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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK
63/2005. (X. 28.) HATÁROZATA

Egyes szak mai kol lé gi u mok tes tü le ti lét szá má nak csök ken té sé rõl

A bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy kéri a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te rét, já rul -
jon hoz zá ah hoz, hogy az NKA Könyv tá ri, Köz mû ve lõ dé si, Szép iro dal mi, va la mint Ze nei Szak mai
Kol lé gi u mai lét szá mát – a töb bi vál to zat la nul hagyása mellett – 2-2 fõvel csökkentse.

dr. Har sá nyi Lász ló
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke

BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK n NKA HÍRLEVÉL 1387



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
64/2005. (X. 28.) HATÁROZATA

Az NKA tar ta lék ke re té nek és egyéb ma rad vá nya i nak fel osz tá sá ról

A bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy kéri az NKA 2005. évi kol lé gi u mi pénz ke re tei
meg ha tá ro zá sá nál az éves elõ irány zat ban tar ta lék ba he lye zett, va la mint a Fesz ti vál köz pont Kht. ál tal
az NKA szá má ra vissza utalt összeg bõl 20 mil lió Ft-ot a Mú ze u mi, 5,5 mil lió Ft-ot a Ze nei, 5 mil lió
Ft-ot a Moz gó kép és 600 ezer Ft-ot a Szín há zi Szak mai Kollégium meghívásos pályázataira fordít.

dr. Har sá nyi Lász ló
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke

1388 NKA HÍRLEVÉL n BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
65/2005. (XI. 14.) HATÁROZATA

Ki emelt nem zet kö zi ese mé nyek tá mo ga tá sá ról

A bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy a Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes Szak -
mai Kol lé gi um ala pí tó ok ira tá nak mó do sí tá sa mel lett új pá lyá za ti ki írás meg fo gal ma zá sát ja va sol ja
ki emelt nem zet kö zi ese mé nyek tá mo ga tá sá ra; a kol lé gi um idei ke re té nek ma rad vá nya, valamint a
jövõ évi tervezett keret maximum 10%-a erejéig.

dr. Har sá nyi Lász ló
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
66/2005. (XI. 14.) HATÁROZATA

A kö te le zõ en elõ írt tá mo ga tá sok ról

A bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy az NKA szak mai kol lé gi u mai szá má ra kö te le zõ en
elõ írt tá mo ga tá sok a következõk:

Is me ret ter jesz tés Ku ta tás 10 mil lió Ft
Kép zõ mû vé sze ti Ku ta tás 10 mil lió Ft

Fo gya ték kal élõk tá mo ga tá sa 8 mil lió Ft
Kor társ mû vész gyûj te mé nyes ki ál lí tá sa 10 mil lió Ft

Könyv tá ri BV in té ze tek könyv tá ri ál lo mány bõ ví tés 5 mil lió Ft
Ha tá ron túli ma gyar fo lyó ira tok 15 mil lió Ft

Köz mû ve lõ dé si Fo gya ték kal élõk tá mo ga tá sa 20 mil lió Ft
Cir kusz mû vé szet 20 mil lió Ft

Le vél tár Ál lo mány vé del mi prog ram 150 mil lió Ft
Moz gó kép Ku ta tás 5 mil lió Ft
Mú ze u mi „Mú mi ák” ki ál lí tás 20 mil lió Ft
Mû em lék és ré gé szet Örök sé gi el sõ se gély 10 mil lió Ft
Szép iro da lom Ku ta tás 10 mil lió Ft

Kri ti kai ki adá sok tá mo ga tá sa 10 mil lió Ft
Szín há zi Fo gya ték kal élõk tá mo ga tá sa 2 mil lió Ft
Ze nei Könnyû ze nei klu bok tá mo ga tá sa 40 mil lió Ft

A Bi zott ság fel ha tal maz za Har sá nyi Lász ló NKA Bi zott sá gi el nö köt, hogy a kol lé gi u mi ke re -
tek meg ha tá ro zá sa tár gyá ban az Igaz ga tó ság gal a Bi zott ság ne vé ben tárgyalásokat folytasson.

dr. Har sá nyi Lász ló
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
67/2005. (XI. 14.) HATÁROZATA

Ki emelt ki ál lí tá sok tá mo ga tá sá ról

A bi zott ság egy tar tóz ko dás mel lett úgy dön tött, hogy a Mú ze u mi Szak mai Kol lé gi u mon ke -
resz tül vissza té rí ten dõ tá mo ga tás for má já ban se gí ti a kö vet ke zõ kiállítások megvalósítását:

Öt év szá zad spa nyol fes té sze te – Szép mû vé sze ti Múzeum
Dzsin gisz kán kin csei – Ma gyar Nem ze ti Mú ze um
Az Esz ter há zy-kincs – Ipar mû vé sze ti Mú ze um.

dr. Har sá nyi Lász ló
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
68/2005. (XI. 14.) HATÁROZATA

2006. évi kö te le zett ség-vál la lás csök ken té sé rõl

A bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy a Könyv tá ri Szak mai Kol lé gi um 2006. évre vál lal -
ha tó kö te le zett sé gé nek mér té két 5%-kal csökkenti.

dr. Har sá nyi Lász ló
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
69/2005. (XI. 14.) HATÁROZATA

A 2006-ban meg je le nõ szép iro dal mi fo lyó ira tok tá mo ga tá sá ról

A bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy a Szép iro dal mi Szak mai Kol lé gi um 2006. évre vál -
lal ha tó kö te le zett sé gé nek mér té két 35%-ra eme li, az zal a ki kö tés sel, hogy az e dön tést ered mé nye zõ
184 mil lió fo rin tot a kol lé gi um csak és ki zá ró lag a 2006. évi folyóirat-támogatásra fordíthatja.

dr. Har sá nyi Lász ló
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
70/2005. (XI. 14.) HATÁROZATA

Az új pá lyá za ti adat lap be ve ze té sé rõl

A bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy az NKA új pá lyá za ti rend sze re adat lap já nak elvi
kon cep ci ó ját elfogadja.

dr. Har sá nyi Lász ló
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke

1394 NKA HÍRLEVÉL n BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
71/2005. (XI. 14.) HATÁROZATA

Jö ven dõ kol lé gi u mi el nö kök sze mé lyé re szó ló ja vas lat ról 

A bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy a kü lön bö zõ okok ból meg üre se dõ szak mai kol lé -
giumi el nö ki tiszt sé gek re a kö vet ke zõ sze mé lyek ki ne ve zé sét ja va sol ja a kulturális örökség minisz te -
ré nek:

 Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra – Szé kely Gábor
 Kép zõ mû vé sze ti – Ko vács Pé ter
 Könyv tá ri – Kom ló si Jó zsef
 Mû em lé ki és Ré gé sze ti – Erõ Zol tán
 Ze nei – Szi rá nyi Já nos.

dr. Har sá nyi Lász ló
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
72/2005. (XI. 21.) HATÁROZATA

Ide ig le nes kol lé gi u mi ala pí tó ok irat mó do sí tá sá ról 
ki emel ke dõ je len tõ sé gû ren dez vé nyek támogatása érdekében

A bi zott ság egy han gú dön té se ér tel mé ben ja va sol ja a kul tu rá lis örök ség mi nisz te ré nek a Ki -
emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes Szak mai Kol lé gi um ala pí tó okiratának módosítását; azaz,

– hogy a kol lé gi um 2007. évi ki emel ke dõ je len tõ sé gû ren dez vé nyek tá mo ga tá sa tár gyá ban
meg hí vá sos pá lyá za tot bonyolítson le;

– hogy a bi zott ság ál tal a 2006. évi ter ve zett költ ség ve tés bõl e cél ra el kü lö ní tett 900 mil lió fo -
rint ból a kö vet ke zõ két tá mo ga tá si cél meg va ló sí tá sá ra az aláb bi össze gek álljanak rendelkezésére:

 2006. évi nem zet kö zi ki emelt kul tu rá lis ese mé nyek 100 mil lió Ft,
 2006. évi ha zai ki emelt kul tu rá lis ese mé nyek 200 mil lió Ft;
– va la mint a fen ti ek alap ján ja va sol ja a kol lé gi um összes, tá mo ga tá sok ra fel hasz nál ha tó ke re té -

nek 1 900 mil lió fo rint ra való emelését.

dr. Har sá nyi Lász ló
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
73/2005. (XII. 8.) HATÁROZATA

100 mil lió fo rint fel hasz ná lá sá ról a 2006. év költ ség ve té si tar ta lé ká ból

A bi zott ság egy han gú dön té se ér tel mé ben a 2006. évre ter ve zett költ ség ve té si tar ta lék ból 100
mil lió fo rin tot a kö vet ke zõ ese mé nyek támogatására különít el:

Bar tók Béla (hang anyag) össz ki adás-prog ram meg kez dé se 60 mil lió Ft
1956-os do ku men tum fil mek ki egé szí tõ tá mo ga tá sa 40 mil lió Ft

Zá ra dék: amennyi ben az adott év má so dik fe lé ben az NKA be vé te lei nem a ter ve zett nek meg -
fe le lõ en ala kul nak, a bi zott ság a má so dik fél évi pá lyáz ta tá si ke re tet a fent meg je lölt 100 millió
forinttal csökkenti.

dr. Har sá nyi Lász ló
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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AZ ISMERETTERJESZTÉS 
ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 
SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA*

Az Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det,
amely re meghívja a 

Tu do má nyos Is me ret ter jesz tõ Tár su la tot az Élet és Tu do mány címû he ti lap kiadására

Al té ma kód szá ma: 2501

A pá lyá zó nak csa tol nia kell a lap be jegy zés má so la tát és az utol só meg je lent lapszámot.
Az össze vont lap szám egy meg je len te tés nek szá mít, amennyi ben ter je del mé ben nem éri el egy

lap szám ter je del mé nek más fél sze re sét! Fel hív juk a pá lyá zó fi gyel mét arra, hogy amennyi ben az igé -
nyelt tá mo ga tás nál ke ve seb bet sza vaz meg a kol lé gi um, a szer zõ dést is ará nyo san csök ken tett
lapszámra köti meg az NKA Igazgatósága.

A pá lyá zó nak pá lyá za tá ban írás ban kell vál lal nia, hogy alá ve ti ma gát a MATESZ egy sze rû sí -
tett au di tá lá sá nak. Amennyi ben pá lyá za tá ban az au di tált pél dány szám tól való je len tõs el té rés ta pasz -
tal ha tó, a meg ítélt összeget az NKA visszakövetelheti.

A kol lé gi um az igé nyelt összeg 80 szá za lé ká nál ki sebb és 500 000 fo rint nál ke ve sebb tá mo ga -
tást nem szavaz meg.

A kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí me ket tá mo gat ja:
– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé kai (írói, il luszt rá to ri, fotó) vagy szám lás kifizetése,
– szer zõi jog dí jak,
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy szám lás kifizetése,
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um

és já ru lé kai, vagy számlás kifizetése, 
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák az aláb bi jog cí mek re 

= szö veg be vi tel (írás), szken ne lés,
= ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés),
= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
= kor rek tú ra,

– nyom da költ ség (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás,
csomagolás).

A pá lyá zat a fo lyó irat-tá mo ga tás ra vo nat ko zó be tét lap pal együtt érvényes!
A tá mo ga tott pá lyá zó a tá mo ga tás össze gé re a meg kö tött szer zõ dés bir to ká ban 2006. év ben

szá mít hat a 2005. évi tá mo ga tás elszámolása után.
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A pá lyá zat 

2005. de cem ber 19-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tó be ki zá ró lag pos tai úton az NKA Igaz ga tó sá gá nak cí mé re
(H – 1388 Bu da pest, Pf.: 82). A ha tár idõn túl be nyúj tott 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 tel je sí tõ pá lyá za tok ér vény te -
lenek!

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.) 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.
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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 nél kül – a
fen ti anya go kat meg sem mi sít jük.

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.

Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra
Szak mai Kol lé gi um

* A pá lyá zót in téz mé nyünk 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 FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA*

A Fo tó mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hirdet a 

Ma gyar Fo to grá fi ai Ala pít vány 

szá má ra a Ma gyar Fo to grá fi ai Ala pít vány és a Ma gyar Fo to grá fu sok Háza

szak könyv tá ri ál lo má nyá nak kö zös adat bá zis ban tör té nõ ki épí té sé re és on-li ne hoz zá fé ré sé nek
biz to sí tá sá ra a 2006. ja nu ár 1–de cem ber 31. közötti idõszakban.

A ren del ke zés re álló ke ret összeg: 4 mil lió Ft.

Al té ma kód szá ma: 1828

A pá lyá zat ke re té ben a két szak könyv tár:
– lét re hoz za tel jes szak mai könyv anya gá nak azo nos el vek alap ján fel dol go zott, kö zös di gi tá lis

adatbázisát;
– az adat bá zis ban a könyv anyag cím le írá sát két nyel ven (ma gya rul és an go lul) rögzíti;
– az adat bá zis ban a könyv anyag cí me i hez rö vid an no tá ci ót csatol;
– az adat bá zis ban a szak fo lyó ira tok cím le írá sát rögzíti;
– meg kez di az egyéb pe ri o di kák fon to sabb, a ma gyar fo tó tör té net re és fo tó mû vé szet re vo nat -

ko zó pub li ká ci ó i nak egy be gyûj té sét és rögzítését;
– a pá lyá za ti idõ szak vé gé re biz to sít ja az adat bá zis fo lya ma tos, nyil vá nos on-li ne hoz zá fé ré sét, 

egy sé ges szem pon tok sze rin ti kereshetõségét.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a két fél meg ál la po dá sát iga zo ló ok ira tot, il le tõ leg a pá lyá za ti
cél meg va ló su lá sát le író rész le tes mun ka ter vet és annak ütemezését.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– tisz te let díj ra (ku ta tás, adat gyûj tés és fel dol go zás, for dí tás, lek to rá lás, prog ra mo zás) és an nak

járulékaira,
– tisz te let díj szám lás ki fi ze té sé re,
– uta zá si költ sé gek re,
– szál lás költ ség re,
– elõ ké szí té si mun kák ra (adat be vi tel, szö veg be vi tel, szken ne lés, kép fel dol go zás),
– szak mai anyag költ sé gek re (di gi tá lis adat hor do zók, fény má so lás), 
– nyom tat vá nyok, kér dõ ívek elõ ál lí tá si költ sé ge i re.

A pá lyá zó nak az adat bá zis lét re ho zá sá ról, ter je del mé rõl a szer zõ dés ben meg je lölt ha tár idõ re,
szak mai be szá mo lót kell be nyúj ta nia, va la mint iga zol nia kell az on-li ne hoz zá fé rés lét re jöt tét, il le tõ -
leg vállalnia kell a további mûködtetést.
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A pá lyá zat

2005. de cem ber 20-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tó be, ki zá ró lag pos tai úton az NKA Igaz ga tó sá gá nak cí mé re
(H – 1388 Bu da pest, Pf.: 82). A ha tár idõn túl ér ke zõ 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 tel je sí tõ pá lyá za tok ér vény te -
lenek!

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.) 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 –
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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 nél kül – a
fen ti anya go kat meg sem mi sít jük.

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.

Fo tó mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

* A pá lyá zót in téz mé nyünk 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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TÁJÉKOZTATÓ 
A MINISZTERI KERET TÁMOGATÁSAIRÓL 
2005. OKTÓBER 1.–NOVEMBER 30.

Bu da pes ti Fesz ti vál ze ne kar (Bu da pest)
A 2006. évi nem zet kö zi tur né ik le bo nyo lí tá sá ra 40 000 000 Ft

Ernst Mú ze um Kht. (Bu da pest)
Ki sebb ség ben a ki sebb ség rõl mun ka cí mû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 5 000 000 Ft

Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um (Bu da pest)
Jó zsef At ti la-ha gya ték meg vé te lé re 40 000 000 Ft

Ba ra nyi Ber ta lan (Bu da pest)
A sváj ci Var ga Ti bor Ze ne aka dé mia nagy bõ gõ sza ká ra tör té nõ 
ki uta zás költ sé gé hez 30 000 Ft

Ba log Mik lós (Bu da pest)
Úti költ ség-hoz zá já ru lás ra a pá lyá zó bé csi ta nul má nya i hoz 30 000 Ft

Ónódi Sándor (Budapest)
Úti költ ség-hoz zá já ru lás ra a pá lyá zó bé csi ta nul má nya i hoz 30 000 Ft

Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány zat (Pa szab)
Szü re ti ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra 50 000 Ft

Pro-Ma Fut ure Ok ta tá si, Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
A Jó zsef vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont ban 
szer ve zett tánc ház-prog ram le bo nyo lí tá sá ra 50 000 Ft

Mag el lán PR & Hír ügy nök ség (Szol nok)
Do ros Ju dit új ság író Át ko zott édes föld címû köny vé nek meg je len te té sé re 200 000 Ft

PAUKER Nyom da ipa ri Kft. (Bu da pest)
Föl di Pé ter fes tõ mû vész ké pe it tar tal ma zó mû vé sze ti al bum meg je len te té sé re 300 000 Ft

Bar tók Béla Em lék ház (Bu da pest)
A Bar tók Vo nós né gyes er dé lyi kör út já nak le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ma gyar Ol va sás tár sa ság (Bu da pest)
A 21. ol va sás-vi lág kong resszus le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft

Bi ha ri Já nos Kon cert Ci gány ze ne kar (Bu da pest)
Roma mû vé szek a Ma gyar Rá dió már vány ter mé ben 
címû kon cert so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 150 000 Ft

Jász tel ki Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány zat (Jász te lek)
A jász te le ki ha gyo mány õr zõ kul tu rá lis ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra 100 000 Ft
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Köz sé gi Ön kor mány zat (Kál mán csa)
Ka rá cso nyi kul tu rá lis ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra 50 000 Ft

Mé szá ros Már ta (Bu da pest)
Ki uta zás tá mo ga tá sá ra Kir gi zisz tán ba (a pá lyá zó édes ap ja szü le té sé nek 100. 
év for du ló ja al kal má ból ren de zen dõ meg em lé ke zés re és kiállításmegnyitóra) 240 000 Ft

HU MAN-Jö võ 2000 Egész ség meg õr zõ és Ok ta tá si Köz hasz nú
Tár sa ság (Ba la to nö szöd)
Kor társ kép zõ mû vé sze ti mû al ko tá sok vá sár lá sá ra a kht. üze mel te té sé ben lévõ 
ál la mi üdü lõk kon fe ren cia ter me i nek és kö zös he lyi sé ge i nek szépítéséhez 1 500 000 Ft

Min den tu dás Egye tem Kht. (Bu da pest)
Prog ram juk 2006. évi foly ta tá sá ra 30 000 000 Ft

Ti sza Mozi Szó ra koz ta tó, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Szolnok)
A szol no ki Kép zõ mû vé sze ti és Tu do má nyos Film szem le le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Her czegh He lé na Éva (Bu da pest)
Ci vil szer ve ze tek vé le mé nyé nek ki ké ré se a tár sa dal mi prob lé mák ról címû
ke rek asz tal-be szél ge tés kul tu rá lis prog ram ja meg ren de zé sé re 
a Bu da pes ti Üdvhadsereg Székházban 100 000 Ft

Lud wig Kor társ Mû vé sze ti Mú ze um Ba rá ti Köre (Bu da pest)
A 2006. évi kul tu rá lis prog ra mok tá mo ga tá sá ra 1 500 000 Ft

In teg rá ci ós Roma Szö vet ség (Bu da pest)
A C-Press hír ügy nök ség in ter ne tes for má ban tör té nõ lét re ho zá sá ra, 
hír por tál el ké szí té sé re 200 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat 
Me gyei Pe da gó gi ai Köz mû ve lõ dé si és Kép zé si In té ze te (Nyíregyháza)
Az V. me gyei ma gyar–ci gány gyer mek vers- és pró za mon dó ta lál ko zó 
le bo nyo lí tá sá ra 50 000 Ft

Bu da pes ti Ka ma ra ope ra Ala pít vány (Bu da pest)
A 2006. évi pro duk ci ók tá mo ga tá sá ra 1 150 000 Ft

AKKU Egye sü let (Nagy ko vá csi)
He ted hét – 7 vá ros a VII-ben címû uni ós pá lyá zat hoz kap cso ló dó 
ci vil kez de mé nye zé sû mi ni fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 1 000  000 Ft

Vissza té rí ten dõ tá mo ga tás

Szép mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Vissza té rí ten dõ tá mo ga tás a 2006. ja nu ár 27-én nyí ló El Gre co-, 
Ve laz qu ez-, Go ya-ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 45 000 000 Ft

Per lik Pál s. k.,
igaz ga tó
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KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendel-
ten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány

címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát so-
kan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakor-
lat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészek-
nek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hall-
gatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az al-
kotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos jog-
állam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30.
(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 Ft áfával) ..................... példányban,
és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét. Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ
megtorlás során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után sem-
missé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogá-
szokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart,
valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ „har-
madik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes,
Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl a
Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944 de-
cembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az eseten-
ként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atroci-
tásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe
menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a
hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvényho-
zó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság
hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem
csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk
összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre.

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon be-
lül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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