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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 
2006. JANUÁR 1-JÉVEL KINEVEZETT 
ÚJ KURÁTORAI

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

Ba lázs Géza tan szék ve ze tõ egye te mi ta nár, ELTE/BTK Mai Ma gyar Nyelvi Tan szék 
(Bu da pest)
Bá csy Ernõ or vos, el nö ki ta nács adó, Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács (Bu da pest)
Laf fer ton Kál mán lap ki adó, ügy ve ze tõ, Új Könyv pi ac (Bu da pest)
Sa la mon Gá bor igaz ga tó, Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó sá ga (Jós va fõ)
Sas vá ri Edit mû vé szet tör té nész, igaz ga tó he lyet tes, BTM Kis cel li Mú ze um (Bu da pest)
Vö rös Mik lós ant ro po ló gus (Bu da pest)

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

Al ber ti ni Béla fo tó tör té nész, fõ is ko lai ta nár, Ka pos vá ri Egye tem, Mû vé sze ti Fõ is ko lai Kar,
Fo tó mû vé sze ti Tan szék (Bu da pest)
Ho rá nyi At ti la mû vé szet tör té nész, esz té ta, egye te mi ad junk tus, MIE (Bu da pest)

Ipar mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

Her ná di Pa u la gra fi kus mû vész (Bu da pest)
Si pos Eni kõ tex til res ta u rá tor-mû vész (Bu da pest)

Le vél tá ri Szak mai Kol lé gi um

Hor váth Er zsé bet le vél tá ros, lel ki pász tor, igaz ga tó, MRE Zsi na ti Le vél tár (Bu da pest)
Ivacs Gab ri el la le vél tá ros, in for ma ti kai me ne dzser, fõ le vél tá ros, OSA Ar chí vum (Bu da pest)

Mú ze u mi Szak mai Kol lé gi um

Kis honty Zsolt mû vé szet tör té nész, ügy ve ze tõ, Mis si o nArt Ga lé ria (Mis kolc)
Vígh An na má ria tör té nész, mu ze o ló gus, mú ze u mi fõ osz tály ve ze tõ je, NKÖM (Bu da pest)

Szín há zi Szak mai Kol lé gi um

Do bák Lí via dra ma turg, Bu da pest Báb szín ház (Bu da pest)
Kar sai György tan szék ve ze tõ egye te mi ta nár, Pé csi Tu do mány egye tem (Pécs)
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Tánc mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

Ju hász Zsolt ko re og rá fus, tán cos szó lis ta, BM Duna Mû vész együt tes (Bu da pest)
Ke ne sei Edi na prog ram me ne dzser, Tra fó (Bu da pest)
Nagy Zol tán ifj. elsõ ma gán tán cos/Ma gyar Nem ze ti Ba lett, fõ is ko lai ta nár, 
Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la (Bu da pest)

Ze nei Szak mai Kol lé gi um

Ma da rász Iván ze ne szer zõ, egye te mi ta nár, Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Mar ton Lász ló Tá vo lo dó szer kesz tõ, ze ne kri ti kus (Bu da pest)
Ri e ger Jo han na te le ví zi ós új ság író, szer kesz tõ, MTV (Bu da pest)

Mû em lé ki és Ré gé sze ti Szak mai Kol lé gi um

Ágost há zi Lász ló épí tész mér nök (Bu da pest)
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A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA*

A Ze ne mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det, amely re
meg hív ja a Fil har mó nia Bu da pest Kht.-t a 2006. évi Ko runk Ze né je hang ver seny so -
ro zat meg ren de zé sé re.

Al té ma kód szá ma: 1434

A pá lyá zat ki ter jed het
– a ma gyar ze ne szer zõk (Szo ko lay Sán dor, Sop ro ni Jó zsef) je les év for du ló i nak  megünnep -

lésére,
– kül föl di elõ adó mû vé szek XX–XXI. szá za di ma gyar ze ne mû vek tol má cso lá sá ra,
– ma gyar ze ne mû vek õs be mu ta tó i nak meg va ló sí tá sá ra.

A kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí me ket tá mo gat ja:
– sze rep lõk tisz te let díj ára és an nak já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze té sé re,
– jog díj ra,
– kot ta köl csön zés re,
– te rem bér let re,
– hang szer köl csön zés re és han go lás ra,
– pro pa gan da költ sé gek re,
– a hang ver se nyek do ku men tá lá sá ra (kép- vagy hang fel vé tel re, ki vé ve az esz köz vá sár lást),
– úti költ ség re,
– szál lás költ ség re.

Az el nyer he tõ vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás össze ge 3 000 000 Ft.

A pá lyá zat

2006. feb ru ár 8-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 zat ér vény te len.

Ál ta lá nos tud ni va lók

A pá lyá zat be nyúj tá sa
Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2006. évre ki adott pá lyá za ti adat lap ján le het. Az adat la po -

kat csak pon to san ki tölt ve, il let ve az elõ írt mel lék le tek kel fel sze rel ve fo gad juk el.
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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), vagy ki tölt he tõ az NKA hon lap ján, to váb bá  sze mé lye sen be sze rez he tõ vagy pos tai
úton 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 Igaz ga tó sá gá tól.

Jogi do ku men tá ció 
– A pá lyá zó/le bo nyo lí tó a pá lyá zat be adá sa kor kö te les be nyúj ta ni 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.
– A jogi do ku men tá ció is mé telt be csa to lá sa alól men te sül nek azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók,

akik nek vagy ame lyek nek 2006-ban már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk, és ezt kö ve tõ en jogi do ku men tá -
ci ó juk ban jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént.

– Ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mel lé kel ni azon in téz mé nyek, ame -
lyek az NKA hon lap ja (www.nka.hu) pá lyá za tok me nü pont já nak 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 sze re pel nek.

Köz tar to zás-iga zo lás
Tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó an nak, aki nek adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá sa van. Tar -

to zás aló li men tes sé gét a pá lyá zó/le bo nyo lí tó bi zo nyít hat ja úgy, hogy
– sa ját maga szer zi be a köz tar to zás-iga zo lá so kat, vagy
– ada tai fel hasz ná lá sá nak hoz zá já ru lá sá val arra fel jo go sít ja az NKA Igaz ga tó sá gát.
A tör vé nyi ren del ke zés al kal ma zá sá ról a pá lyá za ti adat lap és tá jé koz ta tó együt te sen ad rész le -

tes el iga zí tást.

Egyéb ren del ke zé sek
Az Alap ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra (a kul tu rá lis örök ség vé del mi

célú tá mo ga tás ki vé te lé vel), törzs tõ ke-, il let ve alap tõ ke-eme lés re, va la mint egyéb be fek te té si cél ra
nem for dít 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, ál lan dó 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 lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át szá mol hat ja el áta lány ként a
tá mo ga tás ter hé re.

A pá lyá zat el bí rá lá sa
El bí rá lás ra csak az a pá lyá zat ke rül, amely tar tal mi és for mai szem pont ból egy aránt he lyes.

En nek ér de ké ben kér jük, hogy az adat la pot a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban le ír tak alap ján tölt se ki! 
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 10 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap.
A dön tés fe lül bí rá la tá ra nincs le he tõ ség. 

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.

Ze nei Szak mai Kol lé gi um

* Meg jegy zés: A kol lé gi um a pá lyá zót 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*

A kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det 2006-ban, Ma gyar or szá gon meg va ló sí tan dó, ki -
emel ke dõ je len tõ sé gû kul tu rá lis ese mé nyek, ren dez vé nyek tá mo ga tá sá ra.

A szak mai kol lé gi u mok ja vas la ta i ból ki in dul va meg hí vást kap nak a Mel lék let ben fel so rolt
kul tu rá lis ren dez vé nyek, események szervezõi.

A pá lyá zat cél ja a ma gyar kul tu rá lis élet rep re zen ta tív ren dez vé nye i nek tá mo ga tá sa, és ezen
ke resz tül a ma gyar kul tú ra po zí ci ó já nak, rang já nak és szín vo na lá nak meg õr zé se és erõ sí té se, ter ve -
zési sta bi li tá sá nak nö ve lé se. A kul tu rá lis ér té kek és kí ná lat tá mo ga tá sán túl me nõ en a pá lyá zat cél ja az 
is, hogy erõ sít se a ki emelt rendezvények, események tágabb társadalmi és gazdasági hatásait.

Al té ma kód szá ma: 6607

A tá mo ga tás ra ren del ke zés re álló ke ret összeg: 200 mil lió forint.
A pá lyá zat ba meg hí vott ren dez vé nyek, ese mé nyek kö rét az NKA szak mai kol lé gi u ma i nak, va -

la mint a bi zott ság el nö ké nek ja vas la tai alap ján az Ide ig le nes Szak mai Kollégium határozta meg.

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

1. Az ese mény be mu ta tá sa
2. Kul tu rá lis je len tõ ség
3. Tár sa dal mi ha tás
4. Gaz da sá gi sze rep
5. A ren dez vény szer ve zés szín vo na la
6. Mar ke ting szem pon tok
7. A ren dez vény gaz dál ko dá sa

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– 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,
– biz to sí tá si költ ség,
– cso por tos ét kez te tés,
– te rem bér let vagy helyszín bér le ti díja,
– szín pad épí té si és bon tá si költ sé ge,
– ins tal lá ci ós költ ség,
– na gyí tás, pasz par tu, ke re te zés,
– dísz let, jel mez, kel lék,
– nyom dai elõ ké szí tés,
– nyom da költ ség,
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– 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 -
gium messze me nõ en 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 pá lyá zó
a 2006. évre az NKA más szak mai kol lé gi u má tól támogatást kapjon.

A kol lé gi um szán dé ká ban áll mi nél több ren dez vény elõ ké szí té sét és le bo nyo lí tá sát a hely szí -
nen ellenõrizni.

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 (jel lem zõ en 2005. évi) prog ram já nak leg fel -
jebb négy ol da las ér té ke lõ össze fog la ló ját. Az ér té ke lés tér jen ki az ese mény ál tal el ért cso por tok ra
(kö zön ség, köz re mû kö dés) és ezek nagy sá gá ra. Ad jon tö mör, mennyi sé gi ada to kat tar tal ma zó is mer -
te tést az ese mény utol só kom mu ni ká ci ós és rek lám-meg je le né se i rõl. Ezen fe lül csa tol ha tó a
mûsorfüzet vagy a hasonló funkciójú kiadványok egy példánya.

A pá lyá zat a ki emelt kul tu rá lis ese mé nyek meg va ló sí tá sá ra 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 -
tási 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.

A pá lyá zó ne ve zé si díj cí men az igé nyelt tá mo ga tá si összeg 1%-át + 20% 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, te le fon: 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 fél mil lió fo rint nál ki sebb össze gû igény ese tén sem le het ke ve sebb 
5000 Ft + 20% áfa összeg nél, azaz 6000 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.
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A pá lyá za tok

2006. feb ru ár 17-i pos ta bé lyeg zõ vel

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

A pá lyá zat be nyúj tá sa
Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2006. 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 le tek kel fel sze rel ve fo gad juk el.

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), vagy ki tölt he tõ az NKA hon lap ján, to váb bá sze mé lye sen be sze rez he tõ vagy pos tai
úton 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 Igaz ga tó sá gá tól.

Pénz ügyi le bo nyo lí tó
Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie
– kül föl di szék he lyû pá lyá zó nak,
– ma gán sze mély nek, sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás igény lé se ese tén,
– rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek ak kor, ha nem ren del ke zik sa ját adó -

szám mal és szám la szám mal.
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.

Jogi do ku men tá ció
– A pá lyá zó/le bo nyo lí tó a pá lyá zat be adá sa kor kö te les be nyúj ta ni 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.
– A jogi do ku men tá ció is mé telt be csa to lá sa alól men te sül nek azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók,

akik nek vagy ame lyek nek 2006-ban már volt be nyúj tott és tá mo ga tott pá lyá za tuk, és ezt kö ve tõ en jogi
do ku men tá ci ó juk ban jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént.

– Ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mel lé kel ni azon in téz mé nyek, ame -
lyek az NKA hon lap ja (www.nka.hu) pá lyá za tok me nü pont já nak 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 sze re pel nek.

Köz tar to zás-iga zo lás
Tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó an nak, aki nek adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá sa van. Tar -

to zás aló li men tes sé gét a pá lyá zó/le bo nyo lí tó bi zo nyít hat ja úgy, hogy
– sa ját maga szer zi be a köz tar to zás-iga zo lá so kat, vagy
– ada tai fel hasz ná lá sá nak hoz zá já ru lá sá val arra fel jo go sít ja az NKA Igaz ga tó sá gát.
A tör vé nyi ren del ke zés al kal ma zá sá ról a pá lyá za ti adat lap és tá jé koz ta tó együt te sen ad rész le -

tes el iga zí tást.
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Ki ad vá nyok tá mo ga tá sa
A 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 che 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 kér ni, és a pá lyá zat hoz csa tol ni.

Egyéb ren del ke zé sek
A pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si jog cí mek tõl való el té rést a pá lyá zó nak in -

do kol nia kell.
Az Alap ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra (a kul tu rá lis örök ség vé del mi

célú tá mo ga tás ki vé te lé vel), törzs tõ ke-, il let ve alap tõ ke-eme lés re, va la mint egyéb be fek te té si cél ra
nem for dít 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, ál lan dó 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 zat el bí rá lá sa
El bí rá lás ra csak az a pá lyá zat ke rül, amely tar tal mi és for mai szem pont ból egy aránt he lyes.

En nek ér de ké ben kér jük, hogy az adat la pot a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban le ír tak alap ján tölt se ki!
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 10 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap.
A dön tés fe lül bí rá la tá ra nincs le he tõ ség.
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

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

A pá lyá zat ra meg hí vott szer ve zet neve,
meg ren de zés re ke rü lõ ren dez vény, ese mény címe

Bár ka Jó zsef vá ro si Szín há zi és Kul tu rá lis Kht.
Kö zép- és Ke let-Eu ró pai Szín há zi Mû he lyek Ta lál ko zó ja

Bu da pest Mu sic Cen ter Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft.
Bu da pest Jazz Fesz ti vál

Film har mó nia Bu da pest és Fel sõ-Du nán túl Kon cert szer ve zõ és Ren de zõ Kht.
Bu da pes ti Régi Zene Fó rum

Gár do nyi Géza Szín ház Eger
III. Nem zet kö zi Mo no drá ma Fesz ti vál

Ha gyo má nyok Háza Bu da pest
VIII. Or szá gos Népi Mes ter sé gek Mû vé sze te

Ha tá ron Túli Ma gyar sá gért Ala pít vány Pécs
XV. Ha tá ron Túli Ma gya rok Össz mû vé sze ti Fesz ti vál ja

In for ma ti kai és Könyv tá ri Szö vet ség Bu da pest
Össze fo gás a könyv tá ra kért – Össze fo gás az ol va só kért címû ren dez vény so ro zat

Ken ta ur Szín há zi Ala pít vány Gö döl lõ
XVIII. Stú dió szín há zi Fesz ti vál

Ma gyar Cir kusz és Va ri e té Kht. Bu da pest
VI. Bu da pes ti Nem zet kö zi Cir kusz fesz ti vál

Ma gyar Film unió Kft. Bu da pest
Ma gyar Film szem le

Ma gyar Ha ydn Tár sa ság Fer tõd
Ha ydn Fesz ti vál Esz ter há za

Ma gyar Tánc mû vé szek Szö vet sége Bu da pest
Tánc vi lág na pi Tánc fó rum

Ma gyar Új ság írók Or szá gos Szö vet sé ge Bu da pest
Saj tó fo tó-ki ál lí tás 2006

Ma gyar Ze ne mû vé sze ti Tár sa ság Bu da pest
Bu da pest Mini Fesz ti vál
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Ma gyar or szá gi Ja mes Jo y ce Tár sa ság Kul tu rá lis Egye sü let Szom bat hely
XX. Nem zet kö zi Ja mes Jo y ce Szim pó zi um és 12. Blo oms day

Mar czi bá nyi Téri Mû ve lõ dé si Köz pont Bu da pest
IV. Or szá gos Gyer mek szín há zi Szem le

Nem zet kö zi Vi zu á lis Mû vé sze ti Ala pít vány Gyõr
MEDIAWAVE’ 2006 Nem zet kö zi Film- és Ze nei Fesz ti vál

Pé csi Kul tu rá lis Köz pont
Örök ség Fesz ti vál (Pé csi Na pok)

Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um Szent end re
Mú ze u mot min den ki nek

Szín há zi Dra ma tur gok Céhe Bu da pest
Nyílt Fó rum 2006

Új ko ri He li ko ni Ün nep sé gek Ala pít vány Keszt hely
Új ko ri He li ko ni Ün nep sé gek
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Az adat lap kód szá ma/azo no sí tó: 6607/

BETÉTLAP
a ki emelt kul tu rá lis ese mé nyek meg va ló sí tá sá ra

1. Az ese mény be mu ta tá sa. Mi ben kí ván nak 2006-ban el tér ni az ese mény utol só prog ram já ról 
e pá lyá zat hoz csa tolt négy ol da las ér té ke lõ össze fog la ló ban le ír tak ról? Mik lesz nek a leg fõbb tar tal mi
és mennyi sé gi el té ré sek? Írja le, szó kö zök kel együtt legfeljebb 2000 leütés terjedelemben.

2. 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) ki ví vott, il let ve a 2006. év ben cé lul tû zött kul tu rá lis je len tõ sé ge? Írja le,
szó kö zök kel együtt leg fel jebb 4000 leütés terjedelemben.

Az ese mény (ren dez vény)
– ho gyan szol gál ja a (klasszi kus és mo dern) kul tu rá lis ér té kek köz ve tí té sét,
– mennyi ben szol gál ja új, il let ve új sze rû kul tu rá lis ér té kek lét re jöt tét,
– 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,
– mi lyen kö zön ség ne ve lõ szán dé kú és mi lyen új ré te ge ket ér el,
– mennyi ben bõ ví ti a kul tu rá lis kí ná lat hely szí ne it, al kal ma it,
– hány fé le kul tu rá lis ág nak, mû faj nak és stí lus nak ad teret,
– mennyi ben szol gál ja egy-egy szak te rü let mi nõ sé gi fej lõ dé sét, meg úju lá sát, ered mé nye i nek

megismertetését?

3. Tár sa dal mi ha tás. 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) el ért, il let ve a 2006. év ben cé lul tû zött tár sa dal mi ha tá sa? Írja le, szó kö zök kel
együtt leg fel jebb 1500 leütés terjedelemben.

Az ese mény (ren dez vény)
– mi lyen kör ben és mi lyen mó don hat a tár sa dal mi ko hé zió és iden ti tás tu dat erõ sí té sé re,
– mi kép pen szol gál ja a kul tu rá lis esély kü lönb sé gek csök ken té sét,
– mennyi ben kö zös ség épí tõ jel le gû,
– szer ve zõ je mely ön kor mány za tok kal, mi lyen mó don mû kö dik együtt,
– mely ré te gek kel kap cso lat ban van tu da tos stra té gi á ja és mi lyen hatással?

4. Gaz da sá gi sze rep. 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) el ért, il let ve a 2006. év ben cé lul tû zött gaz da sá gi je len tõ sé ge? Írja le, szó kö -
zök kel együtt leg fel jebb 1500 leütés terjedelemben.

Az ese mény (ren dez vény)
– mi lyen kör ben, mi lyen ter mé sze tû és mek ko ra be csült já ru lé kos for gal mat, gaz da sá gi hasz not 

generál,
– mi lyen mér ték ben já rul hoz zá a te le pü lés, a kör nyék ide gen for gal mi von ze re jé hez,
– ké pes-e elõ se gí te ni EU-s for rá sok be vo ná sát,
– elõ se gí ti-e be ru há zá sok, fej lesz té sek meg va ló su lá sát,
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– mi lyen kör ben és mi lyen jel le gû gaz da ság élén kí tõ ha tást vált ki,
– mi lyen kör ben mennyi és mi lyen jel le gû mun ka al kal mat nyújt,
– hoz zá já rul-e le ma radt kör ze tek fel zár kóz ta tá sá hoz?

5. 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 1500 leütés ter je de -
lemben.

Az ese mény (ren dez vény)
– szer ve zõ jé nek jel lem zé se és re fe ren ci ái,
– inf ra struk tú rá já nak és a kö zön ség ki szol gá lá sá nak, el lá tá sá nak mi nõ sé ge (par ko lók, ét ter -

mek, WC-k, szálláshelyek stb.),
– ha tá sa a kör nye zet re, a ter he lés és ká rok el le ni vé de ke zés, hely re ál lí tás módja,
– 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 fej lesz té si ter ve, mi en nek a lé nye ge?

6. Az ese mény (ren dez vény) mar ke ting szem pont jai. Az aláb bi szem pon to kat is szem elõtt
tart va, hogyan 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 leg fel jebb 2000 leütés terjedelemben.

Az ese mény (ren dez vény)
– mi ben egye di, kü lön le ges,
– kik a cél cso por tok,
– ho gyan éri el õket,
– volt-e igény fel mé rés,
– iga zo dik a pro duk ció a cél cso port igé nye i hez,
– mi jel lem zi az ár szer ke ze tet, a ter mék cso ma go kat,
– mi lyen együtt mû kö dést ter vez part ne rek kel, uta zá si iro dák kal stb.?

7. Az ese mény (ren dez vény) gaz dál ko dá sa. Az aláb bi szem pon to kat is szem elõtt tart va, me -
lyek az ese mény (ren dez vény) gaz dál ko dá sá nak fõ jel lem zõi, erõs sé gei és kor lá tai – ál ta lá ban, il let ve
kü lö nö sen 2006. év ben? Írja le, szó kö zök kel együtt legfeljebb 1500 leütés terjedelemben.

Az ese mény (ren dez vény)
– gaz dál ko dá sá nak éssze rû sé ge, ha té kony ság ra törekvés,
– a be vont for rá sok össze té te le?
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8. Az ese mény (ren dez vény) költ ség ve té se (áfá val nö velt, brut tó értékek)

A) A ren dez vény be vé te le i nek ala ku lá sa
Elõ zõ al ka lom mal

(ezer Ft)
2006-ban ter ve zett

(ezer Ft)

Ár be vé tel (köz vet len, pl. rész vé te li, ill. be lép ti dí jak ból stb.)

Ven dég lá tás, bér le ti díj, rek lám, más ke res ke del mi be vé tel

Szpon zo ri, me cé ná si pénz be ni tá mo ga tás

Ön kor mány za ti tá mo ga tás *

Köz pon ti ál la mi tá mo ga tás

NKA-tá mo ga tás *

EU-for rás

Egyéb for rás, és pe dig …

Sa ját for rás

Össze sen *

B) A ren dez vény ki adá sa i nak ala ku lá sa
Elõ zõ al ka lom mal

(ezer Ft)
2006-ban ter ve zett

(ezer Ft)

Mû vé szek, együt te sek dí ja zá sa1

Más szak mai köz re mû kö dõk2 dí ja zá sa

A sze mély zet, a szer ve zõk dí ja zá sa

Tech ni kai költ sé gek3

Iro da költ sé gek, mû kö dé si és já ru lé kos költ sé gek4

Kom mu ni ká ció és rek lám

Ál ta lá nos költ sé gek, re zsi

Egyéb ki adá sok, és pe dig…

Össze sen *

A *-gal je lölt cel lák egyez nek a Pá lyá za ti adat lap 4. pont já ban sze rep lõ táb lá zat meg fe le lõ ro va ta i val.

Dá tum: ………………………………

…………………………………
cég sze rû alá írás

1 Já ru lé kok kal együtt.
2 Ku ta tók, elõ adók, dip lo más szak al kal ma zot tak, azaz a dí ja zott nem mû vész köz re mû kö dõk.
3 Han go sí tás, fény tech ni ka, szál lí tás, ins tal lá ció stb.
4 Te le fon, jog díj, li cen cek stb.
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A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA*

A Moz gó kép Szak mai Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det, amely re meg hív ja
a Ma gyar Ké pek Köz hasz nú Egye sü letet,
a Bor bá la film Kft.-t,
az IM Fil met,
a Fil markt Kft.-t,
a No ri en Film Kft.-t,
az RF Pro duk ci ós Kft-t,
a Flasch back Kft.-t,
a Kecs ke mét film Kft.-t, va la mint
a Ma-Ra Ma gyar Rajz film Kft.-t
mint film gyár tó szer ve ze te ket, olyan, a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány il let ve a Ma gyar

Tör té nel mi Film ala pít vány ál tal már tá mo ga tott, 1956-os te ma ti ká jú já ték-, és ani má ci ós fil mek gyár -
tá sá nak be fe je zé sé hez, ame lyek a 2006. október 23-i évfordulóra elkészülnek.

A kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí me ket tá mo gat ja:
– for ga tá si költ sé gek,
– utó mun ká la ti költ sé gek,
– la bo ra tó ri u mi költ sé gek,
– rek lám- és pro mó ci ós költ sé gek.

1. Já ték fil mek gyár tá sá nak be fe je zé sé re

Al té ma kód szá ma: 1061

A já ték fil mes pá lyá za tok hoz csa tol ni kell:
– a Nem ze ti Film iro da ér vé nyes re giszt rá ci ós iga zo lá sát,
– a film szi nop szi sát (4 pél dány ban és di gi tá lis for má ban: jpg, pdf, doc);
– a film for ga tó köny vét (4 pél dány ban és di gi tá lis for má ban: jpg, pdf, doc),
– a film fi nan szí ro zá si és gyár tá si ter vét (1-1 pél dány ban),
– a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a film az év for du ló ra be mu tat ha tó lesz (1 pél dány ban),
– a fil mes be tét la pot (1 pél dány ban),
– a film költ ség ve té sét (1 pél dány ban),
– a pá lyá zó nyi lat ko za tát a film ké szült sé gi fokáról,
– a film ed dig el ké szült anya gá ról do ku men tá ci ót (8 pél dány ban, DVD for má tum ban).

2. Ani má ci ós fil mek gyár tá sá nak be fe je zé sé re

Al té ma kód szá ma: 1073

Az ani má ci ós pá lyá za tok hoz csa tol ni kell:
– a Nem ze ti Film iro da ér vé nyes re giszt rá ci ós iga zo lá sát,
– a fil mes be tét la pot (1 pél dány ban),
– a film költ ség ve té sét (1 pél dány ban),

112 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK



PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK n NKA HÍRLEVÉL 113

– a pá lyá zó nyi lat ko za tát ar ról, hogy a film az év for du ló ra be mu tat ha tó lesz (1 példányban),
– a gra fi kai ter ve ket (4 pél dány ban),
– az iro dal mi for ga tó köny vet (4 pél dány ban és di gi tá lis for má ban: jpg, pdf, doc)
– a film szi nop szi sát (4 pél dány ban és di gi tá lis for má ban: jpg, pdf, doc),
– a fim ed dig el ké szült anya gá ról do ku men tá ci ót (8 pél dány ban, DVD for má tum ban).

A ren del ke zés re álló tá mo ga tás össze sen 78 mil lió Ft.

A pá lyá za tok

2006. feb ru ár 20-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tó ak be ki zá ró lag az NKA Igaz ga tó sá gá nak pos ta cí mé re
(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

A pá lyá zat be nyúj tá sa
Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2006. 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 le tek kel fel sze rel ve fo gad juk el.

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), vagy ki tölt he tõ az NKA hon lap ján, to váb bá sze mé lye sen be sze rez he tõ vagy pos tai
úton 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 Igaz ga tó sá gá tól.

Pénz ügyi le bo nyo lí tó
Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie  
– kül föl di szék he lyû pá lyá zó nak,
– ma gán sze mély nek, sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás igény lé se ese tén,
– rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek ak kor, ha nem ren del ke zik sa ját adó -

szám mal és szám la szám mal.
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  pénzügyi-gazda -
sági fel ada ta it el lá tó, ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv a lebonyolítója.

Jogi do ku men tá ció 
– A pá lyá zó/le bo nyo lí tó a pá lyá zat be adá sa kor kö te les be nyúj ta ni 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.
– A jogi do ku men tá ció is mé telt be csa to lá sa alól men te sül nek azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók,

akik nek vagy ame lyek nek 2006-ban már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk, és ezt kö ve tõ en jogi do ku men tá -
ci ó juk ban jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént.

– Ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mel lé kel ni azon in téz mé nyek, ame -
lyek az NKA hon lap ja (www.nka.hu) pá lyá za tok me nü pont já nak 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 sze re pel nek.
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Köz tar to zás-iga zo lás
Tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó an nak, aki nek adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá sa van. Tar -

to zás aló li men tes sé gét a pá lyá zó/le bo nyo lí tó bi zo nyít hat ja úgy, hogy
– sa ját maga szer zi be a köz tar to zás-iga zo lá so kat, vagy
– ada tai fel hasz ná lá sá nak hoz zá já ru lá sá val arra fel jo go sít ja az NKA Igaz ga tó sá gát.
A tör vé nyi ren del ke zés al kal ma zá sá ról a pá lyá za ti adat lap és tá jé koz ta tó együt te sen ad rész le -

tes el iga zí tást.

Egyéb ren del ke zé sek
A pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si jog cí mek tõl való el té rést a pá lyá zó nak in -

do kol nia kell.
Az Alap ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra (a kul tu rá lis örök ség vé del mi

célú tá mo ga tás ki vé te lé vel), törzs tõ ke-, il let ve alap tõ ke-eme lés re, va la mint egyéb be fek te té si cél ra
nem for dít 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, ál lan dó 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 lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át szá mol hat ja el áta lány ként a
tá mo ga tás ter hé re.

A pá lyá zat el bí rá lá sa
El bí rá lás ra csak az a pá lyá zat ke rül, amely tar tal mi és for mai szem pont ból egy aránt he lyes.

En nek ér de ké ben kér jük, hogy az adat la pot a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban le ír tak alap ján tölt se ki! 
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 10 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap.
A dön tés fe lül bí rá la tá ra nincs le he tõ ség. 
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.

Moz gó kép Szak mai Kol lé gi um

* Meg je len te té sé re.: A pá lyá za to kat a kol lé gi um 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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Be ér ke zett:
Azo no sí tó:

BETÉTLAP
A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM 2006. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁHOZ

A ren de zõ neve: ..........................................................................................

címe és te le fon szá ma: ..........................................................................................

A for ga tó könyv író ja: ..........................................................................................

címe és te le fon szá ma: ..........................................................................................

A for ga tó könyv címe: ..........................................................................................

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

A pro du cer neve: ..........................................................................................

címe és te le fon szá ma: ..........................................................................................

Az ope ra tõr neve: ..........................................................................................

Ko pro duk ci ós part ner neve és címe: ..........................................................................................

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

A for ga tás ter ve zett kez dé se: ..........................................................................................

A for ga tás ter ve zett be fe je zé se: ..........................................................................................

Ter ve zett  Hossz: .................................................. ............................................................. perc
       Hor do zó*:   35 mm-es film   16 mm-es film   vi deo

Meg jegy zés: ..........................................................................................

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

Dá tum: ..........................................................

.......................................................... ..........................................................
Cég sze rû alá írás* For ga tó könyv író

.......................................................... ..........................................................
Gyár tó Ren de zõ

* A meg fe le lõt kér jük alá húz ni, il let ve ki töl te ni.
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A NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁYÁZATI FELHÍVÁSA

A Nép mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tot hir det a szak te rü let prog ram ja i nak és ese mé -
nye i nek tá mo ga tá sá ra.

A Kol lé gi um meg kü lön böz te tett fi gyel met for dít a ha gyo má nyos roma kul tú ra tá mo ga -
tásá ra.

A prog ram pon tos kez dõ és be fe je zé si idõ pont ját tar tal maz nia kell min den pá lyá zat nak!

Pá lyáz ni az aláb bi té ma kö rök ben le het:

1. Nem zet kö zi, or szá gos és re gi o ná lis, 2006. szep tem ber 1. és 2007. már ci us 31.
kö zött meg va ló su ló ren dez vé nyek, kon fe ren ci ák, fesz ti vá lok és ki ál lí tá sok meg ren -
de zé sé re

Al té ma kód szá ma: 1907

Elõnyt él vez nek a re gi o ná lis pá lyá za tok ese té ben a leg alább 3 me gyét érin tõ vagy táji kö tõ dé -
sû, több in téz mény össze fo gá sá val szer ve zett, is mét lõ dõ en meg ren de zés re ke rü lõ ese mé nyek.

A kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí me ket tá mo gat ja:
– tisz te let díj és an nak já ru lé kai, vagy szám lás ki fi ze té se,
– uta zá si költ ség,
– szál lí tá si költ ség,
– szál lás költ ség,
– bér le ti díj,
– pro pa gan da költ ség,
– cso por tos ét kez te tés,
– szak mai anyag költ ség.

A kol lé gi um elõny ben ré sze sí ti azo kat a pá lyá zó kat, akik vagy ame lyek a meg va ló sí tás hoz szük -
sé ges tel jes összeg bõl 30%-os ön résszel ren del kez nek.

2. Az élõ nép mû vé szet (nép tánc, nép ze ne, tárgy al ko tó nép mû vé szet stb.) or szá -
gos és re gi o ná lis ha tó kö rû to vább kép zé se i nek tá mo ga tá sá ra, va la mint  népmûvé -
szeti szak tá bo rok és rend sze res tánc há zak prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra
A pá lyá zat meg va ló sí tá sá nak idõ tar ta ma a 2006. év

Al té ma kód szá ma: 1904

A pá lyá za tot a prog ra mok ren de zõ je (szak ma i lag el is mert in téz mé nyek, ci vil szer ve ze tek, mû -
he lyek) nyújt hat nak be.



A kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí me ket tá mo gat ja:
– tisz te let díj és an nak já ru lé kai, vagy szám lás ki fi ze té se,
– uta zá si költ ség,
– bér le ti díj (te rem, esz köz),
– cso por tos ét kez te tés (to vább kép zés ese tén leg alább 2 na pos prog ram ese tén kérhetõ),
– szál lí tá si költ ség,
– pro pa gan da költ ség,
– szál lás költ ség, 
– szak mai anyag költ ség.

3. Nép mû vé sze ti kö zös sé gek te vé keny sé gé nek szak mai tár gyi fel té te lei ja ví -
tásá ra

Al té ma kód szá ma: 1931

Pá lyáz hat nak a leg alább 5 éve mû kö dõ, ön ál ló jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ mû vé sze ti cso -
por tok, az el múlt két év ben or szá gos ren dez vé nye ken részt vett vagy szak mai el is me rés ben ré sze sült
al ko tó kö zös sé gek. A nem ön ál ló jogi sze mé lyek ese té ben azok fenntartói nyújthatnak be pályázatot.

A meg pá lyáz ha tó leg ma ga sabb összeg: 300 000 Ft.

A kol lé gi um elõny ben ré sze sí ti azo kat a pá lyá zó kat, akik vagy ame lyek a meg va ló sí tás hoz szük -
sé ges tel jes összeg bõl 30%-os ön résszel ren del kez nek.

4. Nép mû vé sze ti szak mai is me ret ter jesz tés tárgy kö ré be so rol ha tó 2007. már -
cius 31-ig meg je le nõ ki ad vá nyok

Al té ma kód szá ma: 1912

A pá lyá za tot a mû ki adó ja nyújt hat ja be.

A kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí me ket tá mo gat ja:

Ha gyo má nyos meg je len te tés ese tén:
– 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- és kép 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, kö -

tés, csomagolás).

CD-n vagy DVD-n tör té nõ meg je len te tés ese tén:
– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé kai (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás kifizetése,
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– 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,
– elõ ké szí té si mun kák ra az aláb bi jog cí mek re
  = szö veg- és kép be vi tel (írás, szken ne lés),
  = kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
  = kor rek tú ra,
– gyár tá si, cso ma go lá si költ ség (le vi lá gí tás, mon tí ro zás, adat hor do zó anyag költ sé ge),
– bo rí tó elõ ál lí tá si és cso ma go lá si költ sé ge (nyom dai mun ka, pa pír költ ség, haj to ga tás, kör be -

vá gás, csomagolás).

In ter ne tes meg je len te tés ese tén:
– 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,
– elõ ké szí té si mun kák ra az aláb bi jog cí mek re
  = kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
  = szö veg be vi tel (írás), szken ne lés,
  = kor rek tú ra,
– prog ra mo zás,
– pub li ká ció-meg je len te tés (szol gál ta tás).

A pá lyá zat hoz kéz ira tot, ma xi mum 5 ol da las szi nop szist, szer zõ vel kö tött meg ál la po dást, va la -
mint két nyom dai ár aján la tot csa tol ni kell. Is mer tet ni kell a kész mû terjesztésének módját.

A pá lyá za tok

2006. már ci us 8-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tó ak be ki zá ró lag az NKA Igaz ga tó sá gá nak pos ta 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

A pá lyá zat be nyúj tá sa
Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2006. 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 le tek kel fel sze rel ve fo gad juk el.

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), vagy ki tölt he tõ az NKA hon lap ján, to váb bá sze mé lye sen be sze rez he tõ vagy pos tai
úton 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 Igaz ga tó sá gá tól.
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Pénz ügyi le bo nyo lí tó
Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie  
– kül föl di szék he lyû pá lyá zó nak,
– ma gán sze mély nek, sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás igény lé se ese tén,
– rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek ak kor, ha nem ren del ke zik sa ját adó -

szám mal és szám la szám mal.
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  pénzügyi-gazda -
sági fel ada ta it el lá tó, ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv a lebonyolítója.

Jogi do ku men tá ció 
– A pá lyá zó/le bo nyo lí tó a pá lyá zat be adá sa kor kö te les be nyúj ta ni 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.
– A jogi do ku men tá ció is mé telt be csa to lá sa alól men te sül nek azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók,

akik nek vagy ame lyek nek 2006-ban már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk, és ezt kö ve tõ en jogi do ku men tá -
ci ó juk ban jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént.

– Ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mel lé kel ni azon in téz mé nyek, ame -
lyek az NKA hon lap ja (www.nka.hu) pá lyá za tok me nü pont já nak 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 sze re pel nek.

Köz tar to zás-iga zo lás
Tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó an nak, aki nek adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá sa van. Tar -

to zás aló li men tes sé gét a pá lyá zó/le bo nyo lí tó bi zo nyít hat ja úgy, hogy
– sa ját maga szer zi be a köz tar to zás-iga zo lá so kat, vagy
– ada tai fel hasz ná lá sá nak hoz zá já ru lá sá val arra fel jo go sít ja az NKA Igaz ga tó sá gát.
A tör vé nyi ren del ke zés al kal ma zá sá ról a pá lyá za ti adat lap és tá jé koz ta tó együt te sen ad rész le -

tes el iga zí tást.

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sa
A 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 che 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 kér ni, és a pá lyá zat hoz csa tol ni.

Egyéb ren del ke zé sek
A pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si jog cí mek tõl való el té rést a pá lyá zó nak in -

do kol nia kell.
Az Alap ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra (a kul tu rá lis örök ség vé del mi

célú tá mo ga tás ki vé te lé vel), törzs tõ ke-, il let ve alap tõ ke-eme lés re, va la mint egyéb be fek te té si cél ra
nem for dít 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, ál lan dó 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 lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át szá mol hat ja el áta lány ként a
tá mo ga tás ter hé re.

A pá lyá zat el bí rá lá sa
El bí rá lás ra csak az a pá lyá zat ke rül, amely tar tal mi és for mai szem pont ból egy aránt he lyes.

En nek ér de ké ben kér jük, hogy az adat la pot a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban le ír tak alap ján tölt se ki! 
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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 10 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap.

A dön tés fe lül bí rá la tá ra nincs le he tõ ség. 
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

Nép mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

120 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK



A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kol lé gi um pá lyá za tot hir det 2006. I. fél év ére, a ma gyar tör té ne lem le vél tá ri ku ta tá sá ra, és az
ered mé nyek köz zé té te lé re az aláb bi té mák ban:

1. Le vél tá ri se géd le tek ké szí té sé re

Al té ma kód szá ma: 2233

Le vél tá ri se géd le tek ké szí té sé re, szá mí tó gép re vi te lé re és köz re adá sá ra pá lyáz hat nak le vél tá -
rak, le vél tá ro sok és le vél tá ri szakmai szervezetek.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– szer zõi ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze tés re,
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra vagy szám lás kifizetésre,
– szer kesz tõi ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra vagy szám lás ki fi ze tés re,
– prog ra mo zói ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra vagy szám lás kifizetésre,
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák hoz az aláb bi jog cí mek re
– szö veg- és kép be vi tel re (írás ra, szken ne lés re),
– ki ad vány szer kesz tés re (sze dés, tör de lés),
– kép fel dol go zás ra (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
– kor rek tú rá ra,
– nyom da költ ség re az aláb bi jog cí mek re (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj -

to ga tás, kö tés, kör be vá gás, csomagolás).

2. For rás ki ad vá nyok elõ ké szí té sé re

Al té ma kód szá ma: 2231

A köz gyûj te mé nyek ben õr zött do ku men tu mok nyil vá nos sá té te lé re, for rás ki ad vá nyok –
nyom ta tott és elekt ro ni kus for má ban – tör té nõ elõ ké szí té sé re pá lyáz hat nak ma gyar or szá gi levéltárak
és magánszemélyek.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– szer zõi ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra vagy szám lás ki fi ze tés re,
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra vagy szám lás kifizetésre,
– szer kesz tõi ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze tés re,
– szö veg- és kép be vi tel re (írás, szken ne lés),
– kép fel dol go zás ra (szer kesz tés, op ti ma li zá lás).

A kol lé gi um ki e mel ten tá mo gat ja az aláb bi té mák ra be nyúj tott pá lyá za to kat:
– a fe u dá lis kori köz gyû lé si és vá ro si ta ná csi jegy zõ köny vek re gesz tá zá sa és ki adás ra tör té nõ

elõkészítése,
– az 1945–1990 kö zött mû kö dött ve ze tõ tes tü le tek do ku men tu ma i nak re gesz tá zá sa és ki adás ra

tör té nõ elõ ké szí té se.
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3. For rás ki ad vá nyok köz zé té te le

Al té ma kód szá ma: 2231

A köz gyûj te mé nyek ben õr zött do ku men tu mok nyil vá nos sá té te lé re, for rás ki ad vá nyok –
nyom ta tott és elekt ro ni kus for má ban – tör té nõ köz zé té te lé re pá lyáz hat nak ma gyar or szá gi le vél tá rak
és levéltári szakmai szervezetek.

Tá mo ga tás kér he tõ:
Ha gyo má nyos meg je len te tés ese tén:
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák ra az aláb bi jog cí mek re
  = ki ad vány szer kesz tés re (sze dés, tör de lés),
  = kép fel dol go zás ra (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
  = kor rek tú rá ra,
– nyom da költ ség re – (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kö tés, kör be -

vá gás, csomagolás)
CD-n tör té nõ meg je len te tés ese tén:
– kor rek tú rá ra,
– gyár tá si és cso ma go lá si költ ség re [le vi lá gí tás, mon tí ro zás, adat hor do zó anyag költ sé ge (flop -

py, CD), nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás, csomagolás].

Tá mo ga tást igé nyel ni csak a kéz irat, il let ve mas ter le mez be adá sá val le het. A pá lyá zat hoz
nyom dai, il let ve nyom ta tá si ár aján la tot mellékelni kell.

A kol lé gi um ki e mel ten tá mo gat ja az aláb bi té mák ra be nyúj tott pá lyá za to kat:
– a fe u dá lis kori köz gyû lé si és vá ro si ta ná csi jegy zõ köny vek köz zé té te le,
– az 1945–90 kö zött mû kö dött ve ze tõ tes tü le tek do ku men tu ma i nak közzététele,
– az 1956-os for ra da lom mal és sza bad ság harc cal kap cso la tos for rá sok köz zé té te le.

4. Ha tá ron túli ma gyar vo nat ko zá sú le vél tá ri for rá sok és se géd le tek ki adá sá -
nak elõ ké szí té sé re és meg je len te té sé re

Al té ma kód szá ma: 2231

Ha tá ron túli gyûj te mé nyek ben õr zött ma gyar vo nat ko zá sú le vél tá ri for rá sok ki adá sá nak elõ ké -
szí té sé re és köz zé té te lé re pá lyáz hat nak ha tá ron túli tu do má nyos kutatók és szervezetek.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– szer zõi ho no rá ri um ra vagy szám lás ki fi ze tés re,
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um ra vagy szám lás ki fi ze tés re,
– szer kesz tõi ho no rá ri um ra vagy szám lás ki fi ze tés re,
– köz lé si díj ra,
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák ra:
  = szö veg- és kép be vi tel re (írás, szken ne lés),
  = ki ad vány szer kesz tés re (sze dés, tör de lés),
  = kor rek tú rára,
  = kép fel dol go zás ra (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
– nyom da költ ség re (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kö tés,  körbe -

vágás, csomagolás).
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Tá mo ga tást igé nyel ni nyom da költ ség re csak a kéz irat be adá sá val le het. CD-n tör té nõ meg je -
len te tés ese tén a pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a mas ter le mezt. Nyom dai elõ ké szí tés nél a pá lyá zó nak az 
el szá mo lás hoz kell mel lé kel nie az el ké szült kéz ira tot vagy a mas ter le mezt.

5. Ma gyar or szá gi vagy ma gyar vo nat ko zá sú köz gyûj te mény ben õr zött le vél -
tári for rá sok ból egy sé ges szer ke ze tû adat bá zi sok ké szí té se és köz zé té te le

Al té ma kód szá ma: 2222

Az egy sé ges szer ke ze tû adat bá zi sok ké szí té sé re és köz zé té te lé re ma gyar or szá gi le vél tá rak pá -
lyáz hat nak. A kol lé gi um ki e mel ten tá mo gat ja az or szá go san egy sé ges szer ke ze tû (az MLE hon lap ján
meg ha tá ro zott for ma sze rin ti) le vél tá ri át te kin tõ rak tá ri jegy zé kek adat bá zis ba történõ szerkesztését
és interneten való közzétételét.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– szer zõi ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze tés re,
– prog ra mo zói ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás kifizetésre,
– szö veg be vi tel re,
– kor rek tú rá ra.

6. Le vél tá ri ren dez vé nyek

Al té ma kód szá ma: 2207

Nem zet kö zi, or szá gos, re gi o ná lis, ha tá ron túli szak mai kon fe ren ci ák, ta pasz ta lat cse rék, to -
vább kép zé sek elõ ké szí té sé re és le bo nyo lí tá sá ra, il let ve szak mai ren dez vé nye ken tör té nõ rész vé tel re
pá lyáz hat nak ma gyar levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– tisz te let díj ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze tés re,
– úti költ ség re,
– szál lás költ ség re,
– rész vé te li díj költ sé gé re,
– esz köz- és te rem bér le ti díj ra,
– Ma gyar or szá gon szer ve zett nem zet kö zi, vagy or szá gos ren dez vé nyek ese tén ét ke zé si költ -

ség re.
En nél az al té má nál a tár gyi la gos el bí rá lás meg könnyí té sé re a pá lyá zó nak az aláb bi, mel lék let -

ben is csa tolt szem pon to kat bõ veb ben szük sé ges ki fej te nie. En nek hi á nyá ban a pá lyá zat ér vény te len!

1. Mi lyen a tá mo ga tan dó ren dez vény – nem zet kö zi kör nye zet ben is mér he tõ – je len tõ sé ge?
2. Mi lyen a ren dez vény re meg hí vott elõ adók vagy együtt mû kö dõk szak mai el is mert sé ge?
3. Mi lyen a tá mo ga tan dó ren dez vény irán ti ér dek lõ dés prog nosz ti zált mértéke?

A kol lé gi um az el bí rá lás nál nagy hang súlyt fek tet to váb bá a pénz ügyi meg va ló sít ha tó ság ra is!
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell az ese mény rész le tes prog ram ját, he lyé nek, ide jé nek meg je lö lé sé -

vel, a meg hí vott elõ adók név so rá val együtt.
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7. Év köny vek, gyûj te mé nyes kö te tek meg je len te té sé re

Al té ma kód szá ma: 2212

Év köny vek, év for du lók hoz kap cso ló dó ki ad vá nyok, va la mint ide gen nyel ven meg je le nõ rep -
re zen ta tív le vél tá ri ki ad vá nyok meg je len te té sé re pá lyáz hat nak ma gyar or szá gi le vél tá rak és levéltári
szakmai szervezetek.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– nyom da költ ség re (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás, kö -

tés, csomagolás).

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– lek to rált kéz ira tot,
– tar ta lom jegy zé ket,
– nyom dai ár aján la tot.

8. Ma ra dan dó ér té kû ma gán ira tok vá sár lá sa

Al té ma kód szá ma: 2209

Köz le vél tá rak és ma gán le vél tá rak pá lyáz hat nak ma ra dan dó ér té kû ma gán ira tok  megvásár -
lására.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– vá sár lás ra.

9. Kár pát-me den cei ma gyar vo nat ko zá sú le vél tá ri anyag fel tá rá sa

Al té ma kód szá ma: 2232

A Kár pát-me den cei egy há zi gyûj te mé nyek ben õr zött fon dok ren de zé sé re, fel tá rá sá ra és jegy -
zé ké nek ki adá sá ra, va la mint a Kár pát-me den ce köz gyûj te mé nye i ben ta lál ha tó ma gyar vo nat ko zá sú
irat anyag fond ja i nak fel tá rá sá ra és jegy zé ke i nek össze ál lí tá sá ra pá lyáz hat nak magyarországi le véltá -
rak, levéltári szakmai szervezetek.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– szer zõi, szer kesz tõi, lek to ri, for dí tói tisz te let díj ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás kifizetésre,
– uta zá si költ ség re,
– szál lás költ ség re,
– má so lás költ sé gé re.

Az el szá mo lás hoz a pá lyá zó nak mel lé kel nie kell az el ké szült kéz ira tot vagy a mas ter le mezt.
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A pá lyá za tok

2006. már ci us 13-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, 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

A pá lyá zat be nyúj tá sa
Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2006. 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 le tek kel fel sze rel ve fo gad juk el.

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), vagy ki tölt he tõ az NKA hon lap ján, to váb bá  sze mé lye sen be sze rez he tõ vagy pos tai
úton 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 Igaz ga tó sá gá tól.

Pénz ügyi le bo nyo lí tó
Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie
– kül föl di szék he lyû pá lyá zó nak,
– ma gán sze mély nek, sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás igény lé se ese tén,
– rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek ak kor, ha nem ren del ke zik sa ját adó -

szám mal és szám la szám mal.
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 le bo nyo lí tó ja.

Jogi do ku men tá ció
– A pá lyá zó/le bo nyo lí tó a pá lyá zat be adá sa kor kö te les be nyúj ta ni 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.
– A jogi do ku men tá ció is mé telt be csa to lá sa alól men te sül nek azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók,

akik nek vagy ame lyek nek 2006-ban már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk, és ezt kö ve tõ en jogi do ku men tá -
ci ó juk ban jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént.

– Ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mel lé kel ni azon in téz mé nyek, ame -
lyek az NKA hon lap ja (www.nka.hu) pá lyá za tok me nü pont já nak 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 sze re pel nek.

Köz tar to zás-iga zo lás
Tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó an nak, aki nek adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá sa van. Tar -

to zás aló li men tes sé gét a pá lyá zó/le bo nyo lí tó bi zo nyít hat ja úgy, hogy
– sa ját maga szer zi be a köz tar to zás-iga zo lá so kat, vagy
– ada tai fel hasz ná lá sá nak hoz zá já ru lá sá val arra fel jo go sít ja az NKA Igaz ga tó sá gát.
A tör vé nyi ren del ke zés al kal ma zá sá ról a pá lyá za ti adat lap és tá jé koz ta tó együt te sen ad rész le -

tes el iga zí tást.
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Ki ad vá nyok tá mo ga tá sa
A 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 che 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 kér ni, és a pá lyá zat hoz csa tol ni.

Egyéb ren del ke zé sek
A pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si jog cí mek tõl való el té rést a pá lyá zó nak in -

do kol nia kell.
Az Alap ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra (a kul tu rá lis örök ség vé del mi

célú tá mo ga tás ki vé te lé vel), törzs tõ ke-, il let ve alap tõ ke-eme lés re, va la mint egyéb be fek te té si cél ra
nem for dít 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, ál lan dó 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 zat el bí rá lá sa
El bí rá lás ra csak az a pá lyá zat ke rül, amely tar tal mi és for mai szem pont ból egy aránt he lyes.

En nek ér de ké ben kér jük, hogy az adat la pot a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban le ír tak alap ján tölt se ki! 
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 10 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap.
A dön tés fe lül bí rá la tá ra nincs le he tõ ség. 
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

Le vél tá ri Szak mai Kol lé gi um
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MELLÉKLET A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
2006. ELSÕ FÉLÉVI PÁLYÁZATÁNAK
6. ALTÉMÁJA BÍRÁLATI SZEMPONTJAIHOZ

1. Mi lyen a tá mo ga tan dó ren dez vény – nem zet kö zi kör nye zet ben is mér he tõ – je len tõ sé ge?

2. Mi lyen a ren dez vény re meg hí vott elõ adók vagy együtt mû kö dõk szak mai el is mert sé ge?

3. Mi lyen a tá mo ga tan dó ren dez vény irán ti ér dek lõ dés prog nosz ti zált mér té ke?

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK n NKA HÍRLEVÉL 127



A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

az 1995. évi LXVI. tör vény 34/A. §-a (1) be kez dé sé ben fog lal tak tá mo ga tá sá ra

A kol lé gi um pá lyá za tot hir det ma gyar or szá gi köz le vél tá rak, va la mint a nyil vá nos ma gán le vél -
tár ként be jegy zett egy há zi, ala pít vá nyi és egyéb ma gán le vél tá rak ré szé re a köz ira tok ról, a köz le vél tá -
rak ról és a ma gán le vél tá ri anyag vé del mé rõl szó ló 1995. évi LXVI. tör vény 34/A. §-a (1) be kez-
dé sé ben meg ha tá ro zott, a ve szé lyez te tett ál la po tú le vél tá ri anyag meg men té sét szol gá ló fel ada tok
el vég zé sé nek, il let ve a fel ada tok el vég zé sé hez szük sé ges szak mai és tech ni kai fel té te lek meg te rem té -
sé nek 2006. évi tá mo ga tá sá ra.

Pá lyáz ni az aláb bi fel ada tok ra, szak mai prog ra mok ra és esz köz cso por tok ra lehet.

1. Mik ro fil me zés elõ ké szí té sé re

Al té ma kód szá ma: 2238

El sõ sor ban 20. szá za di irat együt te sek ren de zé sé re, át se lej te zé sé re és mik ro fil me zé sé re tör té nõ
elõ ké szí tés re.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra.

Tá mo ga tást igé nyel ni csak a ren de zé si terv be nyúj tá sá val lehet.

2. Mik ro fil mez te tés re

Al té ma kód szá ma: 2239

A vo nat ko zó elõ írá sok nak meg fe le lõ en elõ ké szí tett irat együt te sek mik ro fil mez te té sé re, va la -
mint biz ton sá gi célú má so la tok ról ku ta tá si célú másolatok készítésére.

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a mik ro fil me zõ mû hely nyi lat ko za tát, hogy a pá lyá zat ban meg -
je lölt ir atok mik ro fil me zé sét, il let ve a mik ro fil mek má so la tát 2007. 06. 30-ig elvégzi.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– mik ro fil mez te tés re,
– mik ro film má so la tok ké szít te té sé re.

3. Res ta u rá lás ra

Al té ma kód szá ma: 2211

Meg ron gá ló dott, pusz tu lás nak in dult ira tok, irat együt te sek res ta u rá lá sá ra.
A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a res ta u rá ló mû hely nyi lat ko za tát, hogy a pá lyá zat ban meg je lölt

ira tok res ta u rá lá sát 2007. 06. 30-ig elvégzi.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– res ta u rá lás ra.
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4. Rak tá ri esz kö zök és be ren de zé sek be szer zé sé re

Al té ma kód szá ma: 2205

A le vél tá ri anyag tá ro lá sá hoz, fi zi kai ál la po tá nak meg óvá sá hoz szük sé ges esz kö zök  beszer -
zésére.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– sav men tes irat tá ro ló do bo zok ra,
– mik ro fil mek, terv raj zok, tér ké pek és res ta u rált ira tok tá ro lá sá hoz spe ci á lis szekrényekre,
– ok le ve lek és pe csé tek tá ro lá sá hoz szol gá ló spe ci á lis eszközökre,
– he pa szû rõs rak tá ri ta ka rí tó gép re és tar to zé ka i ra,
– rak tá ri fény, pá ra tar ta lom, hõ mér sék let mé ré sé re szol gá ló eszközökre.

5. Res ta u rá lás hoz és mik ro fil me zés hez szük sé ges gé pek, mû sze rek és nyers -
anya gok be szer zé sé re

Al té ma kód szá ma: 2205

Irat vé del mi (res ta u rá ló, mik ro fil me zõ) mû he lyek ka pa ci tá sá nak jobb ki hasz ná lá sát és bõ ví té -
sét, va la mint új irat vé del mi mû he lyek ki ala kí tá sát segítõ beszerzésekre.

Új res ta u rá ló vagy mik ro fil me zõ mû hely ki ala kí tá sa ese tén a pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a le -
vél tár fenn tar tó já nak arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy a mû hely cél já ra al kal mas he lyi ség ki ala kí -
tá sát, va la mint a mû hely ter ve zett ka pa ci tá sá hoz szük sé ges szak sze mély zet biz to sí tá sát és a mûhely
további folyamatos mûködtetését is vállalja.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– a le vél tár sa ját ira ta i nak res ta u rá lá sá hoz és mik ro fil me zé sé hez szük sé ges nyers anya gok és

vegy sze rek vásárlására,
– mik ro fil me zõ és res ta u rá ló gép- és mû szer park be szer zé sé re és üzem be helyezésére.

A pá lyá za tok

2006. már ci us 13-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, 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

A pá lyá zat be nyúj tá sa
Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2006. 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 le tek kel fel sze rel ve fo gad juk el.
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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), vagy ki tölt he tõ az NKA hon lap ján, to váb bá  sze mé lye sen be sze rez he tõ vagy pos tai
úton 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 Igaz ga tó sá gá tól.

Pénz ügyi le bo nyo lí tó
Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie
– kül föl di szék he lyû pá lyá zó nak,
– ma gán sze mély nek, sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás igény lé se ese tén,
– rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek ak kor, ha nem ren del ke zik sa ját adó -

szám mal és szám la szám mal.
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.

Jogi do ku men tá ció
– A pá lyá zó/le bo nyo lí tó a pá lyá zat be adá sa kor kö te les be nyúj ta ni 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.
– A jogi do ku men tá ció is mé telt be csa to lá sa alól men te sül nek azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók,

akik nek vagy ame lyek nek 2006-ban már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk, és ezt kö ve tõ en jogi do ku men tá -
ci ó juk ban jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént.

– Ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mel lé kel ni azon in téz mé nyek, ame -
lyek az NKA hon lap ja (www.nka.hu) pá lyá za tok me nü pont já nak 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 sze re pel nek.

Köz tar to zás-iga zo lás
Tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó an nak, aki nek adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá sa van. Tar -

to zás aló li men tes sé gét a pá lyá zó/le bo nyo lí tó bi zo nyít hat ja úgy, hogy
– sa ját maga szer zi be a köz tar to zás-iga zo lá so kat, vagy
– ada tai fel hasz ná lá sá nak hoz zá já ru lá sá val arra fel jo go sít ja az NKA Igaz ga tó sá gát.
A tör vé nyi ren del ke zés al kal ma zá sá ról a pá lyá za ti adat lap és tá jé koz ta tó együt te sen ad rész le -

tes el iga zí tást.

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sa
A 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 che 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 kér ni, és a pá lyá zat hoz csa tol ni.

Egyéb ren del ke zé sek
A pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si jog cí mek tõl való el té rést a pá lyá zó nak in -

do kol nia kell.
Az Alap ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra (a kul tu rá lis örök ség vé del mi

célú tá mo ga tás ki vé te lé vel), törzs tõ ke-, il let ve alap tõ ke-eme lés re, va la mint egyéb be fek te té si cél ra
nem for dít 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, ál lan dó 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.
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A pá lyá zat el bí rá lá sa
El bí rá lás ra csak az a pá lyá zat ke rül, amely tar tal mi és for mai szem pont ból egy aránt he lyes.

En nek ér de ké ben kér jük, hogy az adat la pot a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban le ír tak alap ján tölt se ki! 
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 10 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap.
A dön tés fe lül bí rá la tá ra nincs le he tõ ség. 
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

Le vél tá ri Szak mai Kol lé gi um
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A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Tánc mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tot ír ki a 2006. feb ru ár 1-je után meg va ló su ló,
ma gas mû vé sze ti-szak mai szín vo na lú tánc mû vé sze ti ter vek meg va ló sí tá sá nak támogatására.

1. Hi va tá sos füg get len alternatív mû vé szek és mû vé sze ti együt te sek, új pro -
duk ci ói meg va ló sí tá sá ra
A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2007. má jus 31.

Al té ma kód szá ma: 1517

A 2005. év ben 100 mil lió fo rint fö löt ti éves össz költ ség ve tés sel ren del ke zõ szer ve ze tek pá lyá -
za tot nem nyújthatnak be.

A 2005. évi költ ség ve tés mér té ké rõl a pá lyá zat hoz nyi lat ko za tot kell benyújtani.
Egy pá lyá zó a té má ban 1 pá lyá za tot ad hat be.

Tá mo ga tás igé nyel he tõ
– ho no rá ri um ra,
– tisz te let díj ra és an nak já ru lé ka i ra,
– jel mez re, dísz let re, kel lék re,
– fény- és hang tech ni ka ter ve zé sé re,
– pro mó ci ó ra.

A pá lyá zat hoz kér jük mel lé kel ni
– a pá lyá zó, va la mint a meg pá lyá zott prog ram részt ve võ i nek szak mai életrajzát,
– re fe ren ci á kat.

Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg 35 mil lió forint.
Az igé nyel he tõ ma xi mum tá mo ga tá si összeg pá lyá za ton ként 4 mil lió forint.

2. Hi va tá sos füg get len alternatív mû vé szek és mû vé sze ti együt te sek új és ko -
ráb bi pro duk ci ó i nak for gal ma zá sá ra
A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2006. au gusz tus 31.

Al té ma kód szá ma: 1518

Tá mo ga tás igé nyel he tõ
– az al ko tók és köz re mû kö dõk, elõ adók tisz te let díj ára,
– szál lás költ ség re,
– úti költ ség re,
– szál lí tás ra.

Hi va ta los fel ké rést, vagy vissza iga zolt je lent ke zést mel lé kel ni kell.
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3. Ha zai hi va tá sos tánc mû vész együt te sek, szó lis ták, szak em be rek nem zet kö zi
fó ru mo kon – ver se nye ken, kon fe ren ci á kon, ta nul mány uta kon való rész vé te lé re
A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2006. au gusz tus 31.

Al té ma kód szá ma: 1503

Tá mo ga tás kér he tõ:
– szál lás- és úti költ ség re,
– rész vé te li díj ra,
– re giszt rá ci ó ra,
– ne ve zé si díj ra,
– stand bér le ti díj ra,
– te rü let fog la lá si díj ra.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a ren dez vény meg hí vó ját, prog ram ját.

A 2. és 3. pá lyá za ti pont ra az együt te sen ren del ke zés re álló ke ret összeg: 10 mil lió fo rint.

4. Ren de zõ szer ve ze tek a fon tos kül föl di tár su la tok és szó lis ták ha zai ta lál ko zó -
kon, fesz ti vá lo kon való fel lép te té sé re, kül föl di szak em be rek fo ga dá sá ra
A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2006. au gusz tus 31.

Al té ma kód szá ma: 1535

Tá mo ga tás igé nyel he tõ
– ho no rá ri um ra,
– szál lás- és út ikölt ség re,
– or szá gos ta lál ko zók, fesz ti vá lok ese té ben a kül föl di ek cso por tos ét kez te té sé re.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a meg hí vott kül föl di sze mély, együt tes el fo ga dó nyi lat ko za tát, a
prog ram he lyét, ide jét, a meghívás célját.

Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg: 7 mil lió fo rint.

5. Mû vé sze ti kö zép- és fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mé nyek tánc prog ram ja i nak
meg va ló sí tá sá ra és for gal ma zá sá ra
A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2006. au gusz tus 31.

Al té ma kód szá ma: 1504

Tá mo ga tás igé nyel he tõ
– ho no rá ri um ra,
– dísz let re, jel mez re, kel lék re.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a meg va ló sí tás cél ját, ide jét, helyét.

Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg: 7 mil lió fo rint (tánc prog ram meg -
való sít ásá ra 3,5 mil lió fo rint, tánc prog ram for gal ma zá sá ra 3,5 mil lió fo rint).
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6. Hi va tá sos füg get len al ter na tív mû vé szek és mû vé sze ti együt te sek nagy si ke rû 
nem ze ti és nem zet kö zi ér té kû tánc mû ve i nek fel újí tá sá ra
A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2007. má jus 31.

Al té ma kód szá ma: 1536

Tá mo ga tás igé nyel he tõ
– ho no rá ri um ra,
– jel mez re,
– dísz let re, kel lék re,
– ven dég mû vész szál lás- és úti költ ség ére,
– bér le ti díj ra,
– köl csön zé si díj ra.

Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg: 7 mil lió fo rint.

7. Ha tá ron túli hi va tá sos ma gyar mû vé szek, hi va tá sos mû vé sze ti tánc együt te -
sek pro duk ci ó i nak ma gyar or szá gi be mu ta tá sá ra
A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2006. au gusz tus 31.

Al té ma kód szá ma: 1532

Tá mo ga tás igé nyel he tõ
– tisz te let díj ra,
– úti költ ség re,
– szál lás ra,
– pro mó ci ó ra,
– rek lám- és pro pa gan da költ sé gek re,
– do ku men tá lás ra.

Do ku men tá ció meg je len te té se ese tén a kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí me ket támogatja:
Ha gyo má nyos meg je len te tés
– szer zõi ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás kifizetésére,
– szer zõi jog dí jak ra,
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás kifizetésére,
– 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 -

ra és já ru lé ka i ra, vagy számlás kifizetésére,
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák ra az aláb bi jog cí mek re
  = szö veg- és kép 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 re (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás,

csomagolás).

134 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK



CD-n tör té nõ meg je len te tés
– 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,
– elõ ké szí té si mun kák ra az aláb bi jog cí mek re:
  = szö veg- és kép be vi tel (írás, szken ne lés),
  = kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
  = kor rek tú ra,
– gyár tá si és cso ma go lá si költ ség (le vi lá gí tás, mon tí ro zás, adat hor do zó anyag költ sé ge),
– 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).

Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg: 3,5 mil lió fo rint.

8. Tánc mû vé sze ti ren dez vé nyek, kép zé sek, to vább kép zé sek meg va ló sí tá sá ra
A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2006. au gusz tus 31.

Al té ma kód szá ma: 1507

A pá lyá za tot a ren de zõ szerv nyújt hat ja be. Ma gán sze mély nem pá lyáz hat.

Tá mo ga tás igé nyel he tõ:
– te rem bér le ti díj ra,
– köl csön zé si díj ra,
– szál lás- és úti költ ség re,
– cso por tos ét kez te tés re,
– tisz te let díj ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze té sé re,
– rek lám- és pro pa gan da-költ ség re,
– do ku men tá lás ra.

Do ku men tá ció meg je len te té se ese tén a kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí me ket támogatja:
Ha gyo má nyos meg je len te tés
– szer zõi ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás kifizetésére,
– szer zõi jog dí jak ra,
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás kifizetésére,
– 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 -

ra és já ru lé ka i ra, vagy számlás kifizetésére,
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák ra az aláb bi jog cí mek re
  = szö veg- és kép 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 re (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás,

csomagolás).
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CD-n tör té nõ meg je len te tés
– 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,
– elõ ké szí té si mun kák ra az aláb bi jog cí mek re:
  = szö veg- és kép be vi tel (írás, szken ne lés),
  = kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
  = kor rek tú ra,
– gyár tá si és cso ma go lá si költ ség (le vi lá gí tás, mon tí ro zás, adat hor do zó anyag költ sé ge),
– 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).

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a kép zés te ma ti ká ját, az ok ta tók ne vét, a ren dez vény célját.

Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg: 7 mil lió fo rint.

9. Tánc pro duk ci ók fo lya ma tos (leg alább 5 elõ adás/év) be mu ta tá sá ra
A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2006. au gusz tus 31.

Al té ma kód szá ma: 1531

A pá lyá za tot csak a be fo ga dó in téz mény nyújt hat ja be.

Tá mo ga tás igé nyel he tõ
– köl csön zé si díj ra,
– szál lás- és úti költ ség re,
– cso por tos ét kez te tés re,
– tisz te let díj ra,
– rek lám- és pro pa gan da költ ség re.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a be mu ta tan dó elõ adás cí mét, idõ pont ját, va la mint a meg hí van dó
együt te sek nyi lat ko za tát a meg hí vás elfogadásáról.

Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg: 8,5 mil lió fo rint.

A pá lyá za tok

2006. már ci us 14-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
(1388 Bu da pest, Pf.: 82). A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá zat ér vény te len.

136 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK



Ál ta lá nos tud ni va lók

A pá lyá zat be nyúj tá sa
Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2006. 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 le tek kel fel sze rel ve fo gad juk el.

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), vagy ki tölt he tõ az NKA hon lap ján, to váb bá  sze mé lye sen be sze rez he tõ vagy pos tai
úton 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 Igaz ga tó sá gá tól.

Pénz ügyi le bo nyo lí tó
Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie
– kül föl di szék he lyû pá lyá zó nak,
– ma gán sze mély nek, sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás igény lé se ese tén,
– rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek ak kor, ha nem ren del ke zik sa ját adó -

szám mal és szám la szám mal.

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.

Jogi do ku men tá ció
– A pá lyá zó/le bo nyo lí tó a pá lyá zat be adá sa kor kö te les be nyúj ta ni 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.
– A jogi do ku men tá ció is mé telt be csa to lá sa alól men te sül nek azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók,

akik nek vagy ame lyek nek 2006-ban már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk, és ezt kö ve tõ en jogi do ku men tá -
ci ó juk ban jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént.

– Ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mel lé kel ni azon in téz mé nyek, ame -
lyek az NKA hon lap ja (www.nka.hu) pá lyá za tok me nü pont já nak 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 sze re pel nek.

Köz tar to zás-iga zo lás
Tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó an nak, aki nek adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá sa van. Tar -

to zás aló li men tes sé gét a pá lyá zó/le bo nyo lí tó bi zo nyít hat ja úgy, hogy
– sa ját maga szer zi be a köz tar to zás-iga zo lá so kat, vagy
– ada tai fel hasz ná lá sá nak hoz zá já ru lá sá val arra fel jo go sít ja az NKA Igaz ga tó sá gát.

A tör vé nyi ren del ke zés al kal ma zá sá ról a pá lyá za ti adat lap és tá jé koz ta tó együt te sen ad rész le -
tes el iga zí tást.

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sa
A 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 che 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 kér ni, és a pá lyá zat hoz csa tol ni.
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Egyéb ren del ke zé sek
A pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si jog cí mek tõl való el té rést a pá lyá zó nak in -

do kol nia kell. 
Az Alap ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra (a kul tu rá lis örök ség vé del mi

célú tá mo ga tás ki vé te lé vel), törzs tõ ke-, il let ve alap tõ ke-eme lés re, va la mint egyéb be fek te té si cél ra
nem for dít 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, ál lan dó 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 szá mol hat ja el áta lány ként a
tá mo ga tás ter hé re.

A pá lyá zat el bí rá lá sa
El bí rá lás ra csak az a pá lyá zat ke rül, amely tar tal mi és for mai szem pont ból egy aránt he lyes.

En nek ér de ké ben kér jük, hogy az adat la pot a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban le ír tak alap ján tölt se ki! 
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 10 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap.
A dön tés fe lül bí rá la tá ra nincs le he tõ ség. 
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 tõl 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

Tánc mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um
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AZ ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Épí tõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tot hir det a 2006. áp ri lis 1.–2007. már ci us 1.
kö zöt ti idõ szak ra a ma gyar épí tõ mû vé szet ered mé nye i nek és ér té ke i nek szé les kö rû meg is mer te té -
sére, a ma gyar épí té szet tel kap cso la tos ku ta tá sok ra és a ma gyar épí tõ mû vé szet szak mai prog ram ja i -
nak és ese mé nye i nek tá mo ga tá sá ra.

Pá lyáz ni az aláb bi té ma kö rök ben le het.

1. Az épí tõ mû vé szet napi kul tú rá ban való je len lé té nek nö ve lé sé re, szé les körû
meg is mer te té sé re, kor társ ma gyar épí tõ mû vé sze ti al ko tá sok nak és al ko tó ik nak mé -
di á ban tör té nõ be mu ta tá sá val

Al té ma kód szá ma: 2433

A kol lé gi um a na pi- és he ti la pok, rá dió- és TV-adá sok azon kul tu rá lis pro duk tu ma it kí ván ja tá -
mo gat ni, me lyek rend sze res ro va tok, mû so rok ke re té ben a kor társ épí té szet nek, mint kul tú ránk meg -
ha tá ro zó részének közüggyé tételét segítik.

Pá lyá za tot jogi sze mé lyek, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa sá gok nyújt hat nak be.
A kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí me ket tá mo gat ja.

Ha gyo má nyos meg je len te tés ese tén:
– 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- és kép 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, kö -

tés, csomagolás).

Rá dió- és TV-adá sok meg va ló sí tá sa ese tén:
– ho no rá ri u mok (szer zõ, for ga tó könyv író, pro du cer, ren de zõ, tech ni kai ren de zõ, gyár tás ve ze -

tõ, fel vé tel ve ze tõ, ren de zõ asszisz tens) és já ru lé kai, vagy számlás kifizetése,
– úti költ ség,
– szál lás költ ség.
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2. Al ko tói tá mo ga tás ra

Al té ma kód szá ma: 2402

Kéz irat meg írá sá ra:
– a ma gyar épí tõ mû vé szet je le né nek és kö zel múlt já nak ku ta tá sá ra,
– ne ves ma gyar épí té szek élet raj zá nak meg írá sá ra,
– új össze füg gé se ket fel szín re hozó épí té szet el mé le ti írá sok lét re ho zá sá ra,
– épí té sze ti kri ti kai ta nul má nyok meg írá sá ra,
– a fel sõ fo kú épí té sze ti ok ta tás szín vo na lá nak eme lé sét szol gá ló, hi ány pót ló szak iro da lom el -

készí té sé re,
– épí té sze ti kör nye zet kul tú ra alap- és kö zép fo kú ok ta tá sá hoz ma gas szín vo na lú se géd anyag

elkészítésére,
– a ma gyar épí tõ mû vé szet meg ha tá ro zó ér té ke i nek fel tá rá sá ra, bemutatására.

A pá lyá zó nak csa tol nia kell meg íran dó mun ká já nak rész le tes szi nop szi sát. A kol lé gi um az el -
fo ga dott szi nop szi sok be nyúj tó i nak a vál lalt téma meg írá sá hoz leg fel jebb 8 hó na pos idõ tar tam ra,
havi 60 000 Ft-os al ko tói tá mo ga tást biz to sít. A pá lyá zók nak a mun ka vé gez té vel szak mai be szá mo -
ló ként a kézirat egy példányát be kell nyújtania.

Al ko tói tá mo ga tás ra csak ma gán sze mély pá lyáz hat. A tá mo ga tás uta lá sa ön ál ló jogi sze mé lyi -
ség gel ren del ke zõ ma gyar or szá gi pénz ügyi le bo nyo lí tón, il let ve nem ön ál ló sze mé lyi sé gû gazdasági
társaságon keresztül történik.

3. Épí té sze ti ér té kek, ku ta tá si ered mé nyek meg is mer te té sét cél zó ki ad vá nyok,
szak köny vek meg je len te té sé re ha gyo má nyos for má ban, di gi tá lis adat hor do zón, il -
let ve in ter ne ten

Al té ma kód szá ma: 2412

Pá lyá za tot jogi sze mé lyek, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa sá gok, va la mint ma gán sze -
mé lyek nyújthatnak be.

Pá lyáz ni az el ké szült kéz irat tal és nyom dai ár aján lat tal, di gi tá lis ki ad vá nyok ese tén for ga tó -
könyv vel lehet.

A kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí me ket tá mo gat ja:
Ha gyo má nyos meg je len te tés ese tén:
– 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- és kép 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, kö -

tés, csomagolás).
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CD-n tör té nõ meg je len te tés ese tén:
– 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,
– elõ ké szí té si mun kák az aláb bi jog cí mek re:
  = szö veg- és kép 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,
– gyár tá si és cso ma go lá si költ ség (le vi lá gí tás, mon tí ro zás, adat hor do zó anyag költ sé ge flop py,

CD),
 – 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).

In ter ne ten tör té nõ meg je len te tés ese tén:
– 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,
– elõ ké szí té si mun kák az aláb bi jog cí mek re:
  = kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
  = szö veg be vi tel (írás), szken ne lés,
  = kor rek tú ra,
– kó do lás (HTML-nyelv re) (adat fel töl tés),
– pub li ká ció meg je len te té se (szol gál ta tás).

4. Ha zai és nem zet kö zi épí té sze ti kon fe ren ci ák, ren dez vé nyek, ki ál lí tá sok,
mes ter kur zu sok és szak mai to vább kép zé sek tá mo ga tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 2407

Pá lyá za tot a ren de zõ szerv, szak mai szer ve zet, vagy ma gán sze mély nyújt hat be.
Ha zai és kül föl di hely szí nû ren dez vé nye ken szak mai szer ve zet ál tal de le gált sze mé lyek és ma -

gán sze mé lyek csak az adott ren dez vény ak tív elõ adó ja ként, ki ál lí tó ja ként, illetve rendezõként tá mo -
gat ha tók!

Pá lyáz ni le het:
– rész vé te li díj ra,
– szál lás- és uta zá si költ ség re,
– biz to sí tás ra,
– bér le ti díj (te rem esz köz),
– szál lí tás ra,
– szak mai anyag költ ség re,
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– ins tal lá ci ó ra,
– elõ adói tisz te let díj ra és an nak já ru lé ka i ra,
– szink ron tol má cso lás ra.
Pub li ká ció (pla kát, meg hí vó, ka ta ló gus, ese mény hez kap cso ló dó ki ad vány) meg je len te té se

ese tén a kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí me ket tá mo gat ja:

Ha gyo má nyos meg je len te tés ese tén:
– 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- és kép 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, kö -

tés, csomagolás).

CD-n tör té nõ meg je len te tés ese tén:
– 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,
– elõ ké szí té si mun kák az aláb bi jog cí mek re:
  = szö veg- és kép be vi tel (írás, szken ne lés),
  = kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
  = kor rek tú ra,
– gyár tá si és cso ma go lá si költ ség [le vi lá gí tás, mon tí ro zás, adat hor do zó anyag költ sé ge (flop py, 

CD)], 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, cso ma go lás). 

5. A ma gyar épí tõ mû vé szek nem zet kö zi szak mai szer ve ze tek ben való je len lé té -
nek biz to sí tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 2432

Pá lyá za tot a nem zet kö zi épí tõ mû vé sze ti szer ve ze tek ma gyar ta go za tai nyújt hat nak be a 2006.
évi tag díj be fi ze tés támogatására.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a tag ság-, va la mint a 2005. évi tag díj be fi ze tés igazolását.
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A pá lyá za tok

2006. már ci us 16-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 – 1085 Bu da pest, Gyu lai Pál u. 11–13.). 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

A pá lyá zat be nyúj tá sa
Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2006. 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 le tek kel fel sze rel ve fo gad juk el.

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), vagy ki tölt he tõ az NKA hon lap ján, to váb bá  sze mé lye sen be sze rez he tõ vagy pos tai
úton 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 Igaz ga tó sá gá tól.

Pénz ügyi le bo nyo lí tó
Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie
– kül föl di szék he lyû pá lyá zó nak,
– ma gán sze mély nek, sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás igény lé se ese tén,
– rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek ak kor, ha nem ren del ke zik sa ját adó -

szám mal és szám la szám mal.
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.

Jogi do ku men tá ció
– A pá lyá zó/le bo nyo lí tó a pá lyá zat be adá sa kor kö te les be nyúj ta ni 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.
– A jogi do ku men tá ció is mé telt be csa to lá sa alól men te sül nek azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók,

akik nek vagy ame lyek nek 2006-ban már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk, és ezt kö ve tõ en jogi do ku men tá -
ci ó juk ban jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént.

– Ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mel lé kel ni azon in téz mé nyek, ame -
lyek az NKA hon lap ja (www.nka.hu) pá lyá za tok me nü pont já nak 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 sze re pel nek.

Köz tar to zás-iga zo lás
Tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó an nak, aki nek adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá sa van. Tar -

to zás aló li men tes sé gét a pá lyá zó/le bo nyo lí tó bi zo nyít hat ja úgy, hogy
– sa ját maga szer zi be a köz tar to zás-iga zo lá so kat, vagy
– ada tai fel hasz ná lá sá nak hoz zá já ru lá sá val arra fel jo go sít ja az NKA Igaz ga tó sá gát.
A tör vé nyi ren del ke zés al kal ma zá sá ról a pá lyá za ti adat lap és tá jé koz ta tó együt te sen ad rész le -

tes el iga zí tást.
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Ki ad vá nyok tá mo ga tá sa
A 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 che 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 kér ni, és a pá lyá zat hoz csa tol ni.

Egyéb ren del ke zé sek
A pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si jog cí mek tõl való el té rést a pá lyá zó nak in -

do kol nia kell.
Az Alap ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra (a kul tu rá lis örök ség vé del mi

célú tá mo ga tás ki vé te lé vel), törzs tõ ke-, il let ve alap tõ ke-eme lés re, va la mint egyéb be fek te té si cél ra
nem for dít 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, ál lan dó 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 zat el bí rá lá sa
El bí rá lás ra csak az a pá lyá zat ke rül, amely tar tal mi és for mai szem pont ból egy aránt he lyes.

En nek ér de ké ben kér jük, hogy az adat la pot a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban le ír tak alap ján tölt se ki! 
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 10 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap.
A dön tés fe lül bí rá la tá ra nincs le he tõ ség. 
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

Épí tõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK
74/2005. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATOKRA FORDÍTHATÓ 
PÉNZKERET-MARADVÁNYRÓL

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy a Kul tú ra 2000 Ide ig le nes Szak mai Kol lé gi um
2005. évi ke re té bõl fenn ma ra dó össze get az aláb bi meg hí vá sos pá lyá za tok ra for dít ja:

Tánc mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um 13 000 000 Ft
XI. Duna Nem zet kö zi Kul tu rá lis Ta lál ko zó

Köz mû ve lõ dé si Szak mai Kol lé gi um 1 000 000 Ft
„A kul tú ra pén ze – a pénz kul tú rá ja” címû kon fe ren cia meg ren de zé se

Köz mû ve lõ dé si Szak mai Kol lé gi um 7 000 000 Ft
Or szá gos köz mû ve lõ dé si szak mai kon fe ren ci ák szervezése

Le vél tá ri Szak mai Kol lé gi um 10 000 000 Ft
Sa vas le vél tá ri anya gok ál lo mány vé del mé nek elõ ké szí té sé re

Fo tó mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um 4 639 218 Ft
Ma gyar Fo to grá fi ai Ala pít vány és a Ma gyar Fo to grá fu sok Háza Kht. szá má ra szak könyv tá ri

ál lo má nyuk kö zös adat bá zi sá nak 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.–december 3. közötti idõszakban.

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 
75/2005. (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA

AZ NKA ÚJ NOMENKLATÚRÁJÁRÓL

A Bi zott ság a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram új kul tu rá lis no menk la tú rá ját egy han gú lag el -
fo gad ta.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke

146 NKA HÍRLEVÉL n BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
76/2005. (XII. 22.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A 2005. ÉVI KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGRÕL

A Bi zott ság a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram 2005. évi kom mu ni ká ci ós te vé keny sé gé rõl
szó ló be szá mo lót egy han gú lag el fo gad ta.

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 
77/2005. (XII. 22.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A 2006. ÉVI KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ
JAVASLATOKRÓL

A Bi zott ság a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap 2006. évi kom mu ni ká ci ós te vé keny sé gé re tett ja vas la -
tok ke ret fel té te le it egy han gú dön tés sel el fo gad ta.

Fel kéri az NKA Igaz ga tó sá gát an nak meg vizs gá lá sá ra, hogy a 120 mil lió fo rin tos költ ség ke ret
biz to sít ha tó-e, va la mint e té má ban a köz be szer zé si eljárás lebonyolítására.

Fel ké ri Bé kés Pál, Deme Pé ter, va la mint Le ven del Ádám bi zott sá gi ta go kat arra, hogy az el já -
rás so rán a mû vé sze ti, a köz ve tí tõi – va la mennyi te rü let re ki ter je dõ – szem lé let mó dot szakértõként
képviseljék.

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 
78/2005. (XII. 22.) SZÁMÚ HATÁROZATA

AZ 2006. ÉVI KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ
JAVASLATOKRÓL

A Bi zott ság a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram 2006. évi szak mai kol lé gi u mok szá má ra ren -
del ke zés re álló pá lyá za ti ke re tek meg ha tá ro zá sa kor – egy han gú dön tés alap ján – a Ki emelt Kul tu rá lis
Ese mé nyek Ide ig le nes Szak mai Kol lé gi um pá lyá za ti dön té se it, va la mint a vissza té rí ten dõ tá mo ga tá -
sok össze gét fi gye lem be veszi.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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TÁJÉKOZTATÓ A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATAINAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

A 2006-ban ha gyo má nyos/elekt ro ni kus for má ban meg je le nõ fo lyó ira tok 
tá mo ga tá sá ra

IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. no vem ber 10.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. no vem ber 22.
Be ér ke zett pá lyá za tok szá ma: 8 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 41 114 800 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. 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: 6 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 35 685 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 34 833 000 Ft

Tá mo ga tott la pok Meg ítélt összeg

Hang szer és Zene – vi zu á lis zene pro jekt ma ga zin/elekt ro ni kus (Bu da pest) 1 488 000 Ft
www.art por tal.hu (Bu da pest) 3 425 000 Ft
Sza lon – Ipar mû vé sze ti-res ta u rá lá si ro vat (Bu da pest) 1 920 000 Ft
Art Li mes (Ta ta bá nya) 2 000 000 Ft
Net le vél/elekt ro ni kus (Bu da pest) 4 000 000 Ft
Ma gyar Ipar mû vé szet* (Bu da pest) 22 000 000 Ft

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

el nö ke
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FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. no vem ber 10.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. no vem ber 23.
Be ér ke zett pá lyá za tok szá ma: 6 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 31 440 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 1 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 1 00 000 Ft
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 za tok: 4 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 23 440 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 19 560 000 Ft

Tá mo ga tott la pok Meg ítélt összeg

Di gi tál fo tó – szí nes ha vi lap (Bu da pest) 2 800 000 Ft
Fo tó mû vé szet (Bu da pest) 11 000 000 Ft
Fo tó ri por ter (Bu da pest) 2 800 000 Ft
Foto Mo za ik (Budapest) 2 960 000 Ft

Bán And rás s. k.,
a Fo tó mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

el nö ke
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MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. no vem ber 10.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. no vem ber 28.
Be ér ke zett pá lyá za tok szá ma: 8 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 19 026 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. 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 za tok: 4 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 10 400 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 8 280 000 Ft

Tá mo ga tott la pok Meg ítélt összeg

4D Táj mû vé sze ti és Kert mû vé sze ti fo lyó irat (Bu da pest) 480 000 Ft
Mû em lék vé de lem* (Bu da pest) 3 000 000 Ft
Vá rak, Kas té lyok, Temp lo mok (Baja) 4 000 000 Ft
Ér ték men tõ (Bu da pest) 800 000 Ft

Erõ Zol tán s. k.,
a Mû em lé ki és Ré gé sze ti Szak mai

Kol lé gi um el nö ke
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ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. no vem ber 10.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. no vem ber 29.
Be ér ke zett pá lyá za tok szá ma: 8 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 55 060 465 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 1 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 600 000 Ft
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 za tok: 4 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 41 660 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 39 521 309 Ft

Tá mo ga tott la pok Meg ítélt összeg

4D Táj épí té sze ti és Kert mû vé sze ti Fo lyó irat (Bu da pest) 1 370 000 Ft
www.epi tesz fo rum.hu/in ter ne tes (Bu da pest) 8 000 000 Ft
Or szág épí tõ (Bu da pest) 3 400 000 Ft
Ré gi-Új Ma gyar Épí tõ mû vé szet + Utó irat mel lék let (Bu da pest) 26 751 309 Ft

He ge dûs Pé ter s. k.,
az Épí tõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

el nö ke
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KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. no vem ber 10.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 15.
Be ér ke zett pá lyá za tok szá ma: 9 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 19 540 180 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. 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: 9 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 19 540 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 19 540 000 Ft

Tá mo ga tott la pok Meg ítélt összeg

Tu do má nyos és Mû sza ki Tá jé koz ta tás* (Bu da pest) 3 300 000 Ft
Tu do má nyos és Mû sza ki Tá jé koz ta tás/elekt ro ni kus* (Bu da pest) 1 200 000 Ft
Könyv tá ri Le ve le zõ/Lap (Bu da pest) 4 400 000 Ft
Könyv és Ne ve lés (Bu da pest) 2 167 450 Ft
Könyv és Ne ve lés/internetes (Bu da pest) 1 172 730 Ft
Könyv tá ri Fi gye lõ/internetes (Bu da pest) 400 000 Ft
Könyv, Könyv tár, Könyv tá ros (Bu da pest) 3 500 000 Ft
Könyv, Könyv tár, Könyv tá ros – Vá lo ga tott cikk anyag (Bu da pest) 400 000 Ft

Ram háb Má ria s. k.,
a Könyv tá ri Szak mai Kol lé gi um

el nö ke
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TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. no vem ber 10.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 1.
Be ér ke zett pá lyá za tok szá ma: 9 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 37 900 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 3 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 14 600 000 Ft
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: 5 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 21 300 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 19 840 000 Ft

Tá mo ga tott la pok Meg ítélt összeg

El len fény (Jász be rény) 8 000 000 Ft
Szín ház tu do má nyi Szem le (Bu da pest) 1 040 000 Ft
Szín ház (Bu da pest) 4 800 000 Ft
Ze ne-Ze ne-Tánc (Bu da pest) 5 000 000 Ft
Cri ti cai La pok (Bu da pest) 1 000 000 Ft

Pa ta ki And rás s. k.,
a Tánc mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

el nö ke
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MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. no vem ber 10.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 6.
Be ér ke zett pá lyá za tok szá ma: 3 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 7 550 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. 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: 3 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 7 550 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 7 550 000 Ft

Tá mo ga tott la pok Meg ítélt összeg

Nép raj zi Lá tó ha tár (Bu da pest) 650 000 Ft
Mú ze u mi Hír le vél (Bu da pest) 2 000 000 Ft
Ma gyar Mú ze u mok* (Bu da pest) 4 900 000 Ft

Viga Gyu la s. k.,
a Mú ze u mi Szak mai Kol lé gi um

el nö ke
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MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. no vem ber 10.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 6.
Be ér ke zett pá lyá za tok szá ma: 16 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 65 992 910 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 2 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 2 344 010 Ft
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: 6 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 40 813 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 32 700 000 Ft

Tá mo ga tott la pok Meg ítélt összeg

www.ma gyar.film.hu/por tál (Bu da pest) 8 000 000 Ft
Film tett (Cluj Na po ca–Ko lozs vár) 3 200 000 Ft
Film vi lág Film mû vé sze ti Fo lyó irat (Bu da pest) 11 200 000 Ft
Kri ti ka (Bu da pest) 1 600 000 Ft
www.film kul tu ra.hu/elektronikus (Bu da pest) 4 700 000 Ft
Mo zi net Ma ga zin (Bu da pest) 4 000 000 Ft

Koz ma Ká roly s. k.,
a Moz gó kép Szak mai Kol lé gi um

el nö ke
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LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. no vem ber 10.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 8.
Be ér ke zett pá lyá za tok szá ma: 5 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 12 272 623 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. 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: 5 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 12 272 623 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 11 390 000 Ft

Tá mo ga tott la pok Meg ítélt összeg

Le vél tá ri Szem le* (Bu da pest) 3 000 000 Ft
Le vél tá ri Köz le mé nyek* (Bu da pest) 3 000 000 Ft
Ar chív net/elekt ro ni kus (Bu da pest) 2 000 000 Ft
Tu rul (Bu da pest) 1 390 000 Ft
Fons (Bu da pest) 2 000 000 Ft

Mol nár Jó zsef s. k.,
a Le vél tá ri Szak ma Kol lé gi um

el nö ke
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SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. no vem ber 10.
A pá lyá za tok el bí rá lás nak dá tu ma: 2005. de cem ber 8.
Be ér ke zett pá lyá za tok szá ma: 12 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 74 702 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 1 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 9 000 000 Ft
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: 5 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 48 952 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 39 161 600 Ft

Tá mo ga tott la pok Meg ítélt összeg

Cri ti cai La pok (Bu da pest) 8 273 600 Ft
Kri ti ka (Bu da pest) 2 000 000 Ft
Szín há zi Év könyv (Bu da pest) 888 000 Ft
Szín ház* (Bu da pest) 22 400 000 Ft
El len fény (Jász be rény) 5 600 000 Ft

Csiz ma i da Ti bor s. k.,
a Szín há zi Szak mai Kol lé gi um

el nö ke
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SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. no vem ber 11.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 13.
Be ér ke zett pá lyá za tok szá ma: 68 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 361 393 080 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 2 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 2 700 000 Ft
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: 36 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 244 319 680 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 197 180 000 Ft

Tá mo ga tott la pok Meg ítélt összeg

Al föld (Deb re cen) 8 500 000 Ft
Látó (Tir gu Mu res–Ma ros vá sár hely) 2 000 000 Ft
Ez red vég (Bu da pest) 1 600 000 Ft
For rás* (Kecs ke mét) 7 500 000 Ft
Li te ra tú ra (Bu da pest) 1 200 000 Ft
Bár ka (Bé kés csa ba) 4 800 000 Ft
Éle tünk (Szom bat hely) 4 800 000 Ft
Híd (Novi Sad–Új vi dék) 2 200 000 Ft
He li kon (Cluj Na po ca–Ko lozs vár) 2 000 000 Ft
Hi tel (Bu da pest) 6 400 000 Ft
Je len kor (Pécs) 11 600 000 Ft
Kal lig ram* (Bra tis la va–Po zsony) 2 200 000 Ft
Könyv hét (Bu da pest) 2 400 000 Ft
Új For rás (Ta ta bá nya) 7 700 000 Ft
Kor társ* (Bu da pest) 16 000 000 Ft
Új Könyv pi ac (Bu da pest) 4 800 000 Ft
Li te ra/in ter ne tes (Bu da pest) 9 600 000 Ft
Ma gyar Lett re In ter na ti o na le (Bu da pest) 3 200 000 Ft
Ma gyar Mû hely (Bu da pest) 1 400 000 Ft
Ma gyar Nap ló (Bu da pest) 13 200 000 Ft
2000 Iro dal mi és Tár sa dal mi Lap (Bu da pest) 8 000 000 Ft
Moz gó Vi lág (Bu da pest) 4 000 000 Ft
Múlt és Jövõ (Bu da pest) 4 720 000 Ft
Mû hely (Gyõr) 6 800 000 Ft
Nagy vi lág (Bu da pest) 11 200 000 Ft
Szi vár vány (Gyer mek lap) (Cluj Na po ca–Ko lozs vár) 2 000 000 Ft
PRAE (Bu da pest) 2 100 000 Ft
Fosszi lia (Sze ged) 560 000 Ft
Szé kely föld (Mi er cu rea Ciuc–Csík sze re da) 4 000 000 Ft
Szép iro dal mi Fi gye lõ* (Bu da pest) 5 600 000 Ft
Par nasszus* (Bu da pest) 3 100 000 Ft
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Ti sza táj (Sze ged) 8 800 000 Ft
Esõ (Jász be rény) 1 200 000 Ft
Iro da lom tör té ne ti Köz le mé nyek (Bu da pest) 2 000 000 Ft
Vi gi lia (Bu da pest) 5 600 000 Ft
Hol mi (Bu da pest) 14 400 000 Ft

Vá mos Mik lós s. k.,
a Szép iro dal mi Szak mai Kol lé gi um

el nö ke
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KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. no vem ber 10.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 14.
Be ér ke zett pá lyá za tok szá ma: 45 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 59 430 361 Ft
Ér vén te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 4 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 7 040 168 Ft
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: 28 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 34 960 620 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 28 540 200 Ft

Tá mo ga tott la pok Meg ítélt összeg

Aracs (Su bo ti ca–Sza bad ka) 1 642 000 Ft
Hír le vél (Kecs ke mét) 640 000 Ft
Dis kur zus* (Pécs) 1 259 000 Ft
Mér ték (Eger) 916 000 Ft
Köz hír/pe ri o di ka (Bé kés csa ba) 500 000 Ft
Köz hír/in ter ne tes (Bé kés csa ba) 240 000 Ft
Kult-Tú ra Hír map pa (Mis kolc) 640 000 Ft
kult-tu ra.e-lap/elektronikus (Mis kolc) 720 000 Ft
ka le i dos kop.hu/elekt ro ni kus (Bu da pest) 967 000 Ft
Hír le vél (Sze ged) 690 000 Ft
Ci vil-Fó rum (Cluj Na po ca–Ko lozs vár) 500 000 Ft
Re demp tio (Jász be rény) 500 000 Ft
Hír mon dó (+1 kü lön szám)* (Szol nok) 500 000 Ft
For gó (Bu da pest) 502 000 Ft
Kis pes ti Kró ni ka (Bu da pest) 720 000 Ft
Mû ve lõ dés (Cluj Na po ca–Ko lozs vár) 1 920 000 Ft
Mû ve lõ dés/in ter ne tes (Cluj Na po ca–Ko lozs vár) 800 000 Ft
Me gyei Hír mon dó (Deb re cen) 500 000 Ft
Pa ro la (Bu da pest) 784 000 Ft
Drá ma pe da gó gi ai Ma ga zin (Bu da pest) 2 480 000 Ft
Szín* (Bu da pest) 2 408 000 Ft
Eri ka net*/elekt ro ni kus (Bu da pest) 1 012 200 Ft
Vers mon dó (Bu da pest) 1 671 000 Ft
Köz mû ve lõ dé si In for má ci ók (Bu da pest) 1 200 000 Ft
Hang adó/pe ri o di ka (Nyír egy há za) 1 070 000 Ft
Hó na pos ta (Veszp rém) 1 575 000 Ft
Za lai Men tor (Za la eger szeg) 1 184 000 Ft
Zemp lé ni Mú zsa* (Sá ros pa tak) 1 000 000 Ft

Tóth Zsu zsan na s. k.,
a Köz mû ve lõ dé si Szak mai Kol lé gi um

el nö ke
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NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. no vem ber 10.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 14.
Be ér ke zett pá lyá za tok szá ma: 9 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 15 595 200 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 2 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 2 343 200 Ft
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: 5 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 11 625 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 9 900 000 Ft

Tá mo ga tott la pok Meg ítélt összeg

Sha man (Bu da pest) 960 000 Ft
Folk ma ga zin* (Bu da pest) 4 200 000 Ft
Mes ter ség és Mû vé szet Hír mon dó* (Bu da pest) 1 800 000 Ft
Nép raj zi Hí rek/pe ri o di ka (Bu da pest) 900 000 Ft
Hun ga ri an He ri ta ge (Bu da pest) 2 040 000 Ft

Ba logh Ba lázs s. k.,
a Nép mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

el nö ke
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KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. no vem ber 10.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 16.
Be ér ke zett pá lyá za tok szá ma: 20 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 147 807 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 3 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 8 440 000 Ft
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: 6 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 100 627 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 40 250 800 Ft

Tá mo ga tott la pok Meg ítélt összeg

Ex in dex/in ter ne tes (Budapest) 1 250 000 Ft
Bal kon (Bu da pest) 10 828 000 Ft
Ma gyar Mû hely (Bu da pest) 690 400 Ft
Enig ma (Bu da pest) 3 602 400 Ft
Pra e sens (Bu da pest) 4 400 000 Ft
Új Mû vé szet* (Bu da pest) 19 480 000 Ft

Ko vács Pé ter s. k.,
a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

el nö ke
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ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. no vem ber 10.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 19.
Be ér ke zett pá lyá za tok szá ma: 24 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 69 367 400 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 1 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 155 000 Ft
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: 19 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 54 917 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 45 547 000 Ft

Tá mo ga tott la pok Meg ítélt összeg

Hang szer és Zene/in ter ne tes (Budapest) 680 000 Ft
Ope ra élet (Bu da pest) 3 600 000 Ft
www.mo mus.hu/in ter ne tes (Budapest) 2 500 000 Ft
Fi de lio Ma ga zin (Bu da pest) 2 000 000 Ft
www.fi de lo.hu/in ter ne tes (Bu da pest) 2 000 000 Ft
Gra mo fon (Bu da pest) 2 400 000 Ft
www.gra mo fon.hu/in ter ne tes (Bu da pest) 480 000 Ft
Ma gyar Egy ház ze ne* (Bu da pest) 6 400 000 Ft
Ma gyar Jazz Szö vet ség Hír le ve le/in ter ne tes* (Bu da pest) 175 000 Ft
Jazz ku ta tás (Bu da pest) 480 000 Ft
Ma gyar Ko dály Tár sa ság Hí rei (Bu da pest) 952 000 Ft
Ze ne szó (Bu da pest) 3 400 000 Ft
Ze ne-Ze ne-Tánc (Bu da pest) 2 800 000 Ft
Ma gyar Zene (Bu da pest) 3 600 000 Ft
Met ro nóm* (Bu da pest) 640 000 Ft
Par lan do* (Bu da pest) 1 800 000 Ft
Mu zsi ka (Bu da pest) 8 000 000 Ft
www.mu zsi ka.net/in ter ne tes (Bu da pest) 1 400 000 Ft
Ze ne kar (Bu da pest) 2 240 000 Ft

Ti ha nyi Lász ló s. k.,
a Ze nei Szak mai Kol lé gi um

el nö ke
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ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI
KOLLÉGIUM

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. no vem ber 11.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 19.
Be ér ke zett pá lyá za tok szá ma: 149 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 470 379 244 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 2 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 1 238 512 Ft
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: 78 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 259 523 122 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 218 550 000 Ft

Tá mo ga tott la pok Meg ítélt összeg

Nyel vünk és Kul tú ránk (Bu da pest) 1 500 000 Ft
Ae tas (Sze ged) 2 000 000 Ft
Anth ro po lis (Bu da pest) 900 000 Ft
Eu ró pai Kul tu rá lis Fü ze tek (Bu da pest) 2 200 000 Ft
Édes Anya nyel vünk* (Bu da pest) 2 500 000 Ft
Bá csor szág (Su bo ti ca–Sza bad ka) 1 400 000 Ft
Mai Ma gyar Kul tú ra (Bu da pest) 1 600 000 Ft
Bu da pest Ne gyed (Bu da pest) 2 800 000 Ft
Vá ro sunk/pe ri o di ka (Bu da pest) 500 000 Ft
Eu ró pai Utas (Bu da pest) 3 200 000 Ft
C.E.T. (Bu da pest) 2 200 000 Ft
Nap út (Bu da pest) 1 000 000 Ft
Hét Hárs (Bu da pest) 650 000 Ft
Ci vil Fó rum (Cluj Na po ca–Ko lozs vár) 600 000 Ft
Fir ka (Cluj Na po ca–Ko lozs vár) 550 000 Ft
Er dé lyi Mú ze um (Cluj Na po ca–Ko lozs vár) 1 100 000 Ft
Mú ze u mi Fü ze tek – Az Er dé lyi Mú ze um-Egye sü let Ter mé szet tu do má nyi 
Szak osz tá lyá nak Köz le mé nyei (Cluj Na po ca–Kolozsvár) 500 000 Ft
Lé tünk (Novi Sad–Új vi dék) 900 000 Ft
Az Ókor – Fo lyó irat az An tik Kul tú rák ból (Bu da pest) 1 200 000 Ft
Gö mö ror szág (Ri ma szom bat) 1 200 000 Ft
Va don (Vác) 9 000 000 Ft
Or szá gos Jó ba rá tok – Mi ni-Ma nó Fog lal koz ta tó Gyer mek ma ga zin (Debrecen) 2 400 000 Ft
Esély (Bu da pest) 2 800 000 Ft
His tó ria (Bu da pest) 9 000 000 Ft
Had tör té ne lmi Köz le mé nyek (Bu da pest) 1 100 000 Ft
Hon is me ret (Bu da pest) 4 000 000 Ft
Igen (Bu da pest) 850 000 Ft
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Táv la tok (Bu da pest) 1 600 000 Ft
Jel (Bu da pest) 1 900 000 Ft
Könyv hét (Bu da pest) 2 800 000 Ft
Kis pes ti Kró ni ka (Bu da pest) 2 500 000 Ft
Ko rall (Bu da pest) 1 100 000 Ft
Ko runk (Cluj Na po ca–Ko lozs vár) 2 800 000 Ft
Köz gaz da sá gi Szem le (Bu da pest) 1 500 000 Ft
Köz gaz da sá gi Szem le/in ter ne tes (Bu da pest) 300 000 Ft
Kri ti ka (Bu da pest) 11 200 000 Ft
Múl tunk Em lé kei (Ko mar no–Rév ko má rom) 1 400 000 Ft
Tá bor tûz (Ko mar no–Rév ko má rom) 1 200 000 Ft
Li mes (Ta ta bá nya) 3 000 000 Ft
Kül-Vi lág/in ter ne tes (Bu da örs) 500 000 Ft
Lé leg zet (Bu da pest) 5 900 000 Ft
Lé leg zet/in ter ne tes (Bu da pest) 2 100 000 Ft
Ka ted ra (Du najs ka Stre da–Du na szer da hely) 3 900 000 Ft
Ki sebb ség ku ta tás an gol nyel vû vál to za ta: Mi no ri ti es Re se arch (Bu da pest) 2 500 000 Ft
Pan non hal mi Szem le (Pan non hal ma) 2 500 000 Ft
Me te or (Bu da pest) 600 000 Ft
Ma gyar Szem le (Bu da pest) 1 000 000 Ft
Szá za dok (Bu da pest) 5 100 000 Ft
Po li ti ka tu do má nyi Szem le (Bu da pest) 1 400 000 Ft
www.ema sa.hu/mé dia por tál (Bu da pest) 3 500 000 Ft
Szom bat (Bu da pest) 1 600 000 Ft
Aba cus Ma te ma ti kai La pok 10–14 éve sek nek (Kecs ke mét) 800 000 Ft
Sza bolcs-Szat már-Be re gi Szem le (Nyír egy há za) 800 000 Ft
Moz gó Vi lág (Bu da pest) 9 000 000 Ft
Egyen lí tõ (Bu da pest) 2 800 000 Ft
Múl tunk* (Bu da pest) 2 300 000 Ft
Szín ház tu do má nyi Szem le (Bu da pest) 1 050 000 Ft
Pé csi Szem le (Pécs) 800 000 Ft
Ka tek hón (Bu da pest) 750 000 Ft
For du ló pont (Bu da pest) 2 500 000 Ft
Pro Phi lo sop hia (Veszp rém) 1 000 000 Ft
Rep li ka (Bu da pest) 1 200 000 Ft
Ru bi con (Bu da pest) 10 200 000 Ft
Be szé lõ (Bu da pest) 9 600 000 Ft
Süni (Vác) 9 000 000 Ft
Szá zad véd (Bu da pest) 2 300 000 Ft
Sze ged (Sze ged) 1 000 000 Ft
Mold vai Ma gyar ság (Mi er cu rea Ciuc–Csík sze re da) 1 800 000 Ft
Re gio – Ki sebb ség, Po li ti ka, Tár sa da lom (Bu da pest) 1 500 000 Ft
Ter mé szet bú vár (Bu da pest) 9 000 000 Ft
Ter mé szet já rás Ma ga zin (Bu da pest) 700 000 Ft
Tha las sa (Bu da pest) 1 000 000 Ft
A Ter mé szet Vi lá ga (Bu da pest) 9 000 000 Ft
Va ló ság (Bu da pest) 6 400 000 Ft
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Kút (Ti mi so a ra–Te mes vár) 500 000 Ft
Bocs (Bu da pest) 800 000 Ft
Zemp lé ni Mú zsa (Sá ros pa tak) 1 200 000 Ft

Meg hí vá sos pá lyá zat – TIT
Be ér ke zé si ha tár nap és a dön tés dá tu ma: 2005. de cem ber 19.
Élet és Tu do mány (Bu da pest) 12 000 000 Ft

Ko csis And rás Sán dor s. k.,
az Is me ret ter jesz tés

és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi um
el nö ke

A *-gal jel zett fo lyó ira 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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A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA – 2005*

A Tánc mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det, amely re meg hív ja a Duna 
Mû vé sze ti Tár sa ság Nem zet kö zi Mul ti kul tu rá lis Ala pít ványt, a

XI. Duna Nem zet kö zi Kul tu rá lis Ta lál ko zó meg ren de zé sé re

Al té ma kód szá ma: 1507

A kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí me ket tá mo gat ja:
– ho no rá ri um ra, szál lás- és úti költ ség re, cso por tos ét kez te tésre, a pro duk ció meg va ló sí tá sá hoz

szük sé ges dologi kiadásokra,
– ki ad vány ra:

Ha gyo má nyos meg je len te tés ese tén
– szer zõi ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás ki fi ze té sé re,
– szer zõi jog dí jak ra,
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze té sé re,
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõi, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um -

ra és já ru lé ka i ra, vagy számlás ki fi ze té sé re,
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák ra az aláb bi jog cí mek re:
  = szö veg- és kép 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 re (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás,

cso ma go lás).

CD-n tör té nõ meg je len te tés ese tén
– szer zõi ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás ki fi ze té sé re,
– szer zõi jog dí jak ra,
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um ra és já ru lék ra, vagy szám lás ki fi ze té sé re,
– 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 -

ra és já ru lé ka i ra, vagy számlás ki fi ze té sé re,
– elõ ké szí té si mun kák ra az aláb bi jog cí mek re:
  = szö veg-, és kép be vi tel (írás, szken ne lés),
  = kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
  = kor rek tú ra,
– gyár tá si, cso ma go lá si költ ség re (le vi lá gí tás, mon tí ro zás, adat hor do zó anyagköltsége),
– bo rí tó elõ ál lí tá si és cso ma go lá si költ ség re (nyom dai mun ka, pa pír költ ség, haj to ga tás, kör be -

vá gás, csomagolás).

Az el nyer he tõ vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás össze ge 13 000 000 Ft.
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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
(1388 Bu da pest, Pos ta fi ók 82.) A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá zat ér vény te len.

Tánc mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

* A pá lyá za tot a kol lé gi um 2005. de cem be ré ben el bí rál ta. A fel hí vást in for má ció ké ppen, a tel jes ség ked vé ért kö zöl -

jük. (A szerk.)
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IN MEMORIAM DR. ROMÁN ANDRÁS*

Amit a mû em lé kes õriz, véd, si mo gat, az va ló di ér ték**

Be szél ge tés dr. Ro mán And rás épí tész mér nök kel

„Nem szé pen-épült, szép te te jû la kok,
nem jól ra kott nagy kõ fa lak és utak
ad ják a vá rost, nem ha jó gyár,
ámde olyan la kó sok, kik av val mi 
meg van, élni tud nak”

(Alk ha i osz)

Elsõ ele mis ta ko rá ban egy gye rek nek szám ta lan el fog lalt sá ga le het. Az egyik ol dalt az emi -
nens, a pél da kép ha tá rol ja be, a má si kat a csi bész ség, a szer te len ség s e ket tõn be lül még szám ta lan a
vá lasz tá sa jó és a rossz kö zött. Az vi szont rit ka ság, hogy le raj zol ja nagy la ká suk bo nyo lult, töb bé-ke -
vés bé mér ték ará nyos alap raj zát, mint azt én tet tem. Nagy já ból eb ben az idõ ben a Szent Ist ván park -
ban sé tál tam (ak kor Ra kovsz ki park nak hív ták). Itt egy kis ko rú ro han gál, fo ci zik, ci põ vel
be le gya lo gol a víz zel teli me den cé be, némi ho mo kot visz haza az elem zés ked vé ért a zse bé ben, én vi -
szont a há zak ra cso dál koz tam rá: itt más ala kú ak az ab la kok, mint a bel vá ros ban. Ott álló tég la lap ala -
kú ak, itt fek võ ek. Más az osz tá suk is. Mind ezek után ter mé sze tes nek tûn het, hogy épí tész mér nök
akartam lenni. Tervezõ építész. Ébren, álmomban felépítettem a világot, az „én épületeimmel” hin tet -
tem tele a várost.

Hû sé ges ter mé sze tû va gyok
Né gyen él tünk együtt. Szü le im, nagy apám és én. Szép ség, har mó nia. Ebbe szólt bele dur ván a

tör té ne lem. Apám – az ezer ki lenc száz har min cas évek kö ze pén jár tunk – a zsi dó el le nes ren del ke zé sek 
foly tán mun ka nél kül ma radt, így sok idõt töl töt tünk együtt. Foci, gomb fo ci, sé ták. Nem a pe da gó gi ai
köny vek ben ol vas ha tó apa volt mel let tem, ha nem egy társ. Ba rát. Me sélt. A tün dér me sék már nem il -
let tek az ak ko ri idõk höz, a va ló sá got, a re a li tást mond ta. A szü lõ az anyám volt. Ba jom mal hoz zá for -
dul tam. Õ gyó gyí tott. Kér dé se im re, ne vez zük egy ser dü lõ bel sõ prob lé má i nak, meg ad ta a vá laszt. Ma 
már tu dom, hogy a nagy apám volt, aki min de nek fe lett sze re tett, de ezt akkor még nem ismertem fel.
Ha erre gondolok, ma is bánt, s az is, hogy nem viszonoztam eléggé.

Tíz éve sen gim na zis ta let tem. Ma so kan nem tud ják, hogy mi az a nu me rus cla u sus, osz tá lyon -
ként csak két zsi dó ta nu lót ve het tek fel. Ki vé tel há rom fõ vá ro si is ko la, ahol zsi dó osz tályt is in dít hat -
tak. Ma alig ha ért he tõ en nek a jel zõs szer ke zet nek fé ke vesz tett er kölcs te len sé ge, de – ab ban az
idõ ben – er rõl szólt a tör té ne lem. A Ber zse nyi kü lön le ges is ko la volt. Ma gas pe da gó gi ai szín vo nal,
ki tû nõ szel lem. Soha nem érez tet ték ve lünk, hogy mi má sok, ke ve seb bek len nénk. 1944 ta va szán,
ami kor a né met be vo nu lás után hir te len vé get ért a tan év, zsi dót nem buk tat tak, in kább fel osz tá lyoz -
tak. De jött a ho lo ka uszt, kö zel hat száz ezer zsi dó ha lott já val. Buj ká lás, vé dett há zak, get tó,
deportálás. A kérdés örökre kérdés marad: miért? Apámat, nagyapámat meggyilkolták. Anyám és én
túléltük.

A ná cik el le ni gyû lö let vitt a kom mu nis ták közé. Ti zen nyolc éve sen tud tam (hit tem!), hogy ott
a he lyem. Lel ke sí tett, hogy min den em ber egy for ma, hogy ne le gyen ki zsák má nyo lás, hogy az in ter -
na ci o na lis ta vi lág ban min den ki test vér. Ha hi bát lát tam, el hes se get tem, em be rek csi nál ják ezt is. Na i -
vi tá so mat ma is ér tem, azt nem, hogy miért tartottam ki ilyen soká. 
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Va ló szí nû leg hû ség bõl. Húsz évig tar tó elsõ há zas sá gom rossz volt, de ma rad tam. Fe le sé gem
szép, ki vá ló em ber, sze re tett, de élni nem igen le he tett vele. Egy új, nagy sze re lem nek kel lett jön ni,
hogy fel nyissa a sze mem. Így le het tem a po li ti kai meg gyõ zõ dé sem mel is. Nagy Imre volt a pél da ké -
pem, aki – hi szem – kom mu nis ta ként halt meg. Hit tem a rend szer meg re for mál ha tó sá gá ban. Gor ba -
csov nak kel lett ér kez nie, hogy rá jöj jek, a de mok rá cia és az egy párt rend szer össze egyez tet he tet len. Ez 
a fel is me rés ve ze tett el a szo ci ál de mok rá ci á ig. Meg ma rad tam bal ol da li nak és ná ci el le nes nek. Az elsõ
szak mai csa ló dás az egye te men ért. Rá kel lett jön nöm, hogy be lõ lem sose lesz ter ve zõ épí tész. „Te le -
hin tés rõl” szó sem lehet. Gyenge a rajzkészségem és ezen tanáraim se tudtak változtatni. Elvesztettem 
tervezõ önbizalmam.

Du na pen te le, a ké sõb bi Sztá lin vá ros. Napi 10–12 óra mun ka. Em ber te len kö rül mé nyek, de
elka pott, a mun ka len dü le te. So kan vol tunk így. Két év ka to na ság kö vet ke zett. Szent gott hard tól
Makó ig egy sor erõ dí té si sza kasz épí té sét ve zet tem. A mun ka ke mény volt, de már nem volt em ber hez 
mél tat lan. Le sze re lé sem után – kö rül be lül nyolc évig – mû sza ki el len õr ként, kis vál la la tok fõ mér nö -
ke ként dol goz tam. Sok munkahely, összevonások, átszervezések. Hiábavaló nem volt.

Van-e ked venc mû em lé kem?
A nagy for du lat 1961 ele jén kö vet ke zett. Az ép pen ak tu á lis ál lás ke re sés köz ben hív tak a Bu da -

pes ti Mû em lék Fel ügye lõ ség hez (nem sok kal utóbb az Or szá gos hoz). Szí ve sen mond tam igent, nem
volt ide gen az épí té szet tör té net. Ezt a hi va tást ha mar meg sze ret tem, nem múló sze re lem nek bi zo -
nyult. Az újat ter ve zõ épí tész nem le het biz tos ab ban, hogy mû vé vel él ményt vagy örö met sze rez. Fáj -
hat is egy épü let. (Csak Bu da pes ten: Ma mut, Nem ze ti Szín ház, Hattyú-ház). A mû em lé kes vi szont
biz tos le het ab ban, hogy amit õriz, véd, si mo gat, az va ló di ér ték. Biz tos le het ab ban, hogy mun ká já -
nak egyik, ta lán leg fon to sabb ré sze, hogy gyö nör köd tes sen, hogy egy faj ta elé ge dett ség for rá sa le -
gyen. Ta nít. Ami kor az em ber szembekerül a történelem korábbi századaival, egy-egy városával,
épületével, ez akár katarzist is okozhat.

Van-e ked venc kor sza kom? Nincs. Ked venc mû em lé kem van. Egy kül föl di, egy ma gyar. Az
isz tam bu li Ha gia Sop hi át meg va ló sult cso da ként bá mu lom. Kül se je sem mit mo ndó, ko pott, tám pil lé -
rek kel el ron tott, de ha ben ne vagy, úgy ér zed, hogy a mennyek ben jársz. Mo nu men ta li tás és hu má -
num fo gad. A tér él mé nyét, a szer ke zet nagy sze rû sé gét ér zed, ahol a mé re tek hez ké pest még is a
pa rá nyi em ber az ural ko dó. A deb re ce ni Nagy temp lom kí vül rõl néz ve ra gad ma gá val. Nincs még egy
mû em lé künk, ame lyik ennyi re ma gyar. Ben ne van min den szer te len sé günk, fur csa sá gunk, te het sé -
günk. Hom lok za ta a tár gyi a sult ró na ság. Két tor nya olyan tá vol ból nézi egy mást, ami min den épí té -
sze ti arány sza bály nak el lent mond. Pé chy Mi hály ku po lát is ter ve zett, de – ahogy ez len ni szo kott –
erre már nem ju tott pénz. Sze ren cse. Így lett sza bály ta lan, hi bás, gyö nyö rû. Te gyük hoz zá, hogy
1849-ben, majd 1944-ben (Bu da pes ten ek kor még a nyi la sok tom bol tak) országos nagyságrendû
eseményekhez nyújtott történelmi színteret. A szakzsargon ezt nevezi a mûemlék inmateriális,
szellemi értékének.

Mû em lé kes ként se let tem ter ve zõ. Nem mon dhatom, hogy ezt vagy azt a mû em lé ket én ál lí tot -
tam hely re, de se sze ri se szá ma azok nak, ame lye ket én men tet tem meg mun ka tár sa im mal, vagy egye -
dül. Sok tu cat nyit nyil vá ní tot tam mû em lék ké, vagy tet tem ja vas la tot, ami kor erre volt
jo go sít vá nyom. Két kol lé gám mal együtt ve tet tük fel elõ ször Ma gyar or szá gon az épí té sze ti ér té kek
he lyi vé del mé nek gon do la tát, ami az óta az örök ség vé de lem egyik osz lo pa lett. Vol tak per sze bu ká sok 
is. Szá mos és nagy. Ez a mû em lék vé de lem ben min den na pos. A nagy ha tal mú he lyi kis ki rá lyok ál ta lá -
ban utál ták a mû em lé ke ket. A múl tat vég képp el tö röl ni – a vá ro sok ban is. E cél ból még ha zug ság tól
sem ri ad tak vissza. De zsõ Jó zsef, egy ko ri I. ke rü le ti ta nács el nök sok szor el mon dott tör té ne te volt:
„Egy Ame ri ká ba sza kadt ha zánk fi át ka la u zol tam egy ko ri la kó há zá ban a Dísz té ren. Rá bö kött egy fal -
kép re: jé, hát ezt res ta u rál ták? Hi szen én ezt egy sváb asszonnyal pin gál tat tam.” A Baj csak az, hogy
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az egy XVIII. szá za di ba rokk fal kép volt. Papp Já nos, Veszp rém me gyei párt tit kár a fél veszp ré mi vá -
ros köz pon tot le bon tat ta. Írtam ez ellen egy cikket, azt hittem, nagyot ütnek érte a fejemre, de nem
tették. A rend szer vál tás sal leáldozott a helyi Tirannusok kora, lettek helyettük befektetõk.

Né hány mun kám ra kü lö nö sen büsz ke va gyok. Hol ló kõ új já va rá szo lá sa. Ti zen hat évig ve zet -
tem azt a bi zott sá got, amely a re ha bi li tá ci ót irá nyí tot ta. Mi dön töt tük el, hogy ezt vagy azt a mû em lé -
ket, mi kor, mi lyen cél ra ál lít sák hely re. Óvo da, könyv tár, or vo si ren de lõ, öre gek nap kö zi ott ho na,
pos ta, kis mú ze u mok, tu ris ta há zak. Egy apró falu, tel jes inf ras turk tú rá val. A falu mö göt ti domb ol dal
vé del me. Mun kánk nél kül Hol ló kõ nem vált vol na vi lág örök ség gé. 1994–98 kö zöt ti ön kor mány za ti
kép vi se lõ vol tam Bu da pest V. ke rü le té ben. Ép pen po li ti kai béke ho nolt. Ja va sol tam, hogy az ön kor -
mány zat „fo gad ja örök be” két gyö nyö rû er dé lyi ma gyar falu, To roc kó és Én la ka épí té sze ti örök sé gét. 
Már tíz éve fo lyik az ér ték men tõ ak ció ko lozs vá ri és csík sze re dai épí té szek ve ze té sé vel. 1999-ben,
ame ri kai fel ké rés re, ta nul mányt ké szí tet tem, a mádi ba rokk zsi na gó ga ál la po tá ról. En nek alap ján a
World Mo nu ments Fund biz to sí tot ta a költ sé gek tíz szá za lé kát, a töb bit a tu laj do nos, a Kincs tá ri Va -
gyo ni Igaz ga tó ság. A mû em lék hely re ál lí tá sa ta valy fe je zõ dött be. To roc kó és Mád az Eu ró pa Nost ra
ér ték vé dõ szer ve zet (el nö ke a dán ki rály nõ fér je) ki tün te tés ben ré sze sült. Hol ló kõ, To roc kó, Én la ka,
Mád. Egy har mo ni ku san a táj ba illeszkedõ magyar, két egyedi szépségét felmutató erdélyi falu és egy
zsidó templom. „Kössük össze” e három mûemlék karakterét. Humánum, megértés, béke. Kicsiben.
Erõsen kell hinnünk, hogy nem lehetetlen nagyobb léptékben sem.

Mond juk Róma és Pécs
A mû em lék vé de lem egyik leg lát vá nyo sabb fel ada ta a hely re ál lí tás. A mû em lék vé de lem szín -

vo na la egy-egy or szág fej lett sé gé tõl, gaz da sá gi, tár sa dal mi, po li ti kai rend sze ré tõl függ. A hely re ál lí -
tás nem. Ve gyünk egy pél dát az egész ség ügy bõl. Ahogy nincs ka pi ta lis ta vagy kom mu nis ta
agy se bé szet, nincs ilyen vagy olyan mû em lék-hely re ál lí tás sem. Van kor sze rû vagy el ma ra dott. A cél
el sõ sor ban, hogy lát ha tó vá te gye a meg lé võ, de a má ban is me ret len ér té ke ket. Az avult ság fel szá mo -
lá sá val le he tõ sé get te remt a cél sze rû hasz no sí tás hoz. A hely re ál lí tás egy mú ze u mi tárgy res ta u rá lá sá -
hoz ha son lít ha tó. Bo nyo lult dolog. A születõnek hitelesnek és – fogalmazzunk köznapian – szépnek
kell lennie. Mindennek az építészet formanyelvén.

Az, hogy a hu sza dik szá zad má so dik fe lé ben a ma gyar mû em lék-hely re ál lí tás ma gas szín vo na -
lat ért el, nem elõz mé nyek nél kül való. Ez az 1889-es év hez és Möl ler Ist ván pro fesszor ne vé hez kö tõ -
dik, aki meg elõz ve ko rát, kon zer vál ta a zsám bé ki pre mon te ri kis, egy ha jós temp lo mot. A „ma gyar
is ko la” kez de te in nen szá mít ha tó. Tö rök tá ma dá sok, majd az 1763-as föld ren gés. A temp lom el pusz -
tult. Möl ler Ist ván nem te he tett mást, „kon zer vált”, sa ját sze re pét ro kon szen ve sen hát tér be szo rít va.
Ezt on nan tud hat juk, hogy az anya gok te kin té lyes ré szét, a ta laj szi lárd sá gá ra, a nem lát ha tó dol gok ra
for dí tot ta. Több épí tész nem is mer te fel, hogy Zsám bé kon az iga zi mû em lék nem a templomrom,
hanem a mölleri helyreállítás. Furcsán hangzik? Zsámbék a mû em lék-hely re ál lí tás mûemléke.

Per sze ma rad egy kér dés. Mû em lék len ne egy-egy falu, egy vá ros? Vita tott, még szak em be rek
kö ré ben is. Meg gyõ zõ dé sem, hogy az. Egy te le pü lés nek a la kos ság ép pen olyan al ko tó ele me, mint az
épí té sze ti anya gok, vagy a kör nye zet. Egye di mû em lé kek ben nin cse nek min dig je len az em be rek.
A temp lo mot éj sza ká ra be zár ják, egy vár ro mot ta lán he te kig nem lá to gat sen ki. Vá ros, falu azon ban
nem lé te zik az ott lakó em be rek nél kül, ha el hagy ták, már nem vá ros, nem falu. Az em be ri, tár sa dal mi
té nye zõ, egy vá ros vé del mét sok kal bo nyo lul tab bá te szi. A prob lé ma össze tet tebb, mint az egye di
mû em lé kek nél. Ma gam ré szé rõl a vá ros vé del met te kin tem a mû em lék vé de lem leg iz gal ma sabb fel -
ada tá nak. A vé de lem in ten zi tá sa nem le het egy for ma. Szi go rúb bak a kö ve tel mé nyek a tör té nel mi bel -
vá ro sok ban, mint a kül vá ro si lakótelepeken. A városvédelemnek összhangban kell lennie a
városrendezéssel. A XXI. században e két szakterületnek eggyé kell forrnia.
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Van nak-e ked venc vá ro sa im? Per sze, hogy van nak. Róma. A vá ro sok vá ro sa, ahol je len van az
egész eu ró pai kul tú ra tör té ne te. Róma, ami épp úgy Ber ni ni nagy vo na lú osz lop csar no ka a Szent Pé ter
té ren, mint a Tras te ve re sok pisz kos ut cács ká ja. Egy vá ros, ame lyik olyan szép, hogy még Vik tor
Ema nu el ré mes em lék mû ve sem árt neki. Le het-e na gyobb él mény, mint fel bak tat ni este a Cam pi dog -
li o ra és le bá mul ni a ki vi lá gí tott, üres Fo rum ra? Üres? Hi szen ott szó no kolt Ci ce ró, és ha vársz egy ke -
ve set Tra i a nus fo gad ja a dá kok kül dött sé gét. Ma gyar vá ros? Pécs. Itt szin te az egész ma gyar
tör té ne lem je len van. Az ó ke resz té nyek szi go rú ká non já tól, a tö rö kök me rész len dü le tén át egé szen a
poszt mo dern frics ká ig. Pécs, ahol lejt a fõ tér, ahol be kö szön hegy a vá ros kép be, ahol a ter je del mes
tömbbelsõk árnyas kerteket rejtenek. Janus Pannonius városa, meg Zsolnay Vilmosé. Ne feledjük,
Csontváryé is.

Re mek nek tar tom a mû em lék vé de lem ben azt is, hogy nin cse nek ab szo lút sza bá lyok. Nem biz -
tos, hogy a2 + b2= c2. Le het, hogy va la mi más. Is merd meg, vedd fi gye lem be az alap el ve ket, mér le -
geld a kö rül mé nye ket, ha gyat kozz a sa ját fe jed re, vé le mé nyed re, eti kai íté le ted re. Pro fesszi o ná lis
mû em lék vé dõ nem sze ret he ti a re konst ruk ci ót, az el pusz tult mû em lék új ra ál mo dá sát. A mû em lék, ha
egy szer meg halt, meg halt. És még is: akad-e mû em lék vé dõ, aki el ítél né a mosz ta ri öreg híd új ra épí té -
sét? Vagy akár Var só ét? Hogy az an go lok nem re konst ru ál ták Co vent ryt? Még a katedrálist se. Azok
angolok, emezek pedig lengyelek. Két különbözõ nemzet, két különbözõ akarat.

He lyem a vi lág ban
Jó ér zés sel, öröm mel tölt el, hogy húsz éven át én ad hat tam elõ a poszt gra du á lis szak mér nök -

kép zés ke re té ben „A mû em lék vé de lem el mé le te” címû tan tár gyat, ugyan ezt tíz évig Ko lozs vá rott is.
Hall ga tó im kö zött volt ké sõb bi mi nisz ter, egye te mi ta nár, sok mû em lé ki ve ze tõ. Ti zen egy más kül -
föl di egye te men is tar tot tam elõ adást. Meg je lent há rom ön ál ló kö te tem, a szak cik kek, ta nul má nyok
szá ma szá zak ra rúg. Öt évig én vol tam a Mû em lék vé de lem címû szak lap fõ szer kesz tõ je. Szé le sebb
kör höz szólt a Népszabadságban megjelent – több mint hetven – mûemlék tárgyú cikkem.

Egy an gol be tû szó – ICOMOS – a vi lág leg na gyobb mû em lé ki ci vil szer ve ze tét rej ti. 1965 óta
mû kö dik, Ma gyar or szág kez det tõl fog va tag, ma gam 1969 óta. Öröm te li mun kák, meg bi za tá sok so -
ka sá ga. Vol tam a ma gyar ta go zat el nö ke, a nem zet kö zi vég re haj tó bi zott ság tag ja, majd al el nö ke.
1982-ben rám bíz ták az egyik leg fon to sabb bi zott sá gá nak (tör té ne ti vá ro sok) meg ala kí tá sát és el nök -
sé gét. Mi terjesztettük elõ a történeti városok védelmének nemzetközi kartáját.

Elé ge dett va gyok-e fel nõtt éle tem ala ku lá sá val? Igen. Az zal fog lal koz hat tam, amit sze re tek és
amely nek jó ré sze nem volt fe les le ges. Hi va ta lo san és tu ris ta ként 67 or szág ban jár tam. A mû em lék vé -
de lem ben el is mer nek, kap tam egy sor szak mai ki tün te tést (kor mány ki tün te tést egyet sem). Hol ló kõ
dísz pol gá rá vá vá lasz tot tak. Év ti ze dek óta bol do gan élek Ve rá val, má so dik fe le sé gem mel, a lá nyom
si ke res, az uno ká im ked ve sek, oko sak, szé pek, vá gyam, hogy töb bet lás sam õket. Fe le sé gem lá nya,
uno kái, meg a hoz zá juk tar to zó fér fi ak is csa lá dom ré sze. Az élet öröm höz tar to zik Bu da pest is. Sok
ba jom van vele, mor gok, ami kor „ket tes ben” va gyunk, de lá tom szép sé gét is. Nem igaz, hogy nem le -
het itt élni. Vagy, hogy jól tu dom, az Uffizzi melyik termében kel ki Botticelli Vénusza a tengerbõl.
Enyém József Attila és enyém a IX. szimfónia is.

Ha a ba rát ság ra gon do lok ne he zebb dol gom van. Sze re tem az em be re ket, a nyüzs gést, de a
„bel sõ kör be” csak ke ve se ket en ged tem be. A meg lé võ tár sa sá gok pó tol ják a hi ányt. És a ter mé szet.
Egy szer Spa nyol or szág ban jár tam. A ten ger nem iz ga tott fel. De egy si ká ro si tú rát, ahol egy szer re
szé les re tá rult az út és meg je lent egy sze líd tisz tás, ame lyen egy vad disz nó csa lád vo nult át meg hitt
egyet ér tés ben és az anya fél tõn te rel te ki csi nye it, meg ha tód tam. A ter mé szet mel lett az épü le tek ame -
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lyek kel a kap cso la tom szin te em be ri. Hi szem, hogy egy épü let olyan, mint egy em ber, szü le tik, él,
meg hal. Karaktere van. Magá hoz vonz, vagy elriaszt. Tudom, hogy õ van értem, nem én érte.

A vi lág gal nem fel hõt len a vi szo nyom. Nem sze re tem a pénz min den ha tó sá gát, nem sze re tem,
ha ket té osz ta nak egy or szá got, mert össze tar to zik, nem sze re tem, ha ha za á ru lóz nak, bu ziz nak, ci gá -
nyoz nak, zsi dóz nak. Ijeszt, hogy a vi lág ban száz mil li ók éhez nek, hogy ter ro ris ták, ön gyil ko sok, vagy 
nem ön gyil ko sok gyil kol nak, és ha jön egy mé ret es for gó szél, fel bom lik a vi lág leg ha tal ma sabb or -
szág ának szer ve zett sé ge. És még sorolhatnám, de megállok. Idealizmusom reménykedik.

Lász ló György

* Az in ter jút Dr. Ro mán And rás nak, az NKA Mû em lé ki és Ré gé sze ti Szak mai Kol lé gi u ma el hunyt el nö ké nek em lé ké -

re kö zöl jük, aki nek te me té se 2005. no vem ber 25-én volt. (a szerk.)

** Nép sza va Na pi lap, 2005. no vem ber 19. szom bat
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PÁLYÁZATI NAPTÁR 2006. – I. FÉLÉV

Könyv tá ri – meg hí vá sos ja nu ár 20.
Ze nei – meg hí vá sos feb ru ár 8.
Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes – meg hí vá sos feb ru ár 17.
Moz gó kép – meg hí vá sos feb ru ár 20.
Köz mû ve lõ dé si – meg hí vá sos feb ru ár 24.
Ipar mû vé sze ti feb ru ár 28.
Kép zõ mû vé sze ti feb ru ár 28.
Könyv tá ri feb ru ár 28.
Köz mû ve lõ dési feb ru ár 28.
Kul tú ra 2000 Ide ig le nes feb ru ár 28.
Mû em lé ki és Ré gé sze ti feb ru ár 28.
Szín há zi már ci us 2.
Fo tó mû vé sze ti már ci us 6.
Nép mû vé sze ti már ci us 8.
Le vél tá ri már ci us 13.
Le vél tá ri – spe ci á lis már ci us 13.
Tánc mû vé sze ti már ci us 14.
Épí tõ mû vé sze ti már ci us 16.
Mú ze u mi (pe ri o di ka is) már ci us 27.
Nép mû vé sze ti már ci us 29.
Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra már ci us 31.
Moz gó kép már ci us 31.
Szép iro dal mi I. áp ri lis 3.
Ze nei áp ri lis 4.
Szép iro dal mi II. má jus 3.
Nép mû vé szet – Tánc Ide ig le nes ké sõb bi dön tés

A be ér ke zé si ha tár idõ re vo nat ko zó vál toz ta tá si jo got a kol lé gi u mok, il let ve az igaz ga tó ság
fenn tart ják.

*

Nem ze ti Kul tu rá lis alap
1085 Bu da pest, Gyu lai Pál u. 13.
Pos ta cím: 1388 Bu da pest, Pf.: 82
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Ismét megrendelhetõ, 2006. évre elõfizethetõ az immár fél évszázados hagyományokra
visszatekintõ Pénzügyi Szemle, amely megújuló, bõvülõ tartalommal, állandó rovatrend-
del, korszerû tipográfiával, igényes borítóval – s ami szintén újdonság – egy kötetben a
magyarral, teljes terjedelemben angol nyelven is a tisztelt Olvasók rendelkezésére áll.

Több állami, pénzügyi szervezet összefogásával, neves szakemberekbõl álló szerkesztõ-
bizottság iránymutatásával, új laptulajdonos gondozásában, szerkesztésében, s változat-
lanul a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában negyedévente jelenik meg a Pénz-
ügyi Szemle, amely közpénzügyi szakfolyóiratként aktuális és hiteles képet ad a pénzügyi
rendszer, ezen belül hangsúlyosan a közszféra (public sector), valamint – a fõbb pénzügyi
összefüggések tükrében – a magyar nemzetgazdaság lényeges vonásairól, a felzárkózási,
jövõépítési törekvésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati prob-
lémák oldaláról közelítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a meg-
újuló Pénzügyi Szemlét haszonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazda-
sági és pénzügyi szakemberek, közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a
politikai élet szereplõi, az egyetemi és fõiskolai oktatók, hallgatók és a tudományos ku-
tatók is.

A Pénzügyi Szemle megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., postacímén: 1394 Budapest 62, Pf. 357.
Éves elõfizetési díj 2006. évre 20 000 Ft áfával, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfával, vagy 20 euró.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendeljük 2006. évre a Pénzügyi Szemle címû közpénzügyi szakfolyóiratot.

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

címe (helység, irányítószám, utca, házszám): .....................................................................

bankszámlaszáma: .............................................................................................................

ügyintézõje és telefonszáma: .............................................................................................

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

Keltezés: ……………………………

…………………………………
cégszerû aláírás
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