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ÚJ SZÉKHELYEN 
A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM

Intézményünk 2005. szeptember 20-tól megváltozott székhelyen, felújított irodaházban
folytatja munkáját.

Az NKA Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja pályázóit és az érdeklõdõket a
változásokról:

Székházunk új címe: 
1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.

*

Az ügyfélszolgálat elérhetõsége az új székházban:
Telefon: 06 (1) 327-4444, 06 (1) 327-4445

Fax: 06 (1) 327-4470

*

A pályázatokat és a leveleket továbbra is az alábbi postacímre kérjük: 
1388 Budapest, Postafiók 82.

*

Ügyfeleinket 2005. szeptember 20-tól új székházunkban fogadjuk:
hétfõ–csütörtök 8.30–16.00 óráig, péntek: 8.30–13.00 óráig

*

Központi telefonszámunk: 06 (1) 327-4300

*

Egyéb elérhetõségeinket az alábbi helyen találják meg:
www.nka.hu/-nka menüpontja megnyitásával:

A hivatal címe, telefon/fax számai, e-mail címek

Perlik Pál s. k.,
igazgató
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A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA*

A Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a 

Xellum Kft.

számára az alábbi kutatási témában:

A látogatóbarát múzeumok tudományos megalapozása

Altéma kódszáma: 2381

A kutatási programnak a következõ feladatok elvégzését kell magában foglalnia:
Interjúkkal végzett empirikus vizsgálat az erre kiválasztott muzeális intézményekben és ennek

elemzése.
Kiválasztott intézményekben látogatói szempontból történõ intézmény-, kiállításvizsgálat és

-elemzés, a látogatóbarátság értékelése.
Fókuszcsoportos módszer alkalmazásával annak vizsgálata a múzeumba nem járók körében,

hogy miért nem látogatják a múzeumokat.
Adat bá zis össze ál lí tá sa az el múlt évek ben kü lön bö zõ in téz mé nyek/szer ve ze tek ál tal vég zett lá -

to ga tó vizs gá la tok ból, mú ze um lá to ga tá si szo ká so kat, mo ti vá ci ót, elégedettséget vizsgáló fel mé rések -
bõl.

A ku ta tás em pi ri kus anya gainak elem zé se, ér té ke lé se, ál la pot rajz és ja vas la tok meg fo gal ma zá -
sa, szak mai vi tá ra bo csá tá sa, a zá ró je len tés, va la mint egy rö vid, köz zé té tel re alkalmas összefoglaló
el készí té se.

A kutatási zárójelentésnek és az összefoglalónak tartalmaznia kell:
– a múzeumlátogatók magatartásának megértéséhez és elégedettségének befolyásolásához

szükséges legfontosabb ismereteket,
– a múzeumok látogatóbaráttá alakításához felhasználható tapasztalatok összefoglalását,

elemzését, értékelését,
– a vizsgálati eredmények alapján megfogalmazott gyakorlati következtetéseket és

ajánlásokat.

A kutatást szakmai szempontból és a vizsgálatba bevont intézmények kiválasztásánál
konzultációs testület segíti, amelyben az NKA Múzeumi Szakmai Kollégiuma, a NKÖM Múzeumi
Fõosztálya, a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület és a Közmûvelõdési Szakfelügyelet
képviselõi vesznek részt.

A Xellum Kft. a zárójelentés elsõ változatáról a konzultációs testülettel egyeztetve szakmai
konferenciát szervez.

A pályázathoz csatolni kell:
– a megvalósítani kívánt program részletes bemutatását,
– a szakmai megvalósítás tervezett ütemezését,
– részletes pénzügyi megvalósítási tervet és ütemezést.
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Támogatás kérhetõ:
– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– utazási költségre (belföld),
– szállásköltségre,
– számítógépes adatfeldolgozásra,
– nyomtatványok és kiadvány elõállítási költségére,
– konferencia, tanácskozás megrendezésének költségeire.

A fenti költségnemektõl való eltérést a pályázónak indokolnia kell!
A program megvalósítására tervezett keret: 10 millió Ft.
A támogatás utalása legkorábban 2006. I. negyedévében várható!
Az elfogadott pályázatban konkretizált tervek megvalósításának határideje: 2006. február 28.

A pályázat

2005. szeptember 10-ig beérkezõen

nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(1388 Budapest, Postafiók 82.). A határidõn túl érkezõ pályázat érvénytelen.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden
pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve,
illetve az elõírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez
szükséges 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
pályázónak.

A le bo nyo lí tó ma gyar or szá gi ön ál ló an gaz dál ko dó jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li
gaz da sá gi tár sa ság le het. A rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek a pénz ügyi-gaz da sá -
gi fel ada ta it el lá tó, ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igaz ga tó sá ga fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét, hogy 2005-ben va la mennyi pá lyá zó -
nak/le bo nyo lí tó nak a pá lyá zat be adá sa kor be kell nyúj ta nia jogi do ku men tá ci ó ját az adat lap hoz mel -
lé kelt tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint. Azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók, akik nek a Nem ze ti
Kul tu rá lis Alap prog ram nál 2005. év ben már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk és azt kö ve tõ en jogi és/vagy
sze mé lyi vál to zás nem tör tént, a jogi do ku men tá ció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

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

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

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

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

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

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

Múzeumi Szakmai Kollégium

* A kollégium a pályázót értesítette. A felhívást információképpen közöljük. (A szerk.)
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A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény alapján, az e
törvényben meghatározott közvetlen és közvetett támogatásban csak a Nemzeti Filmiroda által
nyilvántartásba vett személyek és szervezetek részesülhetnek, amennyiben megfelelnek a törvény
rendelkezéseinek. A törvény hatálya a magyar, illetve a magyar részvétellel készülõ filmalkotások
elõállítására, terjesztésére és archiválására, valamint a magyarországi filmterjesztésre terjed ki.
Döntés elõtt a kollégium ellenõrzi a regisztrációt a Filmirodától kapott hiteles lista alapján.

Nem részesülhet közvetlen és közvetett támogatásban [14. § (3)]:
a) akit a Nemzeti Filmiroda nem vett nyilvántartásba, vagy onnan törölt,
b) akinek az állammal szemben fennálló adó-, járulék- vagy egyéb köztehertartozása van,
c) aki a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettségének nem

tett eleget,
d) aki a támogató szervezet által nyújtott támogatás felhasználásával nem számolt el,

elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el, vagy a támogató szervezettel szemben lejárt,
teljesítetlen fizetési kötelezettséggel rendelkezik,

e) az a szervezet, amelynek vezetõ tisztségviselõi, vagy tulajdonosai között olyan személy van,
aki a támogatási igény benyújtását megelõzõ három évben olyan szervezet vezetõ tisztségviselõje
volt, amely a vezetõ tisztségviselésének idõtartama alatt felhasznált közvetlen támogatással, a
támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,

f) az a szervezet, amelynek tulajdonosai között olyan szervezet van, amely a támogatási igény
benyújtását megelõzõ három évben felhasznált közvetlen támogatással a támogatóval szemben nem
számolt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el,

g) aki ellen csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban.

A nyilvántartásba vétel nem feltétele a támogatás nyújtásának azon szervezetek, illetve
intézmények esetében, amelyek kizárólag oktatási, könyvtári, illetve közgyûjteményi feladataik
ellátása érdekében végeznek filmterjesztési tevékenységet, kivéve a kifejezetten mozgókép szakmai
tárgyú közgyûjteményeket.

A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2005. II. félévben az alábbi témákra:

1. Dokumentumfilm-pályázat 30–55 perc hosszúságú dokumentumfilmek
elõkészítésére, gyártására

Altéma kódszáma: 1070

Pályázhatnak filmkészítõk maximum 5 oldalas, szabad szerzõi joggal rendelkezõ, korábban
még sehova be nem nyújtott részletes szinopszis /témaleírás, vizuális koncepció/ valamint
elõkészítési illetve gyártási terv- és elõkészítési, illetve gyártási költségvetés 5 példányának
beküldésével.

Egy filmgyártó cég 2, egy alkotó 1 pályázatot nyújthat be.
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Pályázni lehet:
– szakértõi díjra, archív anyag átírásra, jogdíjra,
– terepszemleköltségre (utazás, szállás, fotózás), 
– elõforgatási költségre (kamerabérlet, operatõr, hangmérnök, technikus tiszteletdíja, és azok

járulékai, videó- és hangkazetták , fotó- és filmnyersanyag vásárlása, szállítás),
– anyaggyûjtésre.

A pályázatot a produkciós vállalkozás (filmgyártó) és a rendezõ közösen nyújthatja be.
A megpályázható összeg maximum 3 millió Ft.
Ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap, csak a témához rendelt betétlappal és a

felhívásban meghatározott – a pályázathoz benyújtandó – mellékletekkel együtt érvényes!

2. Játékfilmtervek gyártás-elõkészítésére és gyártására

Altéma kódszáma: 1061

A támogatásra azoknak a filmeknek elõállítói pályázhatnak, amelyek az NKA szakmai
kollégiumának 2005. I. félévi forgatókönyv-írói pályázatán alkotói támogatásban részesültek, és
2005. október 1-jéig a forgatókönyvet bírálatra leadták.

A pályázathoz benyújtandó:
– 5 pld. forgatókönyv (minden példányon feltüntetve a film elõállítójának neve),
– 5 pld. szinopszis,
– a rendezõ szakmai életrajza,
– az adatlap 2. oldalán szereplõ költségvetésen kívül: a tervezett film részletes költségvetése,

elõkészítési költségvetése, azon belül jogcímenként feltüntetve az NKA-tól igényelt támogatás
összege,

– finanszírozási terv, 
– gyártási ütemterv (idõpontokkal).

Pályázni lehet:
– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– fordításra,
– utazási költségre,
– szállítási költségre,
– nyersanyagköltségre,
– laborköltségre,
– technikai eszközök bérleti díjára,
– díszletépítésre.

A kollégium a színvonaluk alapján legjobbnak tartott filmterveknek ítéli oda a támogatást, a
film elõkészítésére és a gyártás beindítására abban az esetben, ha a film elkészítésének egyéb
feltételeit biztosítottnak látja.

Ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap, csak a témához rendelt betétlappal és a
felhívásban meghatározott – a pályázathoz benyújtandó – mellékletekkel együtt érvényes! 

A megpályázható gyártási támogatás maximális összege filmenként 50 millió Ft.
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3. Meghívásos pályázat a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem támogatására

Altéma kódszáma: 1062

A kollégium meghívja a Színház- és Filmmûvészeti Egyetemet a Film és Televízió Tanszékén
készülõ vizsgafilmek támogatására.

A pályázat elõfeltétele, hogy a diákok az évi vizsgafeladataikkal belsõ pályázaton vegyenek
részt, amire szabályos NKA pályázati lap kitöltésével és a szükséges dokumentumok (szinopszis,
forgatókönyv, megvalósítási elképzelés, költségvetés) benyújtásával jelentkezhetnek. Az egyetem
által kijelölt belsõ bizottság a meghívás összegéig eredményt hirdet. Az egyetem belsõ pályázatának
(megj.: a pályázatot a Film fõtanszak vezetõje, vagy helyettes vezetõje vezeti) nyertese/nyertesei
részesülnek a Mozgókép Szakmai Kollégium támogatásában. A pályázatoknak tartalmaznia kell az
osztályvezetõ tanár igazolását arról, hogy a pályázat vizsgafeladat.

Pályázni lehet:
a) a forgatócsoport, stáb, színészek, statiszták tiszteletdíjára, és annak járulékaira,
b) díszletépítésre, szcenikai költségekre, berendezések/kellékek költségeire,
c) hang és világosítás költségeire,
d) szállítási költségre,
e) utazási költségre,
f) mûterem- és helyszínbérlet-költségre,
g) technikaieszköz-bérlésre,
h) nyersanyag- és laborköltségre.
El szá mo lás: 2006. szep tem ber. Az el szá mo lás hoz mel lé kel ni kell a kész fil mek, il let ve vizs ga -

mun kák egy kópiáját DVD-n.
A meg pá lyáz ha tó tá mo ga tás össze sen: 12 mil lió Ft.

4. Meg hí vá sos pá lyá zat a Ma gyar Ipar mû vé sze ti Egye tem Vi zu á lis Kom mu ni -
ká ció Tan szé ke vég zõs ani má ció és vi deó sza kos hall ga tói dip lo ma film je i nek tá mo -
ga tá sá ra

Altéma kódszáma: 1062

A kollégium meghívja a Magyar Iparmûvészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció Tanszéke
végzõs animáció és videó szakos hallgatóit diplomafilmjük elkészítésének támogatására.

Az animáció szakos hallgatók pályázhatnak:
– anyagköltségre,
– számítógép-bérleti díjra,
– operatõri tiszteletdíjra, annak járulékaira.

A videó szakos hallgatók pályázhatnak:
–forgatási munkára,
– kamerabérlésre,
– utómunkaköltségekre.

A pályázat elbírálásához be kell nyújtani
– a diplomafilm forgatókönyvét,
– a konzulens tanár véleményét.
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A pályázat pénzügyi lebonyolítójaként csak az Animációs Diplomafilm Megvalósításáért
Alapítvány kérhetõ fel.

El szá mo lás 2006. szep tem ber. El szá mo lás hoz mel lé kel ni kell a kész fil mek, il let ve vizs ga mun -
kák egy kópiáját DVD-n.

A tervezett felosztható összeg: 10 millió Ft.

5. Pályázat gyerekeknek készülõ (minimum 25 perces vagy 3×7 perces)
animációs filmek/filmsorozatok gyártási elõkészítésére vagy gyártására

Altéma kódszáma: 1073

A tá mo ga tás ra azok nak a fil mek nek az elõ ál lí tói pá lyáz hat nak, akik si ke re sen sze re pel tek az
elsõ fél év ben meg hir de tett (gyer me kek szá má ra ké szí ten dõ fil mek) film so ro za tok ké pes for ga tó -
könyv-pá lyá za tán, és azo kat 2005. október 1-jéig bírálatra leadják.

A pályázathoz benyújtandó:
– 5 pld. képes forgatókönyv,
– a rendezõ szakmai önéletrajza,
– a tervezett film részletes költségvetése/elõkészítési költségvetése, azon belül jogcímként

feltüntetve az NKA-tól igényelt támogatás összege,
– finanszírozási terv,
– gyártási ütemterv.

Pályázni lehet:
– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– számítógép-használati díjra.
Megítélhetõ támogatási összeg filmenként: 20 millió forint.
Ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap csak a témához rendelt betétlappal és a

felhívásban meghatározott – a pályázathoz benyújtandó – mellékletekkel együtt érvényes!
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a támogatás utalására – valamennyi altéma esetében – a

2006. évben kerül sor!

A pályázatok

2005. október 14-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

pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve,
illetve az elõírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez,
szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok
érvénytelenek!
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Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek
(amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal), valamint külföldi székhelyû
pályázónak.

A le bo nyo lí tó ma gyar or szá gi ön ál ló an gaz dál ko dó jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li
gaz da sá gi tár sa ság le het. A rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek a pénz ügyi-gaz da sá -
gi fel ada ta it el lá tó, ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igaz ga tó sá ga fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét, hogy 2005-ben va la mennyi pá lyá zó -
nak/le bo nyo lí tó nak a pá lyá zat be adá sa kor be kell nyúj ta nia jogi do ku men tá ci ó ját az adat lap hoz mel -
lé kelt tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint. Azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók, akik nek, vagy
ame lyek nek a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram nál 2005. év ben már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk, és azt 
kö ve tõ en jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént, a jogi do ku men tá ció ismételt becsatolása alól
mentesülnek.

Azok a költségvetési intézmények, amelyek az NKA honlapja (www.nka.hu) Pályázatok
menüpont megnyitásával a Megalakulást igazoló okirat benyújtása alól mentesülõ intézmények
listája címsor alatt fel vannak sorolva, alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek
mellékelni.

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

A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já -
ról (www.nka.hu), to váb bá sze mé lye sen be sze rez he tõ az NKA Igaz ga tó sá gán és a Nem ze ti Kul tu rá lis
Örök ség Mi nisz té ri u má nak ügy fél szol gá la ti iro dá ján (1077 Bu da pest, Wes se lé nyi u. 20–22.) Az adat -
lap pos tai úton is igé nyel he tõ – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA
Igazgatóságától.

 Az Alap prog ram ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra, ál lan dó fenn tar tá si és
üze mel te té si ki adá sok ra, alap tõ ke-eme lés re nem hasz nál ha tó fel, il let ve har ma dik fél ré szé re át nem
ru ház ha tó. Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás, vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem ren del ke zik,
fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra a pá lyá zó, vagy – a pá lyá zó val tör té nõ meg ál la po dás alap ján
– a le bo nyo lí tó, a jó vá ha gyott összeg leg fel jebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás
terhére.

A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég -
le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 30 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap. A dön tés fe lül bí rá la tát
kér ni nem le het. A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet -
ta stb.) nem õriz zük meg és nem küld jük vissza, azok az NKA Igaz ga tó sá gán át ve he tõk a dön tés rõl
szó ló ér te sí tés dá tu má tól szá mí tott 60 na pon be lül. A ha tár idõ el tel te után – kü lön ér te sí tés nélkül – a
fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(tel.: 327-4444; 327-4445)

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 8.30–16 óráig; pénteken: 8.30–13 óráig

Mozgókép Szakmai Kollégium
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Beérkezett:
Azonosító:

BETÉTLAP
A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM 2005. I. FÉLÉVI PÁLYÁZATI

FELHÍVÁSÁNAK 1., 2., 5. PONTJÁHOZ

A rendezõ neve: ..........................................................................................

címe és telefonszáma: ..........................................................................................

A forgatókönyv írója: ..........................................................................................

címe és telefonszáma: ..........................................................................................

A forgatókönyv címe: ..........................................................................................

A film címe: ..........................................................................................

A producer neve: ..........................................................................................

címe és telefonszáma: ..........................................................................................

Az operatõr neve: ..........................................................................................

Koprodukciós partner neve és címe: ..........................................................................................

..........................................................................................

A forgatás tervezett kezdése: ..........................................................................................

A forgatás tervezett befejezése: ..........................................................................................

Tervezett  Hossz: .................................................. ............................................................. perc
       Hordozó*:   35 mm-es film   16 mm-es film   video

Megjegyzés: ..........................................................................................

..........................................................................................

Dátum: ..........................................................

.......................................................... ..........................................................
Cégszerû aláírás* Forgatókönyvíró

.......................................................... ..........................................................
Gyártó Rendezõ

* A megfelelõt kérjük aláhúzni, illetve kitölteni.
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A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2005. II. félévében az alábbi témakörökre.
A pályázatok megvalósításának idõtartama: 2005. október 1.–2006. október 31.
Felhívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy a támogatások utalására 2006-ban kerül sor!

1. Könyvtári dokumentumok állományvédelmére

Altéma kódszáma: 2111
Pályázatot nyújthatnak be:
A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ közkönyvtárak, egyházi könyvtárak, közoktatási és

felsõoktatási intézmények könyvtárai. A nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat 
be pályázatot.

Támogatás kérhetõ:
1.1. Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok, illetve muzeális gyûjtemény restaurálására.
A pályázathoz csatolni kell:
– a res ta u rá lan dó do ku men tum ál la pot le írá sát, könyv tör té ne ti, mû vé sze ti, ku ta tá si

jelentõségét,
– a res ta u rá lá si mun ka rö vid is mer te té sét,
– az egyes mû vek re, vagy az össze von tan ke zel he tõ mû vek cso port já nak res ta u rá lá sá ra vo nat -

ko zó ár aján la tot (amely nek tar tal maz nia kell a vár ha tó mun ka idõ-rá for dí tást és a do ku men tu mok
elkészülésének idõbeli ütemezését),

– a ki vá lasz tott res ta u rá tor-szer ve zet ál tal köz gyûj te mény szá má ra ko ráb ban vég zett, re fe ren -
ciául szol gá ló há rom mun ka fel so ro lá sát, va la mint az in téz mé nyek ne vét, cí mét és a res ta u rá lás ról
információt adó személy nevét,

– 30%-os ön rész rõl szó ló kö te le zett ség-vál la lá si nyi lat ko za tot.

Egy pályázó legfeljebb 700 ezer Ft-ig kérhet támogatást.
Tervezett keret: 20 millió Ft.

1.2. Muzeális gyûjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra (fertõtlenítés,
bõrkötések tisztítása, karbantartása, javítása).

A pályázathoz csatolni kell:
– a szolgáltatásra vállalkozó cég vagy szervezet tételes munka- és árajánlatát,
– a 30%-os önrészrõl szóló kötelezettség-vállalási nyilatkozatot.
Egy pályázó legfeljebb 1,5 millió Ft-ig kérhet támogatást.
Tervezett keret: 15 millió Ft.

1.3. Könyvtári dokumentumok újrakötésére pályázhatnak azok a könyvtárak, amelyek
kötészeti szakmûhellyel (kötészeti szakképesítéssel rendelkezõ alkalmazott, megfelelõ gépesítettség) 
rendelkeznek.

Támogatás kérhetõ:
– kötészeti szakmai anyag vásárlására,
– 50 ezer Ft alatti kötészeti eszközök beszerzésére.
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A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a kért szakmai anyag támogatásának
legfeljebb 50%-át használja saját állományvédelemre, a másik 50%-át más könyvtár állományának
újrakötésére fordítja. Errõl a szakmai beszámoló keretében számot kell adnia.

A pályázathoz csatolni kell:
– a kedvezményezett könyvtárakat nevesítõ kötési tervet, amely tartalmazza, hogy a

megpályázott anyagból milyen méretû és mennyiségû dokumentumkötés készül el,
– 30%-os önrészrõl szóló kötelezettség-vállalási nyilatkozatot.
Egy pályázó legfeljebb 800 ezer Ft-ig kérhet támogatást.
Tervezett keret: 15 millió Ft.

2. Hagyaték feltárására elektronikus formában

Altéma kódszáma: 2120

Pá lyá za ti tá mo ga tás kér he tõ tu do má nyos, mû vé sze ti, iro da lom tör té ne ti szem pont ból ki e mel -
ke dõ en ér té kes ha gya ték elektronikus feltárására.

Pályázatot nyújthatnak be:
A nyilvános könyvtári jegyzéken szereplõ egyetemi könyvtárak, szakkönyvtárak, megyei

könyvtárak, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár. A nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója
nyújthat be pályázatot.

A pályázathoz csatolni kell:
– a hagyaték származását,
– összetételét,
– értékeinek kiemelését,
– nagyságrendjét bemutató rövid leírást,
– 25%-os önrészrõl szóló kötelezettség-vállalási nyilatkozatot.

Támogatás kérhetõ:
– megbízási díjra és járulékaira.
Egy tétel elektronikus feldolgozására legfeljebb 350 Ft-ot és annak járulékát lehet tervezni.
Egy pályázó legfeljebb 800 ezer Ft támogatást kérhet.
Tervezett keret: 30 millió Ft.

3. Szakmai programokra, továbbképzésekre

Altéma kódszáma: 2104

Pályázat nyújtható be szakmai programok, rövid (1–3 nap) továbbképzések megszervezésére,
amelyek célja a szakma aktuális kérdéseinek megvitatása, feldolgozása.

Pályázatot nyújthatnak be:
A nyil vá nos könyv tá ri jegy zé ken sze rep lõ könyv tá rak, fel sõ fo kú könyv tá ros kép zõ in téz mé -

nyek, or szá gos könyv tá ros szak mai szer ve ze tek. A nem ön ál ló jogi sze mély ese té ben an nak fenn tar -
tó ja nyújthat be pályázatot.

A pályázathoz csatolni kell:
– a részletes programot és tematikát, valamint meg kell jelölni a résztvevõk körét, várható

számát,
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– elõnyben részesülnek azok a pályázók, akik vagy amelyek bevonják a határon túli magyar
könyvtárosokat is, illetve határon túl szervezik meg a továbbképzést a könyvtárosoknak.

Támogatás kérhetõ az alábbi jogcímekre:
– megbízási díj és járulékai,
– rendezvényköltség (terembérlet, eszközhasználat, oktatási segédanyag elõállítása),
– propagandaköltség (meghívó, plakát nyomdaköltségére, illetve anyagköltségére),
– dokumentációs költség (fotó, video, hangfelvétel munkadíjára, illetve anyagköltségére),
– utazási költség,
– szállásköltség,
– szervezett étkezés.
Egy pályázó legfeljebb 500 ezer Ft támogatást kérhet.
Tervezett keret: 30 millió Ft.

4. Állománybõvítésre

Altéma kódszáma: 2110

A Nemzeti Kulturális Alapprogram kiemelten fontosnak tartja a lakosság tájékozódási,
olvasási lehetõségeinek támogatását a nyilvános könyvtári rendszer feltételeinek javításával.

2005-ben a kollégium – a program harmadik lépéseként – pályázatot ír ki a kistelepülésen élõ
lakosság könyvtári ellátásának korszerûsítésére.

Pályázatot nyújthatnak be: azok a megyei könyvtárak, amelyek a kistelepülésen élõknek
állományt biztosítanak letéti rendszerben vagy valamilyen ellátási formában.

A pályázathoz csatolni kell: az ellátásban részesülõ települési önkormányzat nyilatkozatát a
szolgáltatás igénybevételérõl, vagy az érvényes szolgáltatási szerzõdést.

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatásból legalább 60%-ban magyar szerzõk
mûveit szerzi be, valamint olyan korszerû számítógépes adatbázisban tárja fel az állományt, amely
lelõhely szerint webes felületen visszakereshetõ.

A kért tá mo ga tás össze ge el lá tan dó kis te le pü lé sen ként leg fel jebb 300 ezer fo rint, de összes sé -
gé ben nem ha lad hat ja meg a 4 mil lió forintot megyénként.

Tervezett keret: 76 millió Ft.

A pályázatok

2005. október 17-ig beérkezõen

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

Általános tudnivalók
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden

pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve,
illetve az elõírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez,
szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok
érvénytelenek!
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Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás
igény lé se ese tén ma gán sze mély nek, to váb bá a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek
(amennyi ben nem ren del ke zik sa ját adó szám mal és szám la szám mal), va la mint kül föl di szék he lyû
pályázónak.

A le bo nyo lí tó ma gyar or szá gi ön ál ló an gaz dál ko dó jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li
gaz da sá gi tár sa ság le het. A rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek a pénz ügyi-gaz da sá -
gi fel ada ta it el lá tó, ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igaz ga tó sá ga fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét, hogy 2005-ben va la mennyi pá lyá zó nak/
le bo nyo lí tó nak a pá lyá zat be adá sa kor be kell nyúj ta nia jogi do ku men tá ci ó ját az adat lap hoz mel lé kelt 
tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint.  Azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók, akik nek, vagy ame lyek -
nek a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram nál 2005. év ben már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk, és azt kö ve -
tõen jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént, a jogi do ku men tá ció ismételt becsatolása alól
mentesülnek.

Azok a költ ség ve té si in téz mé nyek, ame lyek az NKA hon lap ja (www.nka.hu) Pá lyá za tok me nü -
pont meg nyi tá sá val a Meg ala ku lást iga zo ló ok irat be nyúj tá sa alól men te sü lõ in téz mé nyek lis tá ja
cím sor alatt fel van nak so rol va, ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mellékelni.

A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já -
ról, (www.nka.hu), to váb bá sze mé lye sen be sze rez he tõ az NKA Igaz ga tó sá gán és a Nem ze ti Kul tu rá lis 
Örök ség Mi nisz té ri u má nak ügy fél szol gá la ti iro dá ján (1077 Bu da pest, Wes se lé nyi u. 20–22.) Az adat -
lap pos tai úton is igé nyel he tõ – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA
Igazgatóságától.

Az Alap prog ram ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra, ál lan dó fenn tar tá si és
üze mel te té si ki adá sok ra, alap tõ ke-eme lés re nem hasz nál ha tó fel, il let ve har ma dik fél ré szé re át nem
ru ház ha tó. Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás, vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem ren del ke zik,
fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra a pá lyá zó, vagy – a pá lyá zó val tör té nõ meg ál la po dás alap -
ján – a le bo nyo lí tó, a jó vá ha gyott összeg leg fel jebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás
terhére.

A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég -
le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 30 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap. A dön tés fe lül bí rá la tát
kér ni nem le het. A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet -
ta stb.) nem õriz zük meg és nem küld jük vissza, azok az NKA Igaz ga tó sá gán át ve he tõk a dön tés rõl
szó ló ér te sí tés dá tu má tól szá mí tott 60 na pon be lül. A ha tár idõ el tel te után – kü lön ér te sí tés nélkül – a
fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(tel.: 327-4444; 327-4445)

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 8.30–16 óráig; pénteken 8.30–13 óráig

Könyvtári Szakmai Kollégium

968 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK



A KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Felhívjuk pályázóink fegyelmét arra, hogy a támogatások utalására 2006-ban kerül sor!
A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2006. január 1.–2006. december

31-ig terjedõ idõszakra az alábbi témakörökben:

1. Képzõmûvészek részére maximum 10 havi idõtartamra, alkotói támogatást
biztosít havi 100 000 Ft összegben, kizárólag új alkotások létrehozására

Altéma kódszáma: 1602
Benyújtandó
– a részletes munkaterv,
– szakmai életrajz, valamint
– a pályázó korábbi munkáiról papír alapú képi dokumentáció.
A tá mo ga tott pá lyá zók a mun ka vé gez té vel kö te le sek az el ké szült mû (mû vek) do ku men tá ci ó -

ját, fo tó ját szak mai be szá mo ló juk hoz mellékelni.

2. Kor társ kép zõ mû vé sze ti egye di ki ad vá nyok (könyv, ka ta ló gus, mo no grá fia)
nyom dai vagy di gi ta li zált for má ban tör té nõ meg je len te té sé re (mi ni mum 500 pél -
dány, il let ve egy éves hoz zá fé rés)

Altéma kódszáma: 1612

Pályázatot a kiadó nyújthat be a mû kéziratának és két nyomda árajánlatának mellékelésével,
illetve elektronikus termék esetén az elõállításra és terjesztésre vonatkozó részletes költségvetéssel.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
Hagyományos megjelentetés esetén:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, képzõmûvészeti fotó), vagy számlás

kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi, olvasószerkesztõi, tervezõszerkesztõi, képszerkesztõi honorárium és járulékai,

vagy számlás kifizetése,
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre

= szövegbevitel (írás),
= kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás, szkennelés),
= korrektúra,

– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás,
kötés, csomagolás).

Digitalizált formában történõ megjelentetés esetén:
Internetes megjelentetés esetében:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
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– szerkesztõi, olvasószerkesztõi, tervezõszerkesztõi, képszerkesztõi honorárium és járulékai,
vagy számlás kifizetése,

– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre
= szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúra,

– kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),
– publikációmegjelentetés (szolgáltatás),
– frissítés.

CD-n történõ megjelentetés esetében:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi, olvasószerkesztõi, tervezõszerkesztõi, képszerkesztõi honorárium és járulékai,

vagy számlás kifizetése,
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre

= szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúra,

– gyártási, csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége),
– bo rí tó-elõ ál lí tá si és cso ma go lá si költ ség (nyom dai mun ka, pa pír költ ség, haj to ga tás, kör be vá -

gás, csomagolás).

3. Magyar kortárs képzõmûvészeti alkotások megvásárlására

Altéma kódszáma: 1609

A pályázaton hazai, kortárs képzõmûvészeti közgyûjteménnyel rendelkezõ költségvetési
szervek, múzeumok és képtárak vehetnek részt.

A pályázathoz csatolni kell a kiválasztott mûtárgyak listáját, fotóját és árajánlatát.
Támogatás kérhetõ a következõ jogcímre:
– mûtárgyvásárlás.
Rezsiköltség nem igényelhetõ és nem számolható el!

A pályázatok

2005. október 18-ig beérkezõen

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

Általános tudnivalók

Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2005. évre ki adott pá lyá za ti adat lap ján le het. Min den pá -
lyá za ti té má hoz kü lön adat la pot kell ki töl te ni és be nyúj ta ni. Az adat la po kat csak pon to san ki tölt ve, il -
let ve az elõ írt mel lék let tel – vál lal ko zá sok ese tén a vál lal ko zá sok nagy ság ren di mi nõ sí té sé hez
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szük sé ges be tét lap pal – fel sze rel ve fo gad juk el. A fel té te le ket nem teljesítõ pályázatok érvény te le -
nek!

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
pályázónak.

A le bo nyo lí tó ma gyar or szá gi ön ál ló an gaz dál ko dó jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li
gaz da sá gi tár sa ság le het. A rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek a pénz ügyi-gaz da sá -
gi fel ada ta it el lá tó, ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igaz ga tó sá ga fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét, hogy 2005-ben va la mennyi pá lyá zó -
nak/le bo nyo lí tó nak a pá lyá zat be adá sa kor be kell nyúj ta nia jogi do ku men tá ci ó ját az adat lap hoz mel -
lé kelt tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint. Azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók, akik nek a Nem ze ti
Kul tu rá lis Alap prog ram nál 2005. év ben már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk és azt kö ve tõ en jogi és/vagy
sze mé lyi vál to zás nem tör tént, a jogi do ku men tá ció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Azok a költségvetési intézmények, amelyek az NKA honlapja (www.nka.hu) Pályázatok
menüpont megnyitásával a Megalakulást igazoló okirat benyújtása alól mentesülõ intézmények
listája címsor alatt fel vannak sorolva, alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek
mellékelni.

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

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

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

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

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(telefon: 327-4444; 327-4445)

Ügyfélfogadási idõ:
2005. szeptember 20-tól hétfõtõl csütörtökig 8.30–16 óráig, pénteken 8.30–13 óráig

Képzõmûvészeti Szakmai
Kollégium
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A FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Felhívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy a támogatások utalására 2006-ban kerül sor!

1. Magyar kortárs fotográfiai alkotások megvásárlására

Altéma kódszáma: 1809

A pályázaton hazai, kortárs fotográfiát is gyûjtõ közgyûjtemények, illetve fenntartóik
vehetnek részt.

A pályázathoz csatolni kell:
– a megvásárolni kívánt mûvek nézõképét, feltüntetve az alkotó nevét, a mû címét, méretét,

anyagát, technikáját, a keletkezése évét,
– minden mû javasolt vételárát,
– továbbá annak bemutatását, hogy a megvásárlásra javasolt mûvek hogyan illeszkednek a

gyûjteményfejlesztési koncepcióba.

Támogatás kérhetõ a következõ jogcímre:
– mûtárgyvásárlás.
Rezsiköltség nem igényelhetõ és nem számolható el.

2. „André Kertész” – alkotói ösztöndíjra

Altéma kódszáma: 1802

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet az André Kertészrõl elnevezett alkotói
támogatásra, amelynek célja párizsi alkotómunka segítése a 2006. évben.

Az NKA Fotómûvészet Szakmai Kollégiuma az alkotói támogatást a magyar fotómûvészek
nemzetközi kapcsolatának és párizsi jelenléte megteremtésének elõmozdítása érdekében a Párizsi
Magyar Intézettel és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával közösen hozta létre.

Évente egy fotómûvész részesülhet a támogatásban.
A párizsi alkotómunka fedezetére szolgáló összeg: 800 000 Ft.
Az alkotói támogatást 2006. évben kell felhasználni, összefüggõ, folyamatos kinntartózkodás

keretében, melynek idõtartama két hónap.
Kívánatos egy nyugati nyelv társalgási szintû ismerete. Az igazolt nyelvtudás azonos szakmai

megítélés esetén elõnynek számít. A pályázónak szakmai önéletrajzot, valamint a munkásságát
reprezentáló kiadványokat (katalógus, könyv), vagy ennek hiányában portfóliót kell benyújtania.

A pályázati adatlapon lebonyolítóként a Magyar Fotográfiai Alapítványt kell a pályázónak
megjelölnie, mert a támogatás összege az Alapítványon keresztül kerül kiutalásra.

Az utazás konkrét idõpontját a támogatott mûvész a Párizsi Magyar Kulturális Intézettel
egyeztetve határozza meg, számára az Intézet saját vendégszobájában ingyenes szállást biztosít, és
munkáiból a következõ évben kiállítást rendez.

A mûvész – hazatérését követõen – munkabeszámolót köteles benyújtani, amelyhez kiállításra
alkalmas formában csatolnia kell az alkotói támogatás ideje alatt készült 10 képbõl álló sorozatát.
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A beszámolót és a mûveket a szakmai kollégium – az NKA-nál történt bemutatás után – a Magyar
Fotográfiai Múzeumban helyezi el.

3. Tudományos kutatás jelentõs hazai, ma élõ fotográfusok életmûvének
feltárására

Altéma kódszáma: 1881

A 2005. májusában a Miskolci Galériában megrendezett szakmai módszertani szimpózium
ajánlása alapján a Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet olyan tudományos kutatások
megkezdésére, amelyek az elmúlt évtizedek jelentõs hazai fotográfusi életmûveinek szisztematikus
feltárására, dokumentálására vállalkoznak a 2006. január 1–december 31. közötti idõszakban.

Pá lyá za tot nyújt hat nak be: olyan tu do má nyos mû he lyek, ame lyek vál lal ják, hogy a vá lasz tott
fo tó mû vész élet út ját oral his to ry-mód szer rel fel tár ják, do ku men tál ják, élet mû vé nek meg ha tá ro zó há -
nya dát ada tol ják, di gi ta li zál ják, ada ta i kat – a ké sõb bi ek ben majd az In ter net révén is – hozzáférhetõ
adatbázisba szervezik.

Az életmûfeltárások módszertani összehangoltsága, az adatbázis-szervezés egységessége és
jogvédelme érdekében a kutatás során rendszeres módszertani konzultációt folytatnak az 1956-os
Intézet Oral History Archívumának munkatársaival, kutatásuk eredményének egy digitális példányát
az 1956-os Intézetben elhelyezik.

A pályázathoz mellékelni kell: a választott fotográfus együttmûködési nyilatkozatát, a részletes
kutatási tervet, valamint a kutatásban tudományos munkát végzõk szakmai életrajzát.

Támogatás kérhetõ a következõ jogcímekre:
– kutatói honorárium és járulékai, illetõleg számlás kifizetése,
– interjú gépeltetés honoráriuma és járulékai, illetõleg számlás kifizetése,
– fotográfiák digitalizálása,
– digitális adathordozó költségei,
– adatbázis-szervezés honoráriuma és járulékai, illetõleg számlás kifizetése,
– utazás- és szállásköltség.

A pá lyá zó nak a ku ta tás di gi tá lis vál to za tát kell be nyúj ta nia az NKA szá má ra szak mai
beszámolóként.

4. A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke számára
kutatási program lebonyolítása és átfogó elemzõ tanulmányok elkészítése céljából a 2006. 

január 1–december 31. közötti idõszakban

Altéma kódszáma: 1881
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A pályázat az alábbi kutatási témákat öleli fel:
– a fo tó mû vé szek tár sa dal mi hely ze té nek, ér ték rend jé nek, al ko tá si, pub li ká lá si, ki ál lí tá si és

mun ka le he tõ sé ge i nek vizsgálata;
– in téz mény vizs gá lat a fo tó mû vé szet szak mai szer ve ze ti és a fo to grá fia nyil vá nos ság ra ho zá -

sá val (is) fog lal ko zó intézmények körében;
– a fo to grá fia és a vi zu á lis kom mu ni ká ció kö zép-és fel sõ fo kú ok ta tá sá nak cél jai, mód sze rei,

pers pek tí vái és intézményi stratégiái;
– a fo to grá fia, az ál ló ké pes vi zu á lis nem ze ti örök ség meg õr zé sé nek, ar chi vá lá sá nak, nyil vá -

nos ság ra ho zá sá nak és ok ta tá sá nak cél jai, mód sze rei, pers pek tí vái és intézményi stratégiái;
– a di gi tá lis fo tó tech ni ka és a szá mí tó gé pes al kal ma zá sok tér hó dí tá sá nak kö vet kez mé nyei az

al ko tói ma ga tar tás vál to zá sa i ban a fo tó mû vé szet és a populáris fotográfia területén;
– a mé dia vi zu á lis szak em be re i nek at ti tûd jei a fo tó mû vé szet ér té ke i vel, a fo to grá fia nyil vá nos -

ság ra ho za ta lá val, a vi zu á lis je len té sek meg for má lá sá val és befogadásával kapcsolatban.

A pályázatnak kutatási tervet kell tartalmaznia.
Rendelkezésre álló keret: 5 millió forint.

Támogatás az alábbi jogcímekre kérhetõ:
– tiszteletdíj (kutatás, adatgyûjtés és feldolgozás, interjúkészítés, tanulmányírás, lektorálás) és

annak járulékai,
– tiszteletdíj számlás kifizetése;
– utazási költségek,
– szállásköltség,
– elõkészítési munkák (adatbevitel, szövegbevitel, szkennelés, képfeldolgozás),
– szakmai anyagköltségek (digitális adathordozók, fénymásolás),
– nyomtatványok, kérdõívek elõállítási költségei.

A pá lyá zó nak a záró ta nul má nyok di gi tá lis vál to za tát kell be nyúj ta nia az NKA Fo tó mû vé sze ti
Szak mai Kol lé gi u má hoz szak mai be szá mo ló ként, to váb bá egy-egy nyom ta tott pél dányt el kell he -
lyez nie a Ma gyar Fo to grá fi ai Mú ze um ban és a Ma gyar Fo to grá fu sok Háza Pécsi József
Szakkönyvtárában.

A pályázatok

2005. október 20-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
pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve,
illetve az elõírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez
szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok
érvénytelenek!
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Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás
igény lé se ese tén ma gán sze mély nek, to váb bá a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek
(amennyi ben nem ren del ke zik sa ját adó szám mal és szám la szám mal), va la mint kül föl di szék he lyû
pályázónak.

A le bo nyo lí tó ma gyar or szá gi ön ál ló an gaz dál ko dó jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li
gaz da sá gi tár sa ság le het. A rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek a pénz ügyi-gaz da sá -
gi fel ada ta it el lá tó, ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igaz ga tó sá ga fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét, hogy 2005-ben va la mennyi pá lyá zó -
nak/le bo nyo lí tó nak a pá lyá zat be adá sa kor be kell nyúj ta nia jogi do ku men tá ci ó ját az adat lap hoz mel -
lé kelt tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint. Azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók, akik nek a Nem ze ti
Kul tu rá lis Alap prog ram nál 2005. év ben már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk és azt kö ve tõ en jogi és/vagy
sze mé lyi vál to zás nem tör tént, a jogi do ku men tá ció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Azok a költ ség ve té si in téz mé nyek, ame lyek az NKA hon lap ja (www.nka.hu) Pá lyá za tok me nü -
pont meg nyi tá sá val a Meg ala ku lást iga zo ló ok irat be nyúj tá sa alól men te sü lõ in téz mé nyek lis tá ja
cím sor alatt fel van nak so rol va, ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mellékelni.

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sá ra pá lyá zó ha zai ké rel me zõk nek iga zol ni uk kell, hogy a jog sza bály ban 
elõ írt kö te les pél dány-be nyúj tá si kö te le zett sé gü ket a tárgy év ben és a meg elõ zõ két nap tá ri év ben az
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ral szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz -
tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri pa lo ta F épü let 302. szo ba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já -
ról (www.nka.hu), to váb bá sze mé lye sen be sze rez he tõ az NKA Igaz ga tó sá gán és a Nem ze ti Kul tu rá lis
Örök ség Mi nisz té ri u má nak ügy fél szol gá la ti iro dá ján (1077 Bu da pest, Wes se lé nyi utca 20–22.) Az
adat lap pos tai úton is igé nyel he tõ – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA
Igazgatóságától.

Az Alap prog ram ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra, ál lan dó fenn tar tá si és
üze mel te té si ki adá sok ra, alap tõ ke-eme lés re nem hasz nál ha tó fel, il let ve har ma dik fél ré szé re át nem
ru ház ha tó. Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem ren del ke zik,
fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra a pá lyá zó vagy – a pá lyá zó val tör té nõ meg ál la po dás alap ján –
a le bo nyo lí tó a jó vá ha gyott összeg leg fel jebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás
terhére.

A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég -
le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 30 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap. A dön tés fe lül bí rá la tát
kér ni nem le het. A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet -
ta stb.) nem õriz zük meg és nem küld jük vissza, azok az NKA Igaz ga tó sá gán át ve he tõk a dön tés rõl
szó ló ér te sí tés dá tu má tól szá mí tott 60 na pon be lül. A ha tár idõ el tel te után – kü lön ér te sí tés nélkül – a
fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(telefon: 327-4444; 327-4445)

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 8.30–16 óráig, pénteken 8.30–13 óráig.

Fotómûvészeti Szakmai Kollégium
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AZ NKA 2005. II. FÉLÉVI
PÁLYÁZTATÁSI NAPTÁRA

Szakmai kollégium Beérkezési határnap
Színházi július 1.
Építõmûvészeti (meghívásos) július 15.
Mozgókép augusztus 15.
Szépirodalmi szeptember 8.
Populáris Zenekultúra Ideiglenes szeptember 9.
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra szeptember 15.
Levéltári szeptember 20.
Közmûvelõdési szeptember 30.
Kultúra 2000 Ideiglenes szeptember 30.
Iparmûvészeti október 3.
Táncmûvészeti október 4.
Mozgókép október 14.
Könyvtári október 17.
Képzõmûvészeti október 18.
Fotómûvészet október 20.
Népmûvészeti október 31.
Színházi november 10.

Folyóirat-pályázatok 2006-ra
Építõmûvészeti november 10.
Fotómûvészeti november 10.
Iparmûvészeti november 10.
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra késõbbi döntés
Képzõmûvészeti november 10.
Könyvtári november 10.
Levéltári november 10.
Mozgókép november 10.
Múzeumi november 10.
Mûemléki és Régészeti november 10.
Népmûvészeti november 10.
Szépirodalmi Kollégium késõbbi döntés
Színházi november 10.
Táncmûvészeti november 10.
Zenei november 10.

Megjegyzés: az ütemterv változtatási jogát a kollégiumok, illetve az igazgatóság fenntartják.

*

Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram
1085 Bu da pest, Gyulai Pál utca 13.

Pos ta cím: 1388 Bu da pest, Pos ta fi ók 82
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