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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK
54/2005. (X. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA

AZ ÚJ IDEIGLENES KOLLÉGIUM PÉNZKERETÉNEK NÖVELÉSÉRÕL

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy az NKA 2005. évi kol lé gi u mi pénz ügyi ke re tek
meg ha tá ro zá sá nál az éves elõ irány zat ban tar ta lék ba he lye zett, va la mint az elõ zõ évi ma rad vány ból
elõ i rány za to sí tott összeg bõl 950 mil lió fo rint a Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ideiglenes Szakmai
Kollégium keretét képezi.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK
55/2005. (X. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A 2006. ÉVI FOLYÓIRAT-TÁMOGATÁS 
PÉNZKERETÉNEK KIEGÉSZÍTÉSÉRÕL

A Bi zott ság ki lenc igen és egy nem sza va zat tal úgy dön tött, hogy az NKA 2005. évi kol lé gi u mi 
pénz ügyi ke re tek meg ha tá ro zá sá nál az éves elõ irány zat ban tar ta lék ba he lye zett, va la mint az elõ zõ évi 
ma rad vány ból elõ i rány za to sí tott 285 mil lió fo rint ból a Szép iro dal mi 75 mil lió, az Is me ret ter jesz tés és 
Kör nye zet kul tú ra 175 mil lió, a Kép zõ mû vé sze ti 25 mil lió, va la mint a Ze nei Szak mai Kol lé gi um
10 mil lió forintot kap a folyóiratok 2006. évi támogatására

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
56/2005. (X. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A 2005. ÉVI TARTALÉK PÉNZKERET FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A Bi zott ság ki lenc igen és egy nem sza va zat tal úgy dön tött, hogy az NKA 2005. évi kol lé gi u mi 
pénz ügyi ke re tek meg ha tá ro zá sá nál az éves elõ irány zat ban tar ta lék ba he lye zett, va la mint az elõ zõ évi 
ma rad vány ból elõ i rány za to sí tott összeg bõl – az elõ ter jesz tést mó do sít va – 10,1 mil lió forintot zenei
programok támogatására fordít.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
57/2005. (X. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A 2005. ÉVI KOLLÉGIUMI SZAKMAI BESZÁMOLÓ SZEMPONTJAIRÓL

A Bi zott ság az NKA 2005. évi szak mai kol lé gi u mi be szá mo ló i nak szem pont rend sze rét – az
elõ ter jesz tés nek meg fe le lõ en – egy han gú szavazással elfogadta:

1. Szak mai, tar tal mi kér dé sek

1.1. Mi lyen ta pasz ta la tok kal ren del kez nek a Bi zott ság ál tal 2005-re meg sza bott ki emelt té mák
pá lyáz ta tá sá ban?

1.2. Volt-e szak mai kol lé gi um nak sa ját ki emelt szak mai prog ram ja és mi lyen ered ménnyel si -
ke rült vég re haj ta nia?

1.3. Meg íté lé sük sze rint volt-e olyan szak mai el kép ze lés, amely nek pá lyáz ta tá sa si ker te le nül
végzõdött?

1.4. Mennyi re vol tak a pá lyá za tok – vissza néz ve –, azo no sít ha tók a szak te rü let alap ve tõ prob -
lé má i val? Mi lyen te rü le tek vol tak ezek? Mi lyen prob lé mák ra nem sikerült reagálni és miért?

1.5. Mi lyen te rü le tek re kel le ne ki ter jesz te ni a jö võ ben a pá lyá za ti le he tõ sé ge ket, vagy van-e
igény és mód je len tõs mér té kû hang súly vál tás ra a je len le gi pályázati kiírásokhoz képest?

2. Stra té gi ai kér dé sek

2.1. A 2005. évre a Bi zott ság ál tal ko ráb ban meg fo gal ma zott fon tos nak ítélt kér dé sek re, irány -
el vek re he lyez ték-e a kol lé gi u mok döntéseik hangsúlyát?

2.2. Ho gyan ítél he tõ meg az Önök szem pont já ból az NKA és a NKÖM vi szo nya, il let ve az
NKA-n be lül a Bi zott ság és a szak mai kol lé gi u mok viszonya?

2.3. Van-e meg is mer he tõ ál lás pont ja a szak mai köz vé le mény nek az NKA te vé keny sé gé rõl, hi -
á nyos sá ga i ról, ered mé nye i rõl? Ér zé kel he tõ vé vált-e az NKA-nak a ko ráb bi nál erõteljesebb
kommunikációja?

3. Mû kö dé si kér dé sek

3.1. Az NKA ad mi niszt ra tív és tech ni kai mû kö dé se, mû köd te té se mi lyen te rü le te ken, meg ol -
dá sok ban oko zott prob lé mát a szakmai kollégiumnak?

3.2. Mi lyen prob lé mák kal ta lál koz tak a pá lyá zók az önök is me re tei sze rint? Van-e ja vas la tuk
ezek meg ol dá sá ra, de leg alább enyhítésére?

3.3. Meg fe le lõ-e az igaz ga tó ság és a kol lé gi u mok kap cso la ta? Hol és ho gyan kel le ne több se -
gít sé get kap nia a kol lé gi u mok nak a pá lyá za tok meg fe le lõ elõ ké szí té sé hez; va la mint hol és hogyan a
döntési folyamathoz?

3.4. Meg íté lé sük van nak-e olyan bü rok ra ti kus elõ írá sok, van-e túl sza bá lyo zás, fe les le ges for -
ma liz mus, ame lyek nem jog sza bá lyon ala pul nak és ily mó don el hagy ha tók, csök kent he tõk len né nek;
van nak-e olya nok, ame lye ket jog sza bá lyok ír nak elõ, de képviselnünk kellene megváltoztatásukat?
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4. Pá lyá za ti ta pasz ta la tok

4.1. A ko ráb bi ak hoz ké pest ész lel he tõ-e vál to zás a pá lyá za tok szá má ban, fel ké szült sé gé ben,
szak mai szín vo na lá ban, vagy va la mely rész te rü let elõ re tö ré sé ben, illetve visszaszorulásában?

4.2. Van-e is me re tük utó la gos el len õr zés rõl és ezek ta pasz ta la ta i ról?
4.3. Van-e ál ta lá nos fel ada ta az NKA-nak a pá lyá za ti fel ké szü lés ja ví tá sá ban, eset leg erõ tel je -

sebb sze lek ció meg hir de té sé ben és meg va ló sí tá sá ban, vagy más fe lõl ed dig pá lyá za ti tá mo ga tás hoz
nem jutó szak mai cso por tok, irány za tok felkészítéséhez és preferálásához?

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
58/2005. (X. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A SZÉPIRODALMI KRITIKAI KIADVÁNYOK 
CÉLKERETÉNEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy a Szép iro dal mi Szak mai Kol lé gi um a kri ti kai ki ad -
vá nyok meg je len te té sé re el kü lö ní tett cél ke ret 2 115 821 fo rin tos ma rad vá nyát a II. fél évi fel hí vá sá ra
be ér ke zõ pályázatok támogatására fordíthatja.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
59/2005. (X. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA

KÉT EGYEDI PÁLYÁZAT TÁMOGATÁSÁRÓL 
ÉS AZ ÖSSZEG 2005-BEN TÖRTÉNÕ KIFIZETÉSÉRÕL

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy az Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra Szak mai
Kol lé gi um ké ré sé re két egye di pá lyá zat tá mo ga tá sá hoz a hi ány zó 2 029 484 fo rin tot a ku ta tás ra szánt
cél ke ret bõl az egye di pá lyá za ti ke ret be cso por to sít át; to váb bá en ge dé lye zi, hogy a tá mo ga tás még
idén kifizethetõ legyen a pályázó számára.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
60/2005. (X. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A TISZTÚJÍTÁSI FOLYAMAT KOORDINÁLÁSÁRÓL

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy az NKA 2005. évi tiszt újí tá si fo lya ma tá nak ko or -
di ná lá sá val a 2004. év ben fel kért szer ve ze te ket bíz za meg; va la mint, hogy a de le gá lás ra jo go sult
szak mai szer ve ze tek kö zül köz re mû kö dés re kéri fel a Ma gyar Szín há zi Tár sa sá got, a MAOE Ipar mû -
vé sze ti Szakosztályát és a Magyar Zenei Tanácsot.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
61/2005. (X. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A TERVEZETT „ELSÕ LÉPÉSEK” KOLLÉGIUMÁNAK KÉRDÉSÉRÕL 

A Bi zott ság több sé gi sza va zat tal úgy dön tött, hogy az elé ke rült ja vas lat el le né re nem hoz za lét -
re az „Elsõ Lé pé sek” kol lé gi u mát, ugyan ak kor fel ké ri dr. Har sá nyi Lász ló bi zott sá gi el nö köt arra,
hogy a no vem be ri bi zott sá gi ülés re ala kít son ki kon cep ci ót a kérdéses téma jövõ évi támogatási
módjáról.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
62/2005. (X. 10.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A 47/2005. (IX. 12.) SZÁMÚ HATÁROZAT MEGERÕSÍTÉSÉRÕL

A Bi zott ság ki lenc igen és egy tar tóz ko dás mel lett úgy dön tött, hogy 47/2005. (IX. 12.) szá mú
ha tá ro za tát meg erõ sí ti – mely sze rint a szak mai kol lé gi u mok kö te le sek az ál ta la meg ha tá ro zott fo lyó -
irat-pá lyá za ti fel hí vás szö ve gét al kal maz ni –, s így a Szép iro dal mi, va la mint az Is me ret ter jesz tés és
Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi u mok 2006. évre vo nat ko zó folyóirat-pályázati felhívás
szövegmódosítását nem fogadja el.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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AZ IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA*

Az Ipar mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det a kor társ ipar mû vé szet ki -
emel ke dõ ren dez vé nye i nek meg va ló sí tá sá ra és meghívja a 

Ma gyar Al ko tó mû vé szek Or szá gos Egye sü le tét,

va la mint a

De sign Ter mi nál Kht.-t

az aláb bi ki ál lí tá sok meg va ló sí tá sá ra:

Kéz mû címû ipar mû vé sze ti se reg szem le az Ipar mû vé sze ti Mú ze um ban (MAOE)
A Ma gyar de sign a vi lág pi a con – meg nyi tó ki ál lí tás az Er zsé bet téri új De sign Köz pont épü -

le té ben (De sign Terminál Kht.)

Al té ma kód szá ma: 1706

Tá mo ga tás kér he tõ:
– anyag- és adat gyûj tés re,
– tisz te let díj ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze tés re,
– ins tal lá ci ó ra,
– szál lí tás ra,
– tech ni kai költ ség re,
– nyom da költ ség re,
– rek lám- és pro pa gan da költ ség re.

A pá lyá za tok 

2005. de cem ber 5-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tó ak be, ki zá ró lag pos tai úton az NKA Igaz ga tó sá gá nak cí mé re
(H – 1388 Bu da pest, Pos ta fi ók 82.). A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá zat ér vény te len.

Ál ta lá nos tud ni va lók

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
szük sé ges be tét lap pal – fel sze rel ve fo gad juk el. A fel té te le ket 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.

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 áta lány ként a támogatás terhére.

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 nél kül – a fen ti anya go kat megsemmisítjük.

A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás az NKA Igaz ga tó sá ga ügy fél szol gá la tá tól kér he tõ
(te le fon: 327-4444; 327-4445)

Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõ tõl csü tör tö kig 8.30–16 órá ig, pén te ken 8.30–13 órá ig.

Ipar mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

* Megj.: A pá lyá zó kat az NKA ér te sí tet te. A fel hí vást in for má ci ó kép pen kö zöl jük (a szerk.).
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A KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA II.*

A kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det 2006-ban, kül föl dön
meg ren de zen dõ, ki emel ke dõ je len tõ sé gû nem zet kö zi kul tu rá lis ese mé nye ken
tör té nõ ma gyar rész vé tel tá mo ga tá sá ra.

A pá lyá zat cél ja a ma gyar kul tú ra kül föl di rep re zen ta tív meg je le né sé nek tá mo ga tá sa, a ma gyar
kul tú ra nem zet kö zi po zí ci ó já nak, rang já nak és szín vo na lá nak meg õr zé se és erõ sí té se, a nagy ha gyo -
má nyú ren dez vé nyek tervezési stabilitásának növelése.

Az NKA szak mai kol lé gi u mai és a NKÖM ré szé rõl a Bi zott ság el nö ké hez el jut ta tott ja vas la -
tok ból ki in dul va meg hí vást kap nak az aláb bi kul tu rá lis ren dez vé nyek, események szervezõi:

BMC Ma gyar Ze nei In for má ci ós Köz pont
40. Can nes-i MIDEM (Bar tók-Kur tág fesz ti vál)

Ma gyar Il luszt rá to rok Tár sa sá ga
43. Bo lo gnai Nem zet kö zi Gyer mek- és Il luszt rá ci ós Könyv vá sár (ma gyar dísz ven dég ség)

Ma gyar Könyv ki adók és Könyv ter jesz tõk Egye sü lé se
58. Frank fur ti Könyv vá sár (ma gyar nem ze ti meg je le nés)

Mûcsarnok
10. Ve len cei Épí té sze ti Bi en ná lé (ma gyar nem ze ti meg je le nés)

To váb bá:
Kül föl di Ma gyar Kul tu rá lis In té ze tek Igaz ga tó sá ga
A fi a tal, NKÖM-ösz tön dí jas mû vé szek kül föl di ma gyar in té ze ti be mu tat ko zás-so ro za ta

Al té ma kód szá ma: 6607

A tá mo ga tás ra ren del ke zés re álló ke ret összeg 100 mil lió forint.

A konk rét tá mo ga tá si összeg re vo nat ko zó dön tést a kol lé gi um hoz za meg, en nek so rán az aláb -
bi szem pon to kat ve szi fi gye lem be (lásd a kül föl dön meg va ló sí tan dó ki emelt kul tu rá lis ese mé nyek re
vo nat ko zó be tét la pot):

1. Nem zet kö zi kul tu rá lis je len tõ ség
2. A ren dez vény-szer ve zés szín vo na la
3. Kül kap cso la ti mar ke ting szem pon tok
4. A ren dez vény gaz dál ko dá sa
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Tá mo ga tás az ese mény (ren dez vény) ha zai elõ ké szí té sé nek és kül föl di le bo nyo lí tá sá nak
szak ma i lag meg ala po zott költ sé ge i re kér he tõ, fõ ként az aláb bi ak sze rint:

– mû vé szek, együt te sek, szer ve zõk dí ja zá sa és já ru lé kai
– szer zõi jog díj
– uta zá si költ ség
– szál lás költ ség
– szál lí tá si költ ség
– rész vé te li díj
– for dí tá si díj
– biz to sí tá si és õr zé si költ ség
– te rem bér let vagy hely szín bér le ti díja
– ins tal lá ci ós költ ség
– na gyí tás, pasz par tu, ke re te zés, ka sí ro zás
– nyom dai elõ ké szí tés
– nyom da költ ség,
– au di o vi zu á lis esz kö zök bér le ti díja
– rek lám- és pro pa gan da költ ség.

A fen ti ek tõl el té rõ költ ség ne me ket a pá lyá zó nak in do kol nia kell!

A tá mo ga tás a ren dez vény egé szé nek meg va ló sí tá sát se gí ti. A pá lyá zat el bí rá lá sá nál a kol lé gi -
um fi gye lem be ve szi a sa ját erõ és más for rá sok mér té két. A pá lyá zó meg je löl he ti, il let ve a kol lé gi um
ki köt he ti, hogy a tá mo ga tás adott há nya dát mi lyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja.

Az Ide ig le nes Kol lé gi um pá lyá za tán való rész vé tel ki zár ja, hogy az adott ese mény re, a 2006.
évre a pá lyá zó az NKA más szak mai kol lé gi u má tól támogatást kérjen.

A tíz mil lió fo rin tot meg ha la dó tá mo ga tá sok ese tén az el nyert összeg 5%-a a pénz ügyi el szá mo -
lás és a szak mai be szá mo ló el fo ga dá sát kö ve tõ en kerül átutalásra.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a ren dez vény utol só (2004. vagy 2005. évi) prog ram já nak leg fel -
jebb há rom ol da las ér té ke lõ össze fog la ló ját. Ezen fe lül csa to lan dó a mû sor fü zet, ka ta ló gus vagy a ha -
son ló funk ci ó jú ki ad vá nyok egy-egy pél dá nya, va la mint (a szük sé ges ter je de lem ben, de leg fel jebb 10 
ol dal ban) a ha zai és kül föl di elekt ro ni kus és nyom ta tott saj tó vissz hang il let ve más el is me ré sek is mer -
te té se. Ez tar tal maz zon mennyi sé gi ada to kat a leg utób bi ese mény kom mu ni ká ci ós és rek lám
megjelenéseirõl, különös tekintettel a külföldi nyomtatott és elektronikus sajtóra.

A pá lyá zat a kül föl dön meg va ló sí tan dó ki emelt kul tu rá lis ese mé nyek re vo nat ko zó be tét lap -
pal együtt ér vé nyes!

Pá lyáz ni csak a ne ve zé si díj egy ide jû be fi ze té sé vel le het! A ne ve zé si díj a pá lyá zat le bo nyo lí -
tá si költ sé ge i nek fe de ze té ül szol gál. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a ne ve zé si díj be fi ze té sét iga zo ló pos -
tai utal vány vagy banki átutalási bizonylat másolatát.
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A pá lyá zó ne ve zé si díj cí men az igé nyelt tá mo ga tá si összeg 0,5%-át + 25% áfát
tar to zik be fi zet ni a pá lyá zat be nyúj tá sá val egy ide jû leg az NKA Igaz ga tó sá ga

10032000-01425200-00000000
szá mú pénz for gal mi jel zõ szá má ra, a pá lyá za ti adat lap hoz tar to zó csek ken.

Az adat la pok in ter ne tes le töl té se ese tén 
a pá lyá za ti adat lap sor szá má ért for dul jon a kol lé gi um tit ká rá hoz: 

Nagy Jó zsef né
tel.: 327-4308

e-ma il: eri ka.nagy@nka.hu
Az át uta lás, il let ve a pos tai (ró zsa szín) csekk köz le mény ro va tá ba kér jük fel tün tet ni

a pá lyá za ti adat lap sor szá mát.
Kér jük to váb bá, hogy át uta lás ese tén a köz le mény ro vat vé gé tõl szá mí tott 7. po zí ci ó ban

a # je let, va la mint az utol só 3 po zí ci ó ban a 310 kó dot tün tes se fel.

A ne ve zé si díj össze ge egy mil lió fo rint nál ki sebb össze gû igény ese tén sem le het
ke ve sebb 5000 Ft + 25% áfa összeg nél, azaz 6250 fo rint nál.

A ne ve zé si díj be fi ze té sé nek el mu lasz tá sa, il let ve az elõ írt nál ala cso nyabb mér té kû
tel je sí té se a pá lyá zat ér vény te len sé gét von ja maga után.

A ne ve zé si dí jat a tá mo ga tás ban nem ré sze sü lõ pá lyá zó sem igé nyel he ti vissza.

A pá lyá za tok

2005. de cem ber 8-ig

be ér ke zõ en nyújt ha tó ak be ki zá ró lag pos tai úton az NKA Igaz ga tó sá gá nak cí mé re
(H – 1388 Bu da pest, Pos ta fi ók: 82.). A ha tár idõn túl be nyúj tott pá lyá za tok ér vény te le nek.

Ál ta lá nos tud ni va lók

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
szük sé ges be tét lap pal – fel sze rel ve fo gad juk el. A fel té te le ket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

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.
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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
amelyeknek 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 áta lány ként 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 pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás az NKA Igaz ga tó sá ga ügy fél szol gá la tá tól kér he tõ
(te le fon: 327-4444; 327-4445)

Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõ tõl csü tör tö kig 8.30–16 órá ig, pén te ken 8.30–13 órá ig.

Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek
Ide ig le nes Szak mai Kol lé gi um

* Megj.: A pá lyá zó kat az NKA ér te sí tet te. A fel hí vást in for má ci ó kép pen kö zöl jük (a szerk.).
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Az adat lap kód szá ma/azo no sí tó: ____ / ____

BETÉTLAP
a kül föl dön meg va ló sí tan dó ki emelt kul tu rá lis ese mé nyek pá lyá zat hoz

1. Nem zet kö zi kul tu rá lis je len tõ ség. Az aláb bi szem pon to kat is szem elõtt tart va, ho gyan fog -
lal ha tó össze az ese mény (ren dez vény) kul tu rá lis je len tõ sé ge ál ta lá ban, il let ve kü lö nö sen a 2006. év -
ben. Írja le, szó kö zök kel együtt legfeljebb 6000 leütés terjedelemben.

Az ese mény (ren dez vény)
– ho gyan szol gál ja a ma gyar kul tu rá lis ér té kek kül föl di meg is mer te té sét és el is mer te té sét;
– mennyi ben szol gál ja új kul tu rá lis kül kap cso la tok ki ala ku lá sát, a Ma gyar or szág irán ti ér dek -

lõ dés el mé lyí té sét és felkeltését;
– mi lyen ha gyo má nyok kal bír, ezek hez mennyi re hû, il let ve mi lyen új vo ná sok kal tud ja bõ ví -

te ni programját;
– mi ként se gí ti a kul tu rá lis együtt mû kö dést Eu ró pá ban, il let ve más vi lág ré szek országaival.

2. A ren dez vény szer ve zés szín vo na la. Az aláb bi szem pon to kat is szem elõtt tart va, ho gyan
fog lal ha tók össze az ese mény (ren dez vény) szer ve zé si sa já tos sá gai, fõ erõs sé gei és kor lá tai – ál ta lá -
ban, il let ve kü lö nö sen a 2006. év ben. Írja le, szó kö zök kel együtt legfeljebb 2000 leütés
terjedelemben.

Az ese mény (ren dez vény)
– szer ve zõ jé nek re fe ren ci ái;
– a kül föl di meg je le nés inf ra struk tú rá já nak és a kö zön ség ki szol gá lá sá nak, tá jé koz ta tá sá nak, a

re a gá lá sok fo ga dá sá nak, ér té ke lé sé nek módja és minõsége;
– mar ke ting- és tá jé koz ta tá si te vé keny sé gé nek szín vo na la;
– ar cu la ta, a tá jé koz ta tó anya gok mi nõ sé ge;
– idõ ará nyos elõ ké szí tett sé ge;
– van-e több éves stra té gi á ja, mi en nek a lé nye ge.

3. Az ese mény (ren dez vény) kül kap cso la ti mar ke ting szem pont jai. Az aláb bi szem pon to kat 
is szem elõtt tart va, ho gyan fog lal ha tók össze az ese mény (ren dez vény) mar ke ting szem pont jai – ál ta -
lá ban, il let ve kü lö nö sen a 2006. év ben. Írja le, szó kö zök kel együtt legfeljebb 2000 leütés
terjedelemben.

Az ese mény (ren dez vény)
– mi ben egye di, kü lön le ges;
– kik a kül föl di cél cso por tok;
– ho gyan éri el õket;
– volt-e és ké szül-e ha zai és kül föl di saj tó elem zés;
– mi lyen együtt mû kö dést ter vez part ne rek kel, ha zai és kül föl di uta zá si irodákkal.
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4. Az ese mény (ren dez vény) költ ség ve té se (áfá val nö velt, brut tó értékek)

A) A rendezvény bevételeinek alakulása
Elõzõ alkalommal

(ezer Ft)

2006-ban tervezett

(ezer Ft)

Központi állami támogatás

NKA-támogatás

EU-forrás

Szponzori, mecénási pénzbeni támogatás

Közvetlen bevétel (árusítás, belépõjegy stb.)

Egyéb forrás, éspedig

Saját forrás

Összesen

B) A kiadások alakulása az eseményre jellemzõ, a
pályázó által meghatározandó költségnemenként

Elõzõ alkalommal

(ezer Ft)

2006-ban tervezett

(ezer Ft)

Összesen

Dá tum:

cég sze rû alá írás
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HE LYES BÍ TÉS

A Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes Szak mai Kol lé gi um I., 2005. no vem ber 22-i be ér -
ke zé si dá tum mal kö zölt fel hí vá sá nak meg hí vott pá lyá zói kö zül az NKA Hír le vél XII/26. (2005. no -
vem ber 30.) szá má ban az aláb bi meghívott intézmény kimaradt:

Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria (Bu da pest)
Ma tis se és a ma gyar Va dak – ki ál lí tás

A hi bá ért el né zést ké rünk.
A je len pót lás mel lett tá jé koz ta tás ként kö zöl jük, hogy a ne ve zett pá lyá zót az NKA idõ ben ér te -

sí tet te és hon la pon a meg hir de tés nap já tól sze re pel te ti. (A szerk.)
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TÁJÉKOZTATÓ 
A KULTÚRA 2000 
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. szep tem ber 30.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. no vem ber 15.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 13 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 46 276 180 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 13 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 46 276 180 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 46 276 180 Ft

Az ön rész meg ha tá ro zott há nya dá nak biz to sí tá sá ra az Eu ró pai Bi zott ság Kul tú ra 2000
prog ram já nak ke re té ben tá mo ga tott pá lyá zók ré szé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

A38 Kul tu rá lis Kht. (Bu da pest)
Jazz Odüssze ia – uta zó zene mun ka cí mû pro jekt meg va ló sí tá sá ra 3 740 000 Ft
Mo bil stú di ók – no mád plat form: uta zó ki ál lí tás mo du lok 
és kép zõ mû vé sze ti mû he lyek meg va ló sí tá sá ra 3 740 000 Ft

Ál la mi Mû em lék hely re ál lí tá si és Res ta u rá lá si Köz pont (Budapest)
Eu ró pai res ta u rá to rok tör té ne ti adat tá ra lét re ho zá sá ra 3 515 500 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Eu ró pai vár adat bank lét re ho zá sá ra Kö zép ko ri vá rak a Raj na–Duna vi dé kén 
mint Eu ró pa köz pon ti tá já nak vé del mé re ér de mes kul tu rá lis örökség címmel 2 107 750 Ft

Ko lib ri Szín ház (Bu da pest)
Glit ter bild (Hang ma dár) – mû vé szet a leg ki seb be kért 
címû pro jekt meg va ló sí tá sá ra 4 325 994 Ft

Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár (Bu da pest)
A Bras só/Krons tadt-pro jekt: a Hon te rus – egy ház köz ség könyv tá ri 
és le vél tá ri kul tu rá lis örök sé gé nek fel tá rá sá ra 1 248 561 Ft
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Pé csi Tu do mány egye tem (Pécs)
Fron ti ers of the Ro man Em pi re – ró mai li mes, mint kul tu rá lis út lét re ho zá sá ra 6 250 000 Ft

Ti los Kul tu rá lis Ala pít vány (Bu da pest)
A ra dio.ter ri to ri es-prog ram meg va ló sí tá sá ra 2 499 250 Ft

Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Háza Kht. (Bu da pest)
Az On Dif fe ren ce: Fo cus Eas tern Eu ro pe 
címû nem zet kö zi pro jekt meg va ló sí tá sá ra 2 924 125 Ft
A How to Do Things… In the Midd le of (No) Whe re? 
címû nem zet kö zi pro jekt re 2 300 000 Ft
Temps d’I ma ges címû nem zet kö zi fesz ti vál so ro zat meg ren de zé sé re 6 250 000 Ft
Az On Mo bi lity címû nem zet kö zi ki ál lí tás so ro zat meg va ló sí tá sá ra 3 750 000 Ft
Crash Test Dum my címû prog ram so ro zat meg ren de zé sé re 3 625 000 Ft

Ti ha nyi Lász ló s. k.,
a Kul tú ra 2000

Ide ig le nes Szak mai Kol lé gi um
el nö ke
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TÁJÉKOZTATÓ 
AZ IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. ok tó ber 3.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. no vem ber 22.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 33 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 33 392 880 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 27 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 29 306 080 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 28 613 080 Ft

A tá mo ga tott pá lyá za to kat az al té mák sor rend jé ben közöljük.

1. Al ko tói tá mo ga tás

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba kony vá ri M. Ág nes (Bu da pest)
Az ol tár li tur gi kus funk ci ó já nak és iko nog rá fi ai meg ha tá ro zó i nak 
jel lem zõi címû ta nul mány meg írá sá ra 480 000 Ft

Dob rá nyi Il di kó Má ria (Bu da pest)
A Ma gyar Kár pit mû vé szek Egye sü le té nek 10 éve 
címû ki ad vány elõ ké szí té sé re 480 000 Ft

Er nyey Gyu la (Bu da pest)
A ma gyar és a kö zép-eu ró pai mû vé szet sa já tos sá gai a XX. szá zad ban 
címû ki ad vány elõ ké szí té sé re 480 000 Ft

Gyür ky And rás (Bu da pest)
A Zsennye ál tal vi lá go san a bel sõ épí té sz rõl címû ki ad vány elõ ké szí té sé re 480 000 Ft

Ko le szár Aran ka (Bu da pest)
Ju hász Ár pád öt vös mû vész (1936–1971) mo no grá fi á já nak meg írá sá ra 480 000 Ft

Kol lá nyi né Har tai Zsu zsan na (Bu da pest)
Tex til mû vé szet az 1960–70-es évek ben címû ki ad vány meg írá sá ra 480 000 Ft
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Nagy T. Ka ta lin (Bu da pest)
Bo hus Zol tán üveg ter ve zõ szob rász mû vész mo no grá fi á já nak meg írá sá ra 480 000 Ft

Sas Pé ter (Bu da pest)
A ko lozs vá ri je zsu i ta, majd pi a ris ta temp lom 
kincs tár ka ta ló gu sá nak elõ ké szí té sé re 480 000 Ft

Tas ná di At ti la (Bu da pest)
Vá sár he lyi Já nos bú tor ter ve zõ ipar mû vész pá lya ké pe 
címû ki ad vány meg írá sá ra 480 000 Ft

2. Ipar mû vé sze ti be mu tat ko zá sok ra kül föl dön

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Aqu a na u ta Ru ha- és Jel mez ter ve zõ, Ki vi te le zõ Kft. (Budapest)
Az Aqu a na u ta ter ve zõ cso port 
(Mát rai Krisz ta, Moss ham mer Kin ga, Pal lai Ber na dett) 
és Vágó Réka ipar mû vész lon do ni be mu tat ko zá sá ra 1 330 000 Ft

Bán fi Ma ri ann (Bu da pest)
A lit ván Echó Ga lé ri á ban meg ren de zen dõ ki ál lí tás ra 362 500 Ft

Bel vá ro si Mû vé szek Tár sa sá ga (Bu da pest)
A Mû vész pénz címû ki ál lí tás ra a Pá ri zsi Ma gyar In té zet ben* 633 000 Ft

Bor za Te réz (Bu da pest)
Egyé ni ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra a strass bo ur gi Eu ro pa Ta nács klub já ban 512 000 Ft

Csa ta i né Hol ló sy Ka ta lin (Kecs ke mét)
Az In ter na ti o na le E-ma i la uss tel lung tár la ton való rész vé tel re We i mar ban 130 000 Ft

Fi a tal Ipar mû vé szek Stú di ó ja Egye sü let (Bu da pest)
A fi a tal ipar mû vé szek ki ál lí tá sá ra Par na u ban, 
a Tal li nni Ma gyar In té zet szer ve zé sé ben 1 876 500 Ft

Gö döl lõi Új Mû vé szet Köz ala pít vány (Gö döl lõ)
A gö döl lõi ipar mû vé sze ti mû hely rész vé te lé re a bar bi zo ni (Fran cia or szág) 
nem zet kö zi kon fe ren ci án és ki ál lí tá son 1 142 900 Ft

Ma gyar Il luszt rá to rok Tár sa sá ga (Bu da pest)
A Ma gyar Il luszt rá to rok Tár sa sá gá nak ki ál lí tás ra 
a Bo lo gnai Nem zet kö zi Gyer mek könyv vá sár ma gyar nem ze ti standján* 7 600 000 Ft

Ma gyar Ipar mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Az egye tem tex til tan szé ké nek 2006. évi ki ál lí tá sá ra A thén ben 2 500 000 Ft
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Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
A de sign Made in Hun ga ry címû ván dor ki ál lí tás tal li nni és ri gai be mu ta tá sá ra 2 000 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
A Pá ri zsi Ma gyar In té zet ben ren de zen dõ 
Il lú zi ók – tex til fa lak – fal fest mé nyek címû ki ál lí tás ra 2 200 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
A szö vet ség öt vös szak osz tá lyá nak ki ál lí tá sá ra 
a tri esz ti Bib li o te ca Sta ta le-ban 967 000 Ft
Ma gyar mû vé szek üveg ki ál lí tá sá ra a te mes vá ri He li os Ga lé ri á ban 670 000 Ft

Ma gyar or szá gi Ko vács mí ves Céh (Pi lis bo ros je nõ)
Tal li nni és tar tui ki ál lí tá sok ra az észt–ma gyar ko vács-ipar mû vé sze ti 
cse re prog ram ke re té ben 602 000 Ft

Min ta Ma gyar Di vat, Nyo mot ta nyag és Tex til ter ve zé sért Ala pít vány
(Budapest)
Kék fes tõ ki ál lí tás ra a Szó fi ai Ma gyar Kul tu rá lis In té zet ben* 715 000 Ft

Re née Mû vé sze ti Tár sa ság (Bu da pest)
A Fel hõ címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re Bécs ben, 
a Col lé gi um Hun ga ri cum ban* 500 000 Ft

Rutt ka And rea (Bu da pest)
A pá lyá zó ön ál ló ki ál lí tá sá ra a Ró mai Ma gyar Aka dé mi án 300 000 Ft

Vály né He gyi Ibo lya (Bu da pest)
A dá ni ai Ar ta pest ry nem zet kö zi ki ál lí tá son való rész vé tel re 251 680 Ft

*
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Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 4 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 4 593 500 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 3 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 4 343 500 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 4 343 500 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Fej ér Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szé kes fe hér vár)
A IV. nem zet kö zi mû vész könyv-ki ál lí tás 
és a hoz zá kap cso ló dó ki ad vány elõ ké szí té sé re 1 003 500 Ft

Ma gyar Bel sõ épí tész Köz hasz nú Egye sü let (Bu da pest)
A mo dern ma gyar bel sõ épí té szet adat tá ra címû ki ad vány elsõ ré szé nek 
(1945–1965) elõ ké szí tõ mun ká la ta i ra 2 800 000 Ft

Uni kát Ipar mû vé sze ti Stú dió Bt. (Bu da pest)
Pá lya kez dõ ipar mû vé szek ki ál lí tás sal egy be kö tött be mu ta tá sá ra 
az Even tu ell Ga lé ri á ban 540 000 Ft

Zsó tér Lász ló s. k.,
az Ipar mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

el nö ke

A *-gal jel zett pá lyá za tok ese té ben egyes kol lé gi u mi ta gok ér de kelt sé ge mi att – az össze fér he tet len sé get ki kü szö bö -

len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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AZ NKA 2005/II. FÉLÉVI PÁLYÁZTATÁSI NAPTÁRA

Szak mai kol lé gi um Be ér ke zé si ha tár idõ
Szín há zi jú li us 1.
Épí tõ mû vé szet – meg hí vá sos jú li us 5.
Moz gó kép au gusz tus 15.
Szép iro dal mi szep tem ber 8.
Po pu lá ris Ze ne kul tú ra Ide ig le nes szep tem ber 9.
Mú ze u mi – meg hí vá sos szep tem ber 10.
Is me ret ter jesz tés és kör nye zet kul tú ra szep tem ber 15.
Le vél tár szep tem ber 20.
Köz mû ve lõ dés szep tem ber 30.
Kul tú ra 2000 szep tem ber 30.
Ipar mû vé szet ok tó ber 3.
Tánc mû vé sze ti ok tó ber 4.
Moz gó kép ok tó ber 14.
Könyv tá ri ok tó ber 17.
Kép zõ mû vé sze ti ok tó ber 18.
Fo tó mû vé sze ti ok tó ber 20.
Kép zõ mû vé sze ti – meg hí vá sos ok tó ber 24.
Nép mû vé sze ti no vem ber 7.
Szín há zi no vem ber 10.
Köz mû ve lõ dé si no vem ber 10.
Ze nei no vem ber 10.
Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes I. – meg hí vá sos no vem ber 15.
Szép iro dal mi no vem ber 22.
Mú ze u mi – meg hí vá sos no vem ber 24.
Ipar mû vé sze ti – meg hí vá sos de cem ber 5.
Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes II. – meg hí vá sos de cem ber 8.
Fo lyó irat-pá lyá za tok 2006-ra
Épí tõ mû vé sze ti no vem ber 10.
Fo tó mû vé sze ti no vem ber 10.
Ipar mû vé sze ti no vem ber 10.
Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra no vem ber 11.
Kép zõ mû vé sze ti no vem ber 10.
Könyv tá ri – meg hí vá sos no vem ber 10.
Köz mû ve lõ dé si no vem ber 10.
Le vél tá ri – meg hí vá sos no vem ber 10.
Moz gó kép no vem ber 10.
Mú ze u mi – meg hí vá sos no vem ber 10.
Mû em lé ki és Ré gé sze ti no vem ber 10.
Nép mû vé sze ti no vem ber 10.
Szép iro dal mi no vem ber 11.
Szín há zi no vem ber 10.
Tánc mû vé sze ti no vem ber 10.
Ze nei no vem ber 10.

*

Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram
1085 Bu da pest, Gyu lai Pál u. 13.

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

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.

A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a kiadó közlönyboltjában: (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrum-
ban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6 678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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