatott és elektronikus anyagok),
– hangszerszállítás,
– szállás,
– útiköltség.

2. Új mûvek õsbemutatójára vagy magyarországi bemutatójára

Altéma kódszáma: 1439

Pályázhatnak:
– hangversenyrendezõk, olyan hangversenyek támogatására, amelyek programjain új mûvek

õsbemutatója vagy magyarországi bemutatója szerepel.

A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani
– az évad folyamán tervezett elõadások számának, helyszínének és a mûsor tervének meg-

adásával,
– a fellépõ mûvészek, együttesek feltüntetésével,
– a tervezett helyszín(ek) befogadóképességének megjelölésével,
– a hangverseny(ek) tervezett idõpontjaival.

A pályázathoz csatolni kell
– a rendezvényhelyszín(ek) kezelõi által adott befogadói nyilatkozatot,
– a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést.

A támogatás a bevétellel csökkentett – rezsi nélküli – összes költség legfeljebb 50%-a lehet (ki-
vételt képezhetnek a jogdíjas mûveket tartalmazó mûsorok).

Pályázni a költségek 50-100%-ára lehet, a mûsor arányában.

Támogatás igényelhetõ az alábbi jogcímekre:
– elõadó-mûvészi tiszteletdíjak és járulékaik,
– szerzõi jogdíj,
– kottakölcsönzés és -beszerzés,
– terembérlet,



PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK � NKA HÍRLEVÉL 359

– hangszerbérlet és hangolás,
– propaganda (nyomtatott és elektronikus anyagok),
– hangszerszállítás,
– szállás,
– útiköltség.

3. A nemzetközi élvonalba tartozó külföldi mûvészek meghívására magyaror-
szági hangversenyekre

Altéma kódszáma: 1424

Pályázhatnak:
– hangversenyrendezõk

A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani
– az évad folyamán tervezett elõadások számának, helyszínének és a mûsor tervének meg-

adásával,
– a fellépõ mûvészek, együttesek feltüntetésével,
– a tervezett helyszín(ek) befogadóképességének megjelölésével,
– a hangverseny(ek) tervezett idõpontjaival.

A pályázathoz csatolni kell
– a rendezvényhelyszín(ek) kezelõi által adott befogadói nyilatkozatot,
– a bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést,
– a vendégmûvész(ek) szándéknyilatkozatát.

A támogatás a bevétellel csökkentett – rezsi nélküli – összes költség legfeljebb 50%-a lehet (ki-
vételt képezhetnek a jogdíjas mûveket tartalmazó mûsorok).

Támogatás igényelhetõ az alábbi jogcímekre:
– elõadó-mûvészi tiszteletdíjak és járulékaik,
– szerzõi jogdíj,
– kottakölcsönzés és -beszerzés,
– terembérlet,
– hangszerbérlet és hangolás,
– propaganda (nyomtatott és elektronikus anyagok),
– hangszerszállítás,
– szállás,
– útiköltség.
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4. Nemzetközi és/vagy országos zenei fesztiválok megrendezésére

Altéma kódszáma: 1407

Pályázhat
– a fesztivál rendezõje.

A pályázathoz csatolni kell
a megrendezendõ fesztivál részletes programját és költségvetését.

Támogatás igényelhetõ az alábbi jogcímekre:
– elõadó-mûvészi tiszteletdíjak és azok járulékai,
– jogdíj,
– propagandaköltségek (nyomdai elõállítású és elektronikus anyagok),
– terembérlet,
– hangszerbérlet és hangolás,
– audiovizuális technikai eszközök bérlése,
– a programok audiovizuális dokumentálása (kivéve eszközvásárlás).

5. Nemzetközi és/vagy országos zenei versenyek megrendezésére

Altéma kódszáma: 1425

Pályázhatnak
– olyan jogi személyek, akiknek vagy amelyeknek ez a tevékenységi körébe tartozik.
Csak olyan pályázat kaphat támogatást, amelynek kiírása, programja és a zsûri összetétele biz-

tosítja, hogy a verseny mûvészileg és a leendõ nyertesek karrierépítése szempontjából kiemelkedõ je-
lentõségû.

A pályázathoz csatolni kell
a verseny részletes programját, a versenykiírás szövegét és a zsûri névsorát.

Támogatás igényelhetõ az alábbi jogcímekre:
– zsûri, illetve elõadómûvészek vagy elõadók tiszteletdíja és azok járulékai,
– szállás- és útiköltség,
– terembérlet,
– propagandaköltség (nyomdai elõállítású vagy elektronikus anyagok),
– audiovizuális technikai eszközök bérlése,
– oktatási segédletnek használható felvételek készítésének költségei (kivéve eszközvásárlás).
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6. A magyar zenetudomány és zenepedagógia képviselõinek fontos nemzetközi
konferenciákon való részvételére

Altéma kódszáma: 1403

Pályázhatnak
– természetes személyek, szakmai egyesületek, intézmények.

Támogatás igényelhetõ az alábbi jogcímekre:
– részvételi díj,
– útiköltség,
– szállásköltség.
A megpályázható összeg Európán belüli zenei konferencia esetén maximum 100 000 Ft, Euró-

pán kívüli zenei konferencia esetén 150 000 Ft.
Elõnyt élvez az a pályázó, aki a rendezõ szervezetnek vezetõségi tagja vagy jelöltje, továbbá aki-

nek az elõadását a konferencia vezetõsége elfogadta, illetve meghívó/elfogadó levéllel rendelkezik.
Ennél a pontnál – a tárgyilagos elbírálás megkönnyítésére – a pályázónak az alábbi, melléklet-

ben is csatolt szempontokat bõvebben szükséges kifejtenie. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen!
– A kiküldött rangja, eredményessége, nemzetközi ismertsége.
– A konferencia jelentõsége.
– A küldõ szervezet országos jelentõsége.
– A tartandó elõadás újszerûsége, várható nemzetközi hatása a magyar tudományosság elisme-

rése szempontjából.
– A konferencia eredményeinek várható hazai hasznosíthatósága.

7. Fiatal magyar mûvészek és kamaraegyüttesek külföldi versenyeken vagy
kurzusokon való részvételére

Altéma kódszáma: 1423

Pályázhatnak
– természetes személyek, zeneoktatási intézmények, zenei egyesületek.
Hallgatói jogviszonnyal rendelkezõk (egyének vagy kamaraegyüttesek) esetében az intéz-

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

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

Elõnyben részesülnek azok, akik országos vagy nemzetközi versenyen már eredményesen sze-
repeltek (fel kell sorolni az eddigi eredményeket).

A pályázathoz mellékelni kell
– a rendezõ szerv írásos visszaigazolását.
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Támogatás kérhetõ
– útiköltségre.

Elõnyt élvez az a pályázó, amelynek, illetve akinek hangversenyprogramjában magyar, további
elõnyt, ha kortárs magyar mû is szerepel.

8. Magyar elõadómûvészek és együttesek szereplésére a világ jelentõs zenei ese-
ményein

Altéma kódszáma: 1423

Pályázhatnak
– természetes és jogi személyek.
Kamaraegyüttesek esetében a fenntartónak, ennek hiányában az együttesvezetõnek – mint ma-

gánszemélynek – kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot.

A pályázathoz mellékelni kell
– a rendezõk írásos meghívását,
– az egyéb költségek fedezésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
– a hangverseny tervezett programját.

Támogatás igényelhetõ az alábbi jogcímekre:
– útiköltség,
– szállásköltség.

Elõnyt élvez az a pályázó, amelynek, illetve akinek hangversenyprogramjában magyar, további
elõnyt, ha kortárs magyar mû is szerepel.

9. Hanghordozók megjelentetésére

Altéma kódszáma: 1431

Pályázhat
– a hanghordozó (hazai vagy határon túli) kiadója.

A pályázathoz csatolni kell
– a tervezett felvétel(ek) fõszereplõinek szándéknyilatkozatát,
– terjesztési tervet,
– a több felvétellel pályázó kiadónak – azok rangsorolása mellett – az összesített költségvetés-

hez kapcsolódóan minden hanghordozó részletes költségvetését is be kell nyújtania.
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Támogatás igényelhetõ
hangfelvételhez kapcsolódó költségekre: szerzõi és elõadói honorárium (és járuléka); jogdíjak;

stúdió- és montírozási költségek, archív felvételek digitális felújítása, hanghordozók (CD, DVD,
hangkazetta) gyártási, anyag- és csomagolási költségei; továbbá a lemezkísérõ füzet költségeire: is-
mertetõ szöveg szerkesztõi (tervezõ-, képszerkesztõ), szerzõi és fordítói honoráriuma, fotók honorári-
uma vagy jogdíja; és nyomdai anyagok elõkészítésére (szöveg- és képbevitel – leírás, korrektúra,
szkennelés), gyártási (levilágítás, montírozás, nyomás) és anyagköltségeire.

A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet; kortárs magyar szerzõk
mûvei esetében a támogatás összege a teljes költségig terjedhet.

Elõnyben részesülnek a magyar elõadómûvészek és a kortárs magyar zeneszerzõk megismerte-
tését szélesebb körû hazai és nemzetközi terjesztéssel biztosító kiadók.

10. Alkotói támogatás zenetudományi munkák létrehozására

Altéma kódszáma: 1402

A kollégium maximum 2-4 alkotói támogatást szándékozik kiadni (legalább egyet posztdoktor
kutatónak) zenetudományi munkák létrehozására.

Az elkészítendõ mû egy önálló kutatáson alapuló, új eredményeket publikáló könyv vagy nagy
méretû (legalább 4 íves), nemzetközi (kivételes esetben hazai) szakfolyóiratban publikálandó tanul-
mány, illetve annak egy év alatt elkészíthetõ, arányos része.

A pályázathoz csatolni kell
– a mû tervezett címét, tartalomjegyzékét és maximum 1 oldalas kutatási tervet,
– a befejezés várható idõpontját és az egy év alatt elvégzendõ munka meghatározását,
– a könyv kiadójának (cikk esetében lehetõleg a folyóiratnak) elvi befogadó nyilatkozatát,
– az író szakmai önéletrajzát (maximum 1 oldal terjedelemben).

A megpályázható összeg 1 200 000 Ft.
A megítélt támogatás kifizetése két részletben történik. Az elsõ részlet (500 000 Ft) utalása a

szerzõdés aláírását követõen történik. A szerzõdés dátumától számított 6 hónap elteltével a kollégium-
hoz be kell nyújtani az addig elvégzett munkát. A második részlet (700 000 Ft) utalásának feltétele a
benyújtott kézirat elfogadása. Amennyiben a kollégium a kézirat színvonalát és/vagy mennyiségét
nem tartja megfelelõnek, a támogatási összeg második részletének utalására nem kerül sor.
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11. Komolyzenei mûvekre készült színházi vagy színpadi bemutatókra

Altéma kódszáma: 1417

Pályázhatnak
– operaházak, hivatásszerûen mûködõ színházak, illetve színi társulatok vagy mûvészeti ügy-

nökségek a következõ programokra:
= új operák õsbemutatójára vagy magyarországi bemutatójára,
= ritkán játszott vagy még Magyarországon bemutatatlan repertoármûvek újszerû módon

való elõadására,
= újszerû színpadi produkciókra (opera, stage-music, táncszínház, báb- vagy marionett-

elõadás).

A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani
– az évad folyamán tervezett elõadások számának megadásával,
– az elõadásban részt vevõ mûvészek, együttesek feltüntetésével,
– a tervezett helyszínek befogadóképességének megjelölésével,
– a bemutató tervezett idõpontjával.

A pályázathoz csatolni kell
– a bemutató elõadás helyszínének kezelõje által adott befogadói nyilatkozatot.
A támogatás a bevétellel csökkentett – rezsi nélküli – összes költség legfeljebb 50%-a lehet (ki-

vételt képezhetnek a jogdíjas mûveket tartalmazó mûsorok).

Támogatás igényelhetõ az alábbi jogcímekre:
– elõadó-mûvészi tiszteletdíjak és járulékaik,
– szerzõi jogdíj,
– kottakölcsönzés és -beszerzés,
– terembérlet,
– hangszerbérlet és hangolás,
– propaganda (nyomtatott és elektronikus anyagok),
– hangszerszállítás,
– szállás,
– útiköltség.

A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülõ fenti jogcímekre lehet felhasználni.
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12. A könnyûzenei  és jazzhangversenyélet támogatására

Altéma kódszáma: 1440

Pályázhatnak
– hangversenyrendezõk a következõ programokra:

= hangversenyek megrendezésére,
= nemzetközi és/vagy országos zenei fesztiválok megrendezésére.

A pályázathoz csatolni kell:
– a rendezvényhelyszín(ek) kezelõi által adott befogadói nyilatkozatot,
– a hangverseny, fesztivál részletes programját és költségvetését.

A támogatás a bevétellel csökkentett – rezsi nélküli – összes költség legfeljebb 50%-a lehet (ki-
vételt képezhetnek a jogdíjas mûveket tartalmazó mûsorok).

Támogatás igényelhetõ az alábbi jogcímekre:
– elõadó-mûvészi tiszteletdíjak és járulékaik,
– szerzõi jogdíj,
– terembérlet,
– propaganda (nyomtatott és elektronikus anyagok),
– hangszerszállítás,
– szállás,
– útiköltség,
– audiovizuális technikai eszközök bérlése,
– a programok audiovizuális dokumentálása (kivéve eszközvásárlás).

13. Magyar könnyûzenei és jazz-elõadómûvészek és -együttesek nemzetközi
szereplésére

Altéma kódszáma: 1441

Pályázhatnak:
– természetes és jogi személyek.
Együttesek esetében a fenntartónak, ennek hiányában az együttesvezetõnek – mint magánsze-

mélynek – kell benyújtania az együttes egészére vonatkozó pályázatot.

A pályázathoz mellékelni kell
– a rendezõk írásos meghívását,
– az egyéb költségek fedezésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
– a hangverseny tervezett programját.
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Támogatás igényelhetõ:
– útiköltségre,
– szállásköltségre.

Elõnyt élvez az a pályázó, akinek vagy amelynek hangversenyprogramjában magyar mû is
szerepel.

14. Könnyûzenei és jazzhanghordozók megjelentetésére

Altéma kódszáma: 1442

Pályázhat
– a hanghordozó (hazai vagy határon túli) kiadója.

A pályázathoz csatolni kell
– a tervezett felvétel(ek) fõszereplõinek szándéknyilatkozatát,
– terjesztési tervet,
– a több felvétellel pályázó kiadónak – azok rangsorolása mellett – az összesített költségvetés-

hez kapcsolódóan minden hanghordozó részletes költségvetését is.

Támogatás igényelhetõ
hangfelvételhez kapcsolódó költségekre: szerzõi és elõadói honorárium (és járuléka); jogdíjak;

stúdió- és montírozási költségek, archív felvételek digitális felújítása, hanghordozók (CD, DVD,
hangkazetta) gyártási, anyag- és csomagolási költségei; továbbá a lemezkísérõ füzet költségeire: is-
mertetõ szöveg szerkesztõi (tervezõ-, képszerkesztõ), szerzõi és fordítói honoráriuma, fotók honorári-
uma vagy jogdíja; és nyomdai anyagok elõkészítésére (szöveg- és képbevitel – leírás, korrektúra,
szkennelés), gyártási (levilágítás, montírozás, nyomás) és anyagköltségeire.

A kollégiumtól igényelt támogatás legfeljebb a költségek 50%-a lehet.
Elõnyben részesülnek a magyar elõadómûvészek megismertetését szélesebb körû hazai és nem-

zetközi terjesztéssel biztosító kiadók.

15. Zenés színpadi mûvek bemutatóira

Altéma kódszáma: 1443

Pályázhatnak
– zenés színházak vagy mûvészeti ügynökségek, mûhelyek a következõ programokra:

= musical, rockopera bemutatójára,
= újszerû színpadi produkciókra (táncszínház, mesejáték).
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A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani
– az évad folyamán tervezett elõadások számának megadásával,
– az elõadásban részt vevõ mûvészek, együttesek feltüntetésével,
– a tervezett helyszínek befogadóképességének megjelölésével,
– a bemutató tervezett idõpontjával.

A pályázathoz csatolni kell
– a bemutató elõadás helyszínének kezelõje által adott befogadói nyilatkozatot.

A támogatás a bevétellel csökkentett – rezsi nélküli – összes költség legfeljebb 50%-a lehet (ki-
vételt képezhetnek a jogdíjas mûveket tartalmazó mûsorok).

Támogatás igényelhetõ az alábbi jogcímekre:
– elõadó-mûvészi tiszteletdíjak és járulékaik,
– szerzõi jogdíj,
– kottakölcsönzés és -beszerzés,
– terembérlet,
– hangszerbérlet és hangolás,
– propaganda (nyomtatott és elektronikus anyagok),
– hangszerszállítás,
– szállás,
– útiköltség.

A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülõ fenti jogcímekre lehet felhasználni.

A pályázatok

2005. április 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 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illet-
ve az elõírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez szüksé-
ges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek
(amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyû pá-
lyázónak.
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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 2005-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 a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogramnál 2005. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy szemé-
lyi 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 Széchényi 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 utca 20–22.) 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 ru-
házható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenntar-
tási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a lebonyo-
lító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként 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
(telefon: 351-5461/141-es mellék).

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

Zenei Szakmai Kollégium
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MELLÉKLET A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATÁNAK 6. PONTJÁHOZ

Altéma kódszáma: 1403

1. A kiküldött rangja, eredményessége, nemzetközi ismertsége.

2. A konferencia jelentõsége.

3. A küldõ szervezet országos jelentõsége.

4. A tartandó elõadás újszerûsége, várható nemzetközi hatása a magyar tudományosság elisme-
rése szempontjából.

5. A konferencia eredményeinek várható hazai hasznosíthatósága.
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TÁJÉKOZTATÓ 
AZ IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
EGYEDI ELBÍRÁLÁSÚ DÖNTÉSÉRÕL

Döntés dátuma: 2005. február 14.
Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok száma: 1 db.
Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok támogatási igénye: 9 942 100 Ft.
Érvénytelen pályázatok (tartalmi, illetve formai okokból): –
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott egyedi pályázat: 1 db.
Támogatott egyedi pályázatok támogatási igénye: 9 942 100 Ft.
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 9 942 100 Ft.

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Magyar Iparmûvészeti Egyetem (Budapest)
Az iparmûvészet változó szerepe az átalakuló vizuális kultúrában címû 
kutatás megvalósítására 9 942 100 Ft

Zsótér László s. k.,
az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium

elnöke
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AZ NKA 2005. I. FÉLÉVI AKTUÁLIS PÁLYÁZATAI

Szakmai kollégium Beérkezési határnap

Szépirodalom március 22.

Népmûvészet március 29.

Iparmûvészet március 31.

Mozgókép március 31.

Zene április 4.

Levéltár 2 április 11.

Fotó április 25.

*

Az NKA címe
Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága

1062 Budapest, Bajza utca 32.
Levelezési cím: H–1388 Budapest, Pf. 82
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