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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK
54/2006. (VII. 31.) HATÁROZATA

Az NKA Mozgókép Szakmai Kollégiumának vezetõ tisztsége tárgyában

A bizottság egyhangúlag javasolja a miniszter úrnak az NKA Mozgókép Szakmai Kollégium
vezetõi tisztségének betöltésére Kende János filmrendezõt.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK
55/2006. (VII. 31.) HATÁROZATA

Munkaanyag, az érdekeltek közvetlenül kapták.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK
56/2006. (VII. 31.) HATÁROZATA

Az NKA Szépirodalmi Szakmai Kollégium
2007. évi kötelezettségvállalása tárgyában

A bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Szépirodalmi Szakmai Kollégium õsszel fel-
merülõ folyóirat-támogatási döntései megvalósíthatósága érdekében, a kollégium 2007. évi kerete
terhére vállalható kötelezettségvállalása mértékét 20%-ra megemeli.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke
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TÁJÉKOZTATÓ
A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Beérkezési határnap: 2006. július 3.
A pályázatok elbírálásának dátuma: 2006. július 28.
Beérkezett kollégiumi pályázatok száma: 153 db
Beérkezett pályázatok támogatási igénye: 115 005 318 Ft
Érvénytelen pályázat (tartalmi, illetve formai okokból): 8 db
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: 6 753 463 Ft
Halasztott pályázat: –
Halasztott pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott pályázatok: 68 db
Támogatott pályázatok támogatási igénye: 46 166 800 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 27 000 000 Ft

A támogatott pályázatokat az altémák sorrendjében közöljük.

1. Magyar szépirodalmi mûvek megjelentetésének támogatására

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Anonymus Kiadó és Szolgáltató Kft. (Budapest)
Kortárs irodalmi olvasókönyv kiadására 400 000 Ft

Balassi Kiadó Kft. (Budapest)
Balassa Péter: Mindnyájan benne vagyunk címû kötet kiadására* 700 000 Ft
Bánffy Mikós: Erdélyi történet címû kötet kiadására* 700 000 Ft

C.E.T. Belvárosi Kiadó és Kereskedelmi Bt. (Budapest)
Börcsök Mária: 21 vers címû kötet kiadására 200 000 Ft

Cédrus Mûvészeti Alapítvány (Budapest)
Szeles Klára: Lászlóffy Aladár monográfia címû kötetének kiadására 300 000 Ft

Ciceró Könyvstúdió Kiadói és Kereskedelmi Kft. (Budapest)
Déry Tibor: A befejezetlen mondat 1–2. kötetének megjelentetésére 400 000 Ft

Fekete Sas Könyvkiadó Bt. (Budapest)
Füst Milán: Tanulmányok címû kötetének kiadására 500 000 Ft

Felsõmagyarországi Mûvészeti Alapítvány (Miskolc)
Papp Endre: Szemléletünk próbája címû kötet kiadására 300 000 Ft
Monostor Imre: Az idõk szelleme címû kötet kiadására 300 000 Ft
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Fran cisc At ti la Ba lázs – Ab Art (Bra tis la va–Po zsony)
Bré da Fe renc (Fra nco is): Az el szállt szi ta kö tõ címû kis re gé nyek ki adá sá ra 300 000 Ft

Ge ne ral Press Ki adó, Rek lám ügy nök ség és Nyom da Kft. (Bu da pest)
Lack fi Já nos: Me sék mun ka cí mû me se kö te té nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

He li kon Ki adó Kft. (Bu da pest)
Fri ed Ist ván: Fér fi esõ ka bát ban címû köny vé nek ki adá sá ra 400 000 Ft

Hol nap Ki adó Kft. (Bu da pest)
Mó ricz Zsig mond: Csi be no vel lák címû kö tet meg je len te té sé re 400 000 Ft
Buda Fe renc: Mi híja még cím mel össze gyûj tött ver se i nek meg je len te té sé re 700 000 Ft

Iker hold Ki adó Kft. (Bu da pest)
Hor nyák Jó zsef: Ku tya nap ló címû no vel lás kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft
Tö rök Mik lós: Ku tya dol gok címû re gé nyé nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Írók Ala pít vá nya (Bu da pest)
Me zey Ka ta lin: Hol dé nek címû gyer mek ver s kö te té nek ki adá sá ra 350 000 Ft

Je len kor Ki adó Kft. (Pécs)
Me li o risz Béla: Föld és föld kö zött címû ver ses kö te té nek meg je len te té sé re 150 000 Ft
Sza kács Esz ter: Sa u da de címû ver ses kö te té nek meg je len te té sé re 180 000 Ft

Jó szö veg Mû hely Könyv ki adó, Mû vé sze ti, 
Tu do má nyos és Tö meg kommunikációs Kft. (Bu da pest)
Ko már Jó zsef: Gyer me kek a vi har ban címû re gé nyé nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Jó zsef At ti la Kör Iro dal mi Egye sü let (Bu da pest)
So pot nik Zol tán: Az õszin te ség kö ze pe címû ver ses kö te té nek meg je len te té sé re 350 000 Ft
Té té nyi Csa ba: Ak kor sem biz to sí tá si ese mény címû re gé nyé nek meg je len te té sé re 350 000 Ft

Kal lig ram Könyv- és Lap ki adó Kft. (Bra tis la va–Po zsony)
Zen tai Má ria: Vö rös marty Mi hály címû kö te té nek meg je len te té sé re* 500 000 Ft
Pá lyi And rás: A ke rü let órái címû kö te té nek meg je len te té sé re* 500 000 Ft

Ki já rat Ki adó Bt. (Bu da pest)
A test re sza bott élet címû ta nul mány gyûj te mény meg je len te té sé re 400 000 Ft

Ko i no nia Ki adó Kft. (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Ko vács And rás: Idõ ma dár könyv címû kö tet meg je len te té sé re 400 000 Ft

Kor társ Könyv ki adó Kft. (Bu da pest)
Sze csõ di Ta más Leó: Ván dor bot nél kül címû kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft
Sár kö zi Má tyás: A ki rály ut cán vé ges te len-vé gig címû 
köny vé nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Kri te ri on Könyv ki adó Kft. (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Fa ra gó Jó zsef: Er dé lyi nép bal la dák címû kö tet meg je len te té sé re 600 000 Ft
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L’Harmattan Könyvkiadó és Terjesztõ Kft. (Budapest)
Bíró András: Hazajöttem címû kötetének megjelentetésére 400 000 Ft

Liget Mûhely Alapítvány (Budapest)
Mesterházi Márton: Ír ember színpadon címû monográfiájának megjelentetésére 400 000 Ft

Lilium Aurum Kft. (Dunajská Streda–Dunaszerdahely)
Cselényi László: Égtájakat keresve címû kötetének kiadására 400 000 Ft

Magyar Irodalomtörténeti Társaság (Budapest)
Csetri Lajos Válogatott tanulmányai címû kötet megjelentetésére 400 000 Ft
T. Szabó Levente: Történelmi és társadalmi reprezentációk
Mikszáth Kálmán életmûvében címû kötet megjelentetésére 300 000 Ft

Magyar Napló Kiadó Kft. (Budapest)
Iancu Laura: Visszaszámlálás címû verseskötet kiadására 300 000 Ft

Mentor Kiadó Kft. (Tirgu Mures–Marosvásárhely)
Király Kinga Júlia–P. Lujza: Útvesztõ alig eltévedt kislányoknak
címû regényének kiadására 400 000 Ft

Méry Ratio Kiadó (Samorin–Somorja)
Duray Miklós–Szabó Ottó: Csillagszilánk és tövistörek
címû gyermekkönyv kiadására 500 000 Ft

Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zrt. (Budapest)
Podmaniczky Szilárd: Egy medve tulajdonsági (állatmese 48 fejezetben)
címû mesegyûjtemény kiadására 500 000 Ft
Kiss Ottó: A terepasztal lovagjai címû ifjúsági regény kiadására 400 000 Ft

Móricz Zsigmond Alapítvány (Budapest)
Gombár Endre: Hangyaháború címû kötet kiadására 300 000 Ft

Mundus Magyar Egyetemi Kiadói Kft. (Budapest)
Tollas Tibor: Összegyûjtött versei címû kötet kiadására 500 000 Ft

Mûvészetek Háza, Veszprém (Veszprém)
Bíró József: Self Acting – Visual Poems címû kötet megjelentetésére 250 000 Ft

Nap Kiadó Kft. (Budapest)
Csokits János: Egy tükör cserepei címû esszékötet kiadására 450 000 Ft
Kodolányi Gyula: A hullám taraja címû esszékötet kiadására 450 000 Ft

Napkút Kiadó Kft. (Budapest)
Prágai Tamás és Papp Tibor beszélgetése címû kötet kiadására* 400 000 Ft

Noran-Kiadó 2004 Kereskedelmi és Könyvkiadó Kft. (Budapest)
Konrád György: Kõóra címû könyv kiadására 600 000 Ft

Orpheusz Kiadói Kft. (Budapest)
Gyöngyösi András: Az angyalok könyve címû verseskötet kiadására 300 000 Ft
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Osiris Kiadó és Szolgáltató Kft. (Budapest)
Hajnóczy Péter összegyûjtött munkái címû új szöveggondozású kötet kiadására 800 000 Ft

Pallas Akadémia Könyvkiadó Kft. (Miercurea-Ciuc–Csíkszereda)
Oláh István: Zsebregény címû könyv kiadására 200 000 Ft

Podmaniczky Mûvészeti Alapítvány (Szeged)
Podmaniczky Szilárd: Láthatatlan Szeged címû könyvének kiadására 400 000 Ft

Pont Kiadó Kft. (Budapest)
Benedek Szabolcs: Rózsakereszt címû regény megjelentetésére 400 000 Ft
Albert Gábor: Hol vannak azok az oszlopok? munkacímû regény megjelentetésére 400 000 Ft

Pozsonyi Pagony Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest)
Kiss Ottó: Szép szó tár címû gyerekverskötet megjelentetésére 400 000 Ft

Pro Pannonia Kiadói Alapítvány (Pécs)
Méhes Károly: Hollander Emõke meztelenül címû könyv kiadására 400 000 Ft

Ráció Kiadói, Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. (Budapest)
Kalász Márton: Ragaszkodásunk egy helyhez címû kötet megjelentetésére 420 000 Ft

Stádium Alapítvány (Budapest)
Szakonyi Károly életmûsorozata V. kötetének kiadására 700 000 Ft

Szépírás Könyvkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Szolnok)
Serfõzõ Simon: Látod a világot címû verseskötetének megjelentetésére 200 000 Ft
Vasy Géza: Tíz kortárs költõ tanulmányok címû kötet kiadására 350 000 Ft

Szépirodalmi Figyelõ Alapítvány (Budapest)
Magyar irodalmi repertórium 2005 megjelentetésére 400 000 Ft

Tipp-Cult Kulturális és Kereskedelmi Kft. (Budapest)
Vilcsek Béla: A telített pillanat címû kötet megjelentetésére 500 000 Ft

Tiszatáj Alapítvány (Szeged)
Fried István: Siker és félreértés között (Márai Sándor Korszakok határán)
címû könyvének kiadására 400 000 Ft

Új Palatinus-Könyvesház Kiadói, Nyomdai és Szolgáltató Kft.
(Budapest)
Aczél Géza: Fél(édes) hendikep címmel összegyûjtött versek kiadására 400 000 Ft
Szakmány György: Apu nem megy sehová címû novelláskötet kiadására 400 000 Ft

Universitas Kulturális Alapítvány (Budapest)
A szerelem költõi – Tanulmányok Balassi Bálint… címû könyv kiadására 600 000 Ft
Thimár Attila: Hõs és áldozat (Révai Miklós és a klasszikus századforduló
irodalomtörténete) címû könyv kiadására 300 000 Ft
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Vigilia Szerkesztõség és Kiadóhivatal (Budapest)
Balassa Péter: Az egyszerûség útjai, sötétben címû esszékötet megjelentetésére 300 000 Ft
Beney Zsuzsa: Möbius-szalag címû esszékötet megjelentetésére 300 000 Ft

Zalai Írók Egyesülete (Zalaegerszeg)
Bence Lajos: Kortyok a kor mákonyából munkacímû
verseskötetének megjelentetésére 200 000 Ft

Vámos Miklós s. k.,
a Szépirodalmi Szakmai Kollégium

elnöke

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – összeférhetetlenséget kiküszöbölen-

dõ – támogatás odaítélése minõsített többséggel történt.
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A NEMZETKÖZI KULTURÁLIS TÁMOGATÁSOK
IDEIGLENES KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

1. Az Eu ró pai Bi zott ság Kul tú ra 2000 el ne ve zé sû ke ret prog ram já nak cél ja az eu ró pai or szá -
gok kul tu rá lis együtt mû kö dé sé nek elõ se gí té se, a kul tú ra olyan te rü le te i nek tá mo ga tá sa, ame lyek re
néz ve az ön rész és az együttmûködési program vállalása kötelezõ.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Nem zet kö zi Kul tu rá lis Tá mo ga tá sok Ide ig le nes Kol lé gi u ma pá lyá -
za tot hir det az Eu ró pai Bi zott ság Kul tú ra 2000 ke ret prog ram já ban résztvevõk számára.

Pá lyáz ni le het:
Az Eu ró pai Bi zott ság Kul tú ra 2000 prog ram já nak ke re té ben meg ítélt tá mo ga tás ról szó ló

ha tá lyo sí tott szer zõ dés ben elõ írt szük sé ges ön rész meg ha tá ro zott há nya dá nak biz to sí tá sá ra,
vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás for má já ban.

Al té ma kód szá ma: 6786

Pá lyá za tot nyújt hat nak be:
Az Eu ró pai Bi zott ság Kul tú ra 2000 prog ram já nak ke re té ben – a 2006. év ben el bí rált pá lyá za -

ton – fõ-, il let ve társ szer ve zõ ként tá mo ga tás ban ré sze sült ma gyar, és ha tá ron túli ma gyar kul tu rá lis
szer ve ze tek, ame lyek ren del kez nek az Eu ró pai Bi zott ság által hatályosított szerzõdéssel.

Az ön rész hez tör té nõ hoz zá já ru lást pro jek ten ként csak egy pá lyá zó nak biz to sít ja az NKA.
Amennyi ben több társ szer ve zõ is be nyújt ja pá lyá za tát egy adott prog ram ön ré szé re, az a pá lyá zók
kizárását vonja maga után.

Ab ban az eset ben, ha a pá lyá zó nak az ak tu á lis prog ram ra már fo lya mat ban lévõ tá mo ga tá sa
van a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap va la mely szak kol lé gi u má nál, a tá mo ga tás részarányosan csökken.

A tá mo ga tás ra ren del ke zés re álló ke ret összeg 40 mil lió Ft.

A meg pá lyáz ha tó leg ma ga sabb összeg:
a) rö vid távú pro jekt ese tén:
– fõ szer ve zõ ré szé re az Eu ró pai Bi zott ság ál tal meg ítélt pro jekt tá mo ga tás 20%-a, ma xi mum

30 000 eu ró nak meg fe le lõ, 272 Ft/euró* ár fo lya mon szá mí tott fo rint összeg, leg fel jebb a vállalt
önrész mértékéig,

– társ szer ve zõ ré szé re az Eu ró pai Bi zott ság ál tal meg ítélt pro jekt tá mo ga tás 10%-a, ma xi mum
15 000 eu ró nak meg fe le lõ, 272 Ft/euró* ár fo lya mon szá mí tott fo rint összeg, leg fel jebb a vállalt
önrész mértékéig.

b) hosszú távú (leg alább 24, leg fel jebb 36 hó nap) pro jekt ese tén:
– fõ szer ve zõ ré szé re az Eu ró pai Bi zott ság ál tal meg ítélt pro jekt tá mo ga tás 16,6%-a, ma xi mum

50 000 eu ró nak meg fe le lõ, 272 Ft/euró* ár fo lya mon szá mí tott fo rint összeg, leg fel jebb a vállalt
önrész mér té ké ig,

– társ szer ve zõ ré szé re az Eu ró pai Bi zott ság ál tal meg ítélt pro jekt tá mo ga tás 8,3%-a, ma xi mum
25 000 eu ró nak meg fe le lõ, 272 Ft/euró* ár fo lya mon szá mí tott fo rint összeg, leg fel jebb a vállalt
önrész mértékéig.

* MNB kö zé pár fo lyam 2006. 07. 26-án.
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Támogatás az alábbi kiadásokra kérhetõ:
– tiszteletdíj és járulékai, vagy tiszteletdíj számlás kifizetése,
– jogdíj,
– utazási költség,
– szállásköltség,
– szállítási költség,
– vám- és biztosítási költség,
– terem vagy helyszín bérleti díja,
– kölcsönzési díj,
– színpad építési és bontási költsége,
– díszlet, jelmez, kellék,
– installációs költség,
– szakmai anyagköltség,
– audiovizuális eszközök bérleti díja,
– katalógus és mûsorfüzet/programfüzet kiadásának költsége,
– reklám- és propagandaköltség.

A fentiektõl eltérõ költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A pályázat költségvetésében a tervezett összes költségnek meg kell egyeznie az Európai
Bizottság által elfogadott összes költséggel.

A pályázathoz csatolni kell:
– a program részletes leírását magyar nyelven (legfeljebb két A/4-es méretû oldalon),
– az Európai Bizottság részére kitöltött pályázati adatlap másolatát,
– fõszervezõ esetében az Európai Bizottság és a pályázó között létrejött hatályos támogatási

szerzõdés másolatát,
– társszervezõ esetében az Európai Bizottság és a projekt fõ szervezõje között létrejött hatályos

támogatási szerzõdés másolatát, valamint a projekt fõ szervezõje és a pályázó között létrejött
együttmûködési megállapodást.

2. A „Bipolar német–magyar kulturális együttmûködések” program a Német Szövetségi Kultu-
rális Alapítvány kezdeményezése. Célja, hogy együttmûködési projektek anyagi támogatásával új
lendületet adjon a német–magyar kulturális kapcsolatoknak, ösztönözze a kortárs alkotókat, hogy
kapcsolódjanak be alkotásaikkal az európai kultúra produkciós hálózataiba. A Bipolar program lebo-
nyolítója a Relations e. V. Berlin.

A Nemzetközi Kulturális Támogatások Ideiglenes Kollégiuma meghívásos pályázatot ír ki a
Bipolar program pályázatán résztvevõ magyar pályázók számára, amelyekre nézve az önrész és az
együttmûködési program vállalása kötelezõ, valamint projektjük a Bipolar-pályázaton 60 000 eurót
meg nem haladó támogatásban részesült.

A pályázatra meghívást kapnak a mellékletben felsorolt sikeres magyar pályázók.
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Pályázni lehet:
A „Bipolar német–magyar kulturális együttmûködések” programjának keretében meg-

ítélt támogatásról szóló hatályosított szerzõdésben elõírt önrész biztosítására, vissza nem térí-
tendõ támogatás formájában.

Altéma kódszáma: 6786

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 10 millió Ft.

A megpályázható legmagasabb összeg:
A Bipolar program keretében megítélt támogatásról szóló hatályosított szerzõdésben elõírt ön-

rész mértéke, de maximum 2300 eurónak megfelelõ, 272 Ft/euró* árfolyamon számított forintösszeg.

Az önrészhez történõ hozzájárulást projektenként csak egy pályázónak és pályázónként csak
egy projektre biztosítja az NKA. Amennyiben több magyar szervezet képvisel egy projektet, közülük
a legkisebb éves forgalommal rendelkezõ jogosult az NKA támogatására.

Abban az esetben, ha a pályázónak az aktuális programra már folyamatban lévõ támogatása
van a Nemzeti Kulturális Alap valamely szakkollégiumánál, a támogatás részarányosan csökken.

Az együttmûködési projektek megvalósítási határideje 2007. szeptember 30.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhetõ:
– tiszteletdíj és járulékai, vagy tiszteletdíj számlás kifizetése,
– jogdíj,
– utazási költség,
– szállásköltség,
– szállítási költség,
– vám- és biztosítási költség,
– terem vagy helyszín bérleti díja,
– kölcsönzési díj,
– színpad építési és bontási költsége,
– díszlet, jelmez, kellék,
– installációs költség,
– szakmai anyagköltség,
– audiovizuális eszközök bérleti díja,
– katalógus és mûsorfüzet/programfüzet kiadásának költsége,
– reklám- és propagandaköltség.

A fentiektõl eltérõ költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A pályázat költségvetésében a tervezett összes költségnek meg kell egyeznie a Bipolar prog-
ram pályázatának összes költségével.

* MNB középárfolyam 2006. 07. 26-án.
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A pályázathoz csatolni kell:
– a program részletes leírását magyar nyelven (maximum két A/4-es oldalon),
– ütemezésre és beazonosítható költségtételekre lebontott részletes költségvetést magyar

nyelven,
– a Bipolar program lebonyolítójához benyújtott pályázati adatlap másolatát,
– a pályázó és a Bipolar program lebonyolítója között létrejött hatályos támogatási szerzõdés

másolatát,
– a projektben egyenrangú partnerként résztvevõ szervezetek Bipolarhoz beadott írásos nyilat-

kozatának másolatát arról, hogy a lebonyolításban részt vesznek.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2006. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlap le-
tölthetõ az NKA honlapjáról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatósá-
gának Ügyfélszolgálati Irodáján (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.). Az adatlap postai úton is
igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállítá-
sánál mellõzzék a különleges minõségû papírt, bármilyen kötést, spirálozást, ragasztást, valamint a
mappákat.

A pályázatok

2006. október 2-ig beérkezõen

nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére

(H-1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.
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Melléklet

A Nemzetközi Kulturális Támogatások Ideiglenes Kollégium 6786-os altémájához

A pályázatra meghívott szervezet neve
A projekt címe

2B Kulturális és Mûvészeti Alapítvány
Botlatókövek Magyarországon

A38 Kulturális Kht.
forschungsgruppe_f: r/e/mig(r)áció (szimpózium és performansz)

Anthropolis Antropológiai Közhasznú Egyesület
n/osztalgia – Az emlékezés kultúrája és transzfiguráció

Ars et Vita Alapítvány
KARNEVÁL – Karnevál

Ernst Múzeum Kht.
Klipzensored – Zene, videómûvészet és cenzúra

Életmód 2000 Alapítvány
Éppúgy, ahogy. Magán Elbeszélések – Nyilvánosság Véleménye

Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója Egyesület
A társadalmi motor

Hints Mûvészeti Egyesület
Készenlétben (On Call)

Kaposvári Egyetem
Vidéki fiatalok

Kecskeméti Ifjúsági Otthon
20 év múlva…

Keleti István Mûvészetoktatási Iskola és Mûvészeti Szakközépiskola
A normális más

MASZK Magyarországi Alternatív Színház Központ
A beszélgetés

MEDIAWAVE Nemzetközi Vizuális Mûvészeti Alapítvány
HunD Link – A szellem szabad terei

Monostori Erõd Kht.
A morfománok országa

Szépírók Társasága
Az emlékezés kultúrája és a kreatív felejtés

Ultrahang Alapítvány
Fekete folt
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Általános tudnivalók

A pályázat benyújtása
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2006. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. A gyakori

jogszabályváltozások következtében módosított legfrissebb (2006. július 18-án megjelent) pályázati
adatlapot a honlapról tölthetik le, illetve postán kérhetik az Igazgatóságtól.Kérjük, hogy az új pályá-
zati adatlapon nyújtsák be a pályázatokat.

Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak
pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról (www.nka.hu), vagy kitölthetõ az NKA honlapján, továbbá személyesen beszerezhetõ vagy postai
úton igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Pénzügyi lebonyolító
Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie
– külföldi székhelyû pályázónak,
– magánszemélynek, személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén,
– részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek akkor, ha nem rendelkezik saját adó-

számmal és számlaszámmal.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Jogi dokumentáció
– A pályázó/lebonyolító a pályázat beadásakor köteles benyújtani jogi dokumentációját az

adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.
– A jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek azok a pályázók/lebonyolítók,

akiknek vagy amelyeknek 2006-ban már volt támogatott pályázatuk, és ezt követõen jogi dokumen-
tációjukban jogi és/vagy személyi változás nem történt.

– Alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni azon intézmények, ame-
lyek az NKA honlapja (www.nka.hu) pályázatok menüpontjának megnyitásával a Megalakulást
igazoló okirat benyújtása alól mentesülõ intézmények listája címsor alatt szerepelnek.

Köztartozás-igazolás
Támogatás nem folyósítható annak, akinek adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van. Tar-

tozás alóli mentességét a pályázó/lebonyolító bizonyíthatja úgy, hogy
– saját maga szerzi be a köztartozás-igazolásokat, vagy
– adatai felhasználásának hozzájárulásával arra feljogosítja az NKA Igazgatóságát.

A törvényi rendelkezés alkalmazásáról a pályázati adatlap és tájékoztató együttesen ad részle-
tes eligazítást.

Kiadványok támogatása
A hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási

kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral
szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári
palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.
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Egyéb rendelkezések
A pályázati felhívásban meghatározott felhasználási jogcímektõl való eltérést a pályázónak in-

dokolnia kell. Az Alapból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra (a kulturális örökségvé-
delmi célú támogatás kivételével), törzstõke-, illetve alaptõke-emelésre, valamint egyéb befektetési
célra nem fordítható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem
rendelkezik, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ
megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el
átalányként a támogatás terhére.

A pályázat elbírálása
Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes.

Ennek érdekében kérjük, hogy az adatlapot a pályázati tájékoztatóban leírtak alapján töltse ki!
A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-

leges döntésrõl további, legfeljebb 10 napon belül a pályázó értesítést kap .
A döntés felülbírálatára nincs lehetõség.
A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem

õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés
dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyago-
kat megsemmisítjük.

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

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 8.30–16 óráig; pénteken 8.30–13 óráig
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KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2006. II. félévében az alábbi témakörökre.
A pályázatok megvalósításának idõtartama: 2006. október 1.–2007. október 31.

1. Könyvtári dokumentumok állományvédelmére

Altéma kódszáma: 2111

Pályázatot nyújthatnak be:
Az egyházi könyvtárak, a közoktatási és felsõoktatási intézmények könyvtárai, valamint a

nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplõ szak- és közkönyvtárak. A nem önálló jogi személy eseté-
ben annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

Támogatás kérhetõ:
1.1. Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok, illetve muzeális gyûjtemény restaurálására

A pályázathoz csatolni kell:
– a restaurálandó dokumentum állapotleírását, könyvtörténeti, mûvészeti, kutatási jelentõ-

ségét,
– a restaurálási munka rövid ismertetését,
– az egyes mûvekre vagy az összevontan kezelhetõ mûvek csoportjának restaurálására vonat-

kozó árajánlatot (amelynek tartalmaznia kell a várható munkaidõ-ráfordítást és a dokumentumok
elkészülésének idõbeli ütemezését),

– a kiválasztott restaurátorszervezet által közgyûjtemény számára korábban végzett referen-
ciául szolgáló három munka felsorolását, valamint az intézmények nevét, címét és a restaurálásról
információt adó személy nevét,

– 30%-os önrészrõl szóló kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

Egy pályázó legfeljebb 800 ezer forintig kérhet támogatást.

Tervezett keret: 25 millió Ft.

1.2. Muzeális gyûjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra (fertõtle-
nítés, bõrkötések tisztítása, karbantartása, javítása)

A pályázathoz csatolni kell:
– a szolgáltatásra vállalkozó cég vagy szervezet tételes munka- és árajánlatát,
– a 30%-os önrészrõl szóló kötelezettségvállalási nyilatkozatot.

Egy pályázó legfeljebb 1,5 millió forintig kérhet támogatást.

Tervezett keret: 20 millió Ft.
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1.3. Könyvtári dokumentumok újrakötésére, illetve újraköttetésére. Újrakötésre azok a
könyvtárak pályázhatnak, amelyek kötészeti szakmûhellyel (kötészeti szakképesítéssel rendel-
kezõ alkalmazott, megfelelõ gépesítettség) rendelkeznek, újraköttetésre pedig a kötészeti szak-
mûhellyel nem rendelkezõ egyházi könyvtárak, a közoktatási és felsõoktatási intézmények
könyvtárai, valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplõ szak- és közkönyvtárak.
A nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

Támogatás kérhetõ:
a) újrakötés esetén kötészeti szakmai anyag vásárlására és kis értékû, 100 ezer forint alatti köté-

szeti eszközök beszerzésére,
b) újraköttetés esetén a szolgáltatás elvégeztetésére.

A kötészeti szakmûhellyel rendelkezõ, újrakötésre pályázónak kötelezettséget kell vállal-
nia arra, hogy a kért szakmai anyag támogatásának legfeljebb 50%-át használja saját állo-
mányvédelemre, a másik 50%-át más könyvtár állományának újrakötésére fordítja. Errõl a
szakmai beszámoló keretében számot kell adnia.

A pályázathoz csatolni kell:
– a 30%-os önrészrõl szóló kötelezettségvállalási nyilatkozatot,
– az újrakötésre pályázóknak a kedvezményezett könyvtárakat nevesítõ kötési tervet, amely tartal-

mazza, hogy a megpályázott anyagból milyen méretû és mennyiségû dokumentumkötés készül el,
– az újraköttetésre pályázóknak a kötésre vállalkozó cég vagy szervezet árajánlatát.

Egy pályázó újrakötés esetén legfeljebb 800 ezer forintig, újraköttetés esetében 400 ezer forin-
tig kérhet támogatást.

Tervezett keret: 25 millió Ft.

2. Szakmai továbbképzésekre

Az ebben a pontban meghirdetett témára kizárólag on-line módon lehet benyújtani a pályá-
zatot. Szeptember elejétõl az NKA honlapján tájékozódhat a részletekrõl.

Altéma kódszáma: 2104

Pályázat nyújtható be országos, regionális és megyei szakmai továbbképzések megszervezésére.

Pályázatot nyújthat be:
Az ODR-tagkönyvtárak, a felsõfokú könyvtárosképzõ intézmények, az országos könyv-

táros szakmai szervezetek (tagszervezetek nem). A nem önálló jogi személy esetében annak
fenntartója nyújthat be pályázatot.

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

számát,
– elõnyben részesülnek a több (legalább három) könyvtár együttmûködésével szervezett to-

vábbképzésre pályázók, valamint azok a pályázók, akik bevonják a határon túli magyar könyvtároso-
kat is, illetve határon túl szervezik meg a továbbképzést a könyvtárosoknak.
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A pályázat elbírálásának szempontjai:
a) országos, illetve regionális szinten szervezett program,
b) több könyvtár együttmûködésével, és/vagy a határon túliakkal együttmûködve szervezett

program,
c) a választott téma aktualitása, szakmai újszerûsége.

Támogatás kérhetõ az alábbi jogcímekre:
– megbízási díj és járulékai,
– rendezvényköltség (terembérlet, eszközhasználat, oktatási segédanyag elõállítása),
– propagandaköltség (meghívó, plakát nyomdaköltségére, illetve anyagköltségére),
– dokumentációs költség (fotó, videó, hangfelvétel munkadíjára, illetve anyagköltségére),
– utazási költség,
– szállásköltség.

Egy pályázó legfeljebb 800 ezer Ft támogatást kérhet.

Tervezett keret: 25 millió Ft.

3. Állománybõvítésre

Altéma kódszáma: 2110

A Nemzeti Kulturális Alap kiemelten fontosnak tartja a lakosság tájékozódási, olvasási lehetõ-
ségeinek támogatását a nyilvános könyvtári rendszer feltételeinek javításával.

2006-ban a kollégium – a program negyedik lépéseként – pályázatot ír ki a kisvárosokban
élõ lakosság könyvtári ellátásának korszerûsítésére.

Pályázatot nyújthatnak be:

Könyvtári dokumentumok beszerzésére (kivétel az idõszaki kiadványok elõfizetése) a
2000. és 2005. között várossá nyilvánított települések könyvtárai. Az 5000 lakos alatti város
könyvtára legfeljebb 300 ezer, az 5000–10 000 lakos közöttié legfeljebb 600 ezer, a 10 000 lakos
fölöttié legfeljebb 800 ezer forint támogatásra pályázhat. A támogatásnak legalább 70%-át ma-
gyar szerzõk mûveinek beszerzésére kell fordítani.

Tervezett keret: 35 millió Ft.
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A pályázatok

2006. október 5-ig beérkezõen

nyújthatók be az NKA Igazgatóságának postacímére

(H-1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Könyvtári Szakmai Kollégium

Általános tudnivalók

A pályázat benyújtása
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2006. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. A gyakori

jogszabályváltozások következtében módosított legfrissebb (2006. július 18-án megjelent) pályázati
adatlapot a honlapról tölthetik le, illetve postán kérhetik az Igazgatóságtól.

Kérjük, hogy új pályázati adatlapon nyújtsák be pályázatukat.
Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak

pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el.
A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-

ról (www.nka.hu), vagy kitölthetõ az NKA honlapján, továbbá személyesen beszerezhetõ vagy postai
úton igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Pénzügyi lebonyolító
Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie
– külföldi székhelyû pályázónak,
– magánszemélynek, személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén,
– részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek akkor, ha nem rendelkezik saját adó-

számmal és számlaszámmal.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Jogi dokumentáció
– A pályázó/lebonyolító a pályázat beadásakor köteles benyújtani jogi dokumentációját az

adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.
– A jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek azok a pályázók/lebonyolítók,

akiknek vagy amelyeknek 2006-ban már volt támogatott pályázatuk, és ezt követõen jogi dokumentá-
ciójukban jogi és/vagy személyi változás nem történt.

– Alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni azon intézmények, ame-
lyek az NKA honlapja (www.nka.hu) pályázatok menüpontjának megnyitásával a Megalakulást iga-
zoló okirat benyújtása alól mentesülõ intézmények listája címsor alatt szerepelnek.
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Köztartozás-igazolás
Támogatás nem folyósítható annak, akinek adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van. Tar-

tozás alóli mentességét a pályázó/lebonyolító bizonyíthatja úgy, hogy
– saját maga szerzi be a köztartozás-igazolásokat, vagy
– adatai felhasználásának hozzájárulásával arra feljogosítja az NKA Igazgatóságát.

A törvényi rendelkezés alkalmazásáról a pályázati adatlap és tájékoztató együttesen ad részle-
tes eligazítást.

Kiadványok támogatása
A hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási

kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral
szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári
palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

Egyéb rendelkezések
A pályázati felhívásban meghatározott felhasználási jogcímektõl való eltérést a pályázónak in-

dokolnia kell. Az Alapból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra (a kulturális örökségvé-
delmi célú támogatás kivételével), törzstõke-, illetve alaptõke-emelésre, valamint egyéb befektetési
célra nem fordítható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem
rendelkezik, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ
megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el
átalányként a támogatás terhére.

A pályázat elbírálása
Elbírálásra csak az a pályázat kerül, amely tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes.

Ennek érdekében kérjük, hogy az adatlapot a pályázati tájékoztatóban leírtak alapján töltse ki!
A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-

leges döntésrõl további, legfeljebb 10 napon belül a pályázó értesítést kap .
A döntés felülbírálatára nincs lehetõség.
A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem

õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló értesítés
dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyago-
kat megsemmisítjük.

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

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 8.30–16 óráig; pénteken 8.30–13 óráig
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AZ NKA PÁLYÁZATI NAPTÁRA
– 2006. II. FÉLÉV

Színház július 3.

Szépirodalom július 3.

Levéltár [1995. évi LXVI. tv. 34/A. § (1) bek.] augusztus 28.

Levéltár szeptember 11.

Színház szeptember 15.

Népmûvészet szeptember 20.

Fotómûvészet szeptember 20.

Iparmûvészet szeptember 25.

Képzõmûvészet szeptember 29.

Nemzeti Kulturális Támogatások Ideiglenes Kollégiuma október 2.

Könyvtár október 5.

Mozgókép október 5.

Közmûvelõdés október 9.

Az NKA többi kollégiumainak pályázatbeérkezési határideje várhatóan 2006 októbere.
A folyóirat-pályázati felhívások a bizottság 2006 októberi ülése után jelennek meg, várhatóan

november végi beérkezéssel.
A beérkezési határidõre vonatkozó változtatási jogot a kollégiumok, illetve az igazgatóság

fenntartják.

Nemzeti Kulturális Alap
1083 Budapest, Gyulai Pál u. 13.
Postacím: 1388 Budapest, Pf. 82.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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