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A NÉPMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK HELYESBÍTÉSE

Helyesbítés: az NKA Hírlevelében augusztus 16-án (XIII/18. szám) téves dátummal
(2006. április 4.) jelent meg a Népmûvészeti Kollégium pályázatának beadási határideje.

Elnézést kérünk, közöljük a pályázati anyagot, amelynek helyes beadási határideje: szep-
tember 20.
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A NÉPMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Népmûvészeti Kollégium pályázatot hirdet a szakterület programjainak és eseményeinek
támogatására.

Minden pályázatnak a program pontos kezdõ és befejezési idõpontját tartalmaznia kell!
Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

1. Nemzetközi, országos és regionális (2007. április 1-je és 2007. augusztus 31. között meg-
valósuló) rendezvények, konferenciák, fesztiválok és kiállítások megrendezésére

Altéma kódszáma: 1907

Elõnyt élveznek a regionális pályázatok esetében a legalább 3 megyét érintõ, vagy táji kötõdé-
sû, több intézmény összefogásával szervezett, ismétlõdõen megrendezésre kerülõ, a közönség érdek-
lõdésére számot tartó események.

A Kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– tiszteletdíj és annak járulékai vagy számlás kifizetése,
– utazási költség,
– szállítási költség,
– szállásköltség,
– bérleti díj,
– propagandaköltség,
– csoportos étkeztetés,
– szakmai anyagköltség.

A Kollégium elõnyben részesíti azokat a pályázókat, akik a megvalósításhoz szükséges teljes
összegbõl 30%-os önrésszel rendelkeznek.

A pályázatok

2006. szeptember 20-ig beérkezõen

nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére

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

Népmûvészeti Kollégium
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A KÖNYVTÁRI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyvtári Kollégium pályázatot hirdet 2006. II. félévében az alábbi témakörökre.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a felhívás 2. pontjára pályázók – elsõ alkalommal –
csak on-line pályázhatnak. A többi felhívásra az on-line rendszer még nem alkalmazható.

Szeptember 11-tõl október 5-ig az NKA Pályázati Portálján találja a pályázati adatlapot,
amely a felhívás 2. pontjához szükséges.

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
esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

Támogatás kérhetõ:

1.1. Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok, illetve muzeális gyûjtemény restaurálá-
sára.

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

jelentõségét,
– 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 restaurátor szervezet által közgyûjtemény számára korábban végzett referen-
ciául szolgáló három munka felsorolását, valamint az intézmények nevét, címét és a restaurálásáról
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)
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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.

1.3. Könyvtári dokumentumok újrakötésére, ill. 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:
– 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 esetén 400 ezer forintig
kérhet támogatást.

2. Szakmai továbbképzésekre

Altéma kódszáma: 2104

Az ebben a pontban meghirdetett altéma esetében a pályázati adatlapot kizárólag az
NKA Pályázati Portálján keresztül – szeptember 11-tõl – on-line módon lehet benyújtani.

Az NKA portálján 2006. szeptember 11-tõl október 5-ig lesz elérhetõ az on-line pályázati
adatlap.

A pályázati adatlapot kizárólag az NKA Pályázati Portálján, interneten keresztül lehet
benyújtani sikeres regisztráció és belépés után.

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

Az ODR-tagkönyvtárak, a felsõfokú könyvtárosképzõ intézmények, az országos könyv-
táros szakmai szervezetek (tagszervezeteik nem). A nem önálló jogi személy esetében annak
fenntartója nyújthat be pályázatot.

A pályázathoz csatolni kell:
– a 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.

A pályázat elbírálásának szempontjai:
a) országos, illetve regionális szinten szervezett program,
b) több könyvtár együttmûködésével és/vagy a határontúliakkal 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
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fölöttié legfeljebb 800 ezer forint támogatásra pályázhat. A támogatásnak legalább 70%-át ma-
gyar szerzõk mûveinek beszerzésére kell fordítani.

Tervezett keret: 35 millió Ft.

A kiírástól eltérõ jogcímeket a pályázónak külön mellékletben indokolnia kell.

A pályázatok

2006. október 5-ig beérkezõen

nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére

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

Általános tudnivalók

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

tisztelt pályázóinkat, hogy 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 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.
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– 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.

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

Könyvtári Kollégium

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK � NKA HÍRLEVÉL 1265



A SZÍNHÁZI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A Színházi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a

Mûhely Alapítvány számára.

A jövõ mûvészei – mûvészek a jövõnek címû programsorozat megvalósítására.
A pályázat célja: fiatal mûvészek, mûvészeti felsõoktatási intézmények hallgatói bemutatko-

zási lehetõségének biztosítása a Budapesti Õszi Fesztiválon.

Altéma kódszáma: 1307

A megvalósítás idõtartama: 2006. szeptember 1.–2006. október 20.
Helyszínei: a 2006. évi Budapesti Õszi Fesztiválhoz kapcsolódóan megválasztva.

A pályázathoz csatolni kell:
– a megvalósítani kívánt program részletes bemutatását,
– a szakmai megvalósítási terv ütemezését,
– szándéknyilatkozatot az érintett együttmûködõkkel.

Megpályázható összeg: 20 millió Ft.

Támogatás igényelhetõ:
– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– tiszteletdíjra (számlás),
– terembérletre,
– területbérlési díjra,
– kölcsönzési díjra,
– szállásköltségre,
– útiköltségre,
– szállítási költségre,
– propagandaköltségre,
– nyomdaköltségre,
– digitalizálásra,
– installációra,
– szakmai anyagköltségre,
– díszletre,
– jelmezre,
– kellékre.

A fentiektõl eltérõ költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A szakmai beszámolóhoz a helyszíneken megvalósult eseményekrõl készült fotódokumentá-
ciót is mellékelni kell.
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A pályázatok

2006. szeptember 5-ig beérkezõen

nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére

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

Megjegyzés: A meghívott pályázó részére a pályázati felhívást és az adatlapot az Igazgatóság
r. ú. megküldte.

Színházi Kollégium
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A MÚZEUMI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A Mú ze u mi Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hirdet a 

HUNGAROFEST Kht. szá má ra

a Lu xem bur gi Zsig mond és kora címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra.

Al té ma kód szá ma: 2306

A meg va ló su lás hely szí ne: 
Szép mû vé sze ti Mú ze um – Ma gyar or szág
Mu sée na ti o nal d’His to i re et d’Art – Lu xem burg

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a ki ál lí tás rész le tes szak mai kon cep ci ó ját,
– a ki ál lí tott mû tár gyak lis tá ját,
– a ki ál lí tás mû tár gya i nak Ma gyar or szág ra tör té nõ vissza szál lí tá sá hoz kap cso ló dó pénz ügyi

meg va ló sí tá si ter vet, és annak ütemezését.

Meg pá lyáz ha tó összeg: 10 mil lió

Tá mo ga tás kér he tõ: 
– szál lí tá si díj ra.

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

A pá lyá zat

2006. szep tem ber 28-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tó be 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.

Meg jegy zés: A meg hí vott pá lyá zó ré szé re a pá lyá za ti adat lap és tá jé koz ta tó el kü ldés re került.

Mú ze u mi Kol lé gi um
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A MOZGÓKÉP KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

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

Nem részesülhet közvetlen és közvetett támogatásban [14. § (13)]:
– akit a Nemzeti Filmiroda nem vett nyilvántartásba vagy onnan törölt,
– akinek az állammal szemben fennálló adó-, járulék- vagy egyéb köztehertartozása van,
– aki a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettségének nem

tett eleget,
– aki a támogató szervezet által nyújtott támogatás felhasználásával nem számolt el, elszámolá-

sát a támogató szervezet nem fogadta el, vagy a támogató szervezettel szemben lejárt, teljesítetlen fi-
zetési kötelezettséggel rendelkezik,

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

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

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

A nyilvántartásba vétel nem feltétele a támogatás nyújtásának azon szervezetek, illetve intéz-
mények esetében, amelyek kizárólag oktatási, könyvtári, illetve egyéb közgyûjteményi feladataik el-
látása érdekében végeznek filmterjesztési tevékenységet, kivéve a kifejezetten mozgókép szakmai
tárgyú közgyûjteményeket.

A Mozgókép Kollégium pályázatot hirdet 2006. II. félévben az alábbi témákra:

1. Filmes rendezvényekre

Altéma kódszáma: 1007

Támogatásban részesülhetnek a 2006. szeptember 1.–2006. december 31-ig lebonyolításra ke-
rülõ – a filmmûvészeti értékek népszerûsítését és terjesztését szolgáló – országos, regionális és hatá-
ron túli magyar rendezvények (filmhét, fesztivál, szemle, bemutató stb.) szervezõi. A pályázathoz
csatolni kell a – pályázó nevére szóló – Nemzeti Filmiroda által kiadott regisztrációs igazolás
másolatát.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK � NKA HÍRLEVÉL 1269



A pályázat elbírálása során elõnyt élveznek:
– a többéves hagyományokkal bíró rendezvények,
– a település (város, kistérség) életében jelentõs mûvészeti rendezvénysorozat filmes rendezvé-

nyei,
– a kortárs hazai filmmûvészet alkotásait bemutató rendezvények,
– a nemzeti filmhetek,
– az ismeretterjesztõ és dokumentumfilm-sorozatok,
– azok a pályázók, akik jelentõs külsõ vagy saját forrást tudnak biztosítani,
– a nagyszámú, jelentõs filmmûvészeti értékek népszerûsítését és terjesztését szolgáló, megala-

pozott és kidolgozott koncepcióval bíró rendezvények.

Pályázni lehet:
– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– terembérletre,
– film- és technikai eszközbérlésre,
– utazási költségre,
– szállásköltségre,
– szállítási költségre,
– nyomdaköltségre,
– reklám- és propagandaköltségre.

Annak a pályázónak, aki 2006-ban az NKA-tól rendezvényre támogatást kapott, a pályázathoz
csatolnia kell a támogatott rendezvény szakmai értékelését, különös tekintettel a résztvevõk számára
és a sajtóvisszhangjára. Reprezentációs költségekre támogatás nem igényelhetõ.

Tervezett keret összesen: 30 millió Ft.

2. Vidéki mozik közönségkapcsolatainak kiépítésére, fejlesztésére

Altéma kódszáma: 1033

A pályázaton azok a moziként regisztrált filmszínházak vehetnek részt, amelyek minden héten
rendszeresen art mûsort is vetítenek. Pályázat nyújtható be a 2006. július 1.–2006. december 31. kö-
zötti idõszakban megjelent, illetve megjelenõ tájékoztató kiadványokra, helyi reklámra, melyek célja
a mozik és a mozgóképkultúra megismertetése, fejlesztése, környezetük sajátosságait figyelembe
véve.

A pályázat elbírálása során elõnyt élveznek:
– a regisztrált art mozik által benyújtott pályázatok,
– azon eszközökre (plakát, mûsorfüzet stb.) benyújtott pályázatok, melyeknél az elért célkö-

zönség nagy létszámú,
– elõny az alkalmazott eszközök hatékonysága (az egy nézõre vetített fajlagos költségek

nagysága),
– új, innovatív eszközök alkalmazását tervezõ pályázatok.
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Pályázni lehet:
– nyomdaköltségre,
– reklámköltségre.

Annak a pályázónak, aki 2006-ban az NKA-tól közönségkapcsolatok kiépítésére már támoga-
tást kapott, a pályázathoz csatolnia kell a támogatott cél megvalósításáról szóló szakmai beszámolót.

Tervezett keret összesen: 15 millió Ft.

3. Dokumentumfilm-pályázat 30–55 perc hosszúságú dokumentumfilmek

3. a) Gyártására

Altéma kódszáma: 1072

Pályázhatnak filmkészítõk.

A pályázathoz csatolni kell:
– a maximum 5 oldalas, szabad szerzõi joggal rendelkezõ, korábban még sehova be nem nyúj-

tott részletes szinopszist (5 példányban),
– a gyártási tervet,
– a gyártási költségvetést,
– a finanszírozási tervet (5 példányban),
– egy televíziós szándéknyilatkozatot a film bemutatásáról.

Pályázni lehet:
– elõkészítési költségre (szakértõi díjra, archívanyag-átírásra, jogdíjra),
– forgatási költségre (utazási költségre, szállásköltségre, fotózás költségére, kamerabérletre,

rendezõ, operatõrök, hangmérnök, technikus tiszteletdíjára és azok járulékaira, videó- és hangkazet-
ták, fotó- és filmnyersanyag vásárlására, szállításra, laborköltségre),

– utómunka költségére (zene, laborköltségre, hangkeverésre, keverésre).

A gyártásra megpályázható maximum összeg dokumentumfilmenként: 5 millió forint.

3. b) Befejezésére

Altéma kódszáma: 1064

Pályázhatnak filmkészítõk, minimum 50%-os elkészültségû dokumentumfilmekkel.

A pályázathoz csatolni kell:
– a film szinopszisát (5 példányban),
– a már leforgatott anyagot vagy az abból készült válogatást DVD-formátumban (5 példányban),
– a befejezési tervet és annak részletes költségvetését 5 példányban,
– a film gyártási elõzményeinek rövid összefoglalását,
– egy televíziós szándéknyilatkozatot a film bemutatásáról.
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Pályázni lehet:
– forgatási költségre (utazási költségre, szállásköltségre, fotózás költségére, kamerabérletre,

rendezõ, operatõrök, hangmérnök, technikus tiszteletdíjára és azok járulékaira, videó- és hangkazet-
ták, fotó- és filmnyersanyag vásárlására, szállításra, laborköltségre),

– utómunka költségére (zene, hangkeverésre, keverésre, laborköltségre).

A befejezésre megpályázható maximum összeg dokumentumfilmenként 2 millió forint.

Dokumentumfilmes pályázatot a produkciós vállalkozás – filmgyártó – adhat be a rende-
zõ ellenjegyzésével.

A dokumentumfilmes pályázatnál (altéma kódszáma: 1064, 1072) egy filmgyártó cég
összesen két pályázatot nyújthat be.

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

4. Meghívásos pályázat a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem támogatására

Altéma kódszáma: 1062

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

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

Pályázni lehet:
– a forgatócsoport, stáb, színészek, statiszták tiszteletdíjára és annak járulékaira,
– díszletépítésre, szcenikai költségekre, berendezések/kellékek költségeire,
– hang- és világosítás költségeire,
– szállítási költségre,
– utazási költségre,
– mûterem és helyszínbérlet költségére,
– technikai eszközbérlésre,
– nyersanyag- és laborköltségre.

Elszámolás: 2007. szeptember. Az elszámoláshoz mellékelni kell a kész filmek, illetve vizsga-
munkák egy kópiáját DVD-n.

A megpályázható támogatás összesen: 12 millió Ft.
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5. Meghívásos pályázat a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Vizuális Kommu-
nikáció Tanszéke végzõs animáció és videó szakos hallgatói diplomafilmjeinek tá-
mogatására

Altéma kódszáma: 1062

A kollégium meghívja a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Vizuális Kommunikáció Tanszéke
végzõs animáció és videó szakos hallgatóit diplomafilmjük elkészítésének támogatására.

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

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

A pályázat elbírálásához csatolni kell:
– a diplomafilm forgatókönyvét,
– a konzulens tanár véleményét.

A pályázat pénzügyi lebonyolítójaként csak az Animációs Diplomafilm Megvalósításáért Ala-
pítvány kérhetõ fel.

Elszámolás 2007. szeptember. Elszámoláshoz mellékelni kell a kész filmek, illetve vizsgamun-
kák egy kópiáját DVD-n.

A tervezett felosztható összeg: 10 millió Ft.

A pályázatok

2006. október 6-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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Beérkezett:
Azonosító:

BETÉTLAP
A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM 2006. II. FÉLÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

3. PONTJÁHOZ

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

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

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

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

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

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

Sugárzásról szándéknyilatkozatot adó ..........................................................................................

televízió neve és címe: ..........................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

* A megfelelõt kérjük aláhúzni, illetve kitölteni.
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Általános tudnivalók

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

tisztelt pályázóinkat, hogy 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 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.

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
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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

Mozgókép Kollégium

1276 NKA HÍRLEVÉL � PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK



A KÖZMÛVELÕDÉSI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kollégium pályázatot hirdet a 2007. évi közmûvelõdési szakmai tevékenységek fejlesztése és
megújítása céljából az alábbi témakörökben:

1. Szakmai rendezvények, nem hivatalos mûvészeti találkozók támogatása

Altéma kódszáma: 2008

A pályázat célja: a 2007. február 16. és 2007. szeptember 2. között megrendezésre kerülõ vá-
rosi, kistérségi, megyei, regionális és országos hatókörû közmûvelõdési programok támogatása.

Pályázhatnak:
– közmûvelõdési intézmények,
– bejegyzett közmûvelõdési célú országos, regionális vagy megyei hatókörû egyesületek, ala-

pítványok, közhasznú minõsítésû kht.-k, nonprofit célú gazdasági társaságok.

A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás.

A pályázati altéma támogatási keretösszege: 150 millió forint.

Támogatás kérhetõ:
– szállásköltségre,
– csoportos étkeztetésre,
– tisztelet- és megbízási díjakra és azok járulékaira, illetve ezek számlás kifizetésére (dologi

költség),
– utazási és szállítási költségekre,
– szakmai anyagok költségeire,
– PR-költségekre,
– bérleti díjakra.

A fentiektõl eltérõ költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A pályázó megjelölheti, illetve a kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen
konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja.

A pályázathoz csatolni kell:
– a rendezvény részletesen kidolgozott programtervezetét (amelynek tartalmaznia kell – a ren-

dezvény célját, tervezett idõpontját, helyét, résztvevõinek és együttmûködõinek körét, az esemény le-
írását, az elõzményeire való utalást, megvalósítási ütemtervét – maximum négy oldal terje-
delemben!),

– a teljes bekerülési költség minimum 20% önrészre vonatkozó kötelezettségvállalási
nyilatkozatot.
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Elõnyben részesülnek:
– azok a hagyományosan megrendezésre kerülõ események, amelyeket eddig széles szakmai

elismerés övezett,
– az innovatív, új kezdeményezések, mintaértékû projektek,
– a közmûvelõdés-barát társadalmi környezet kialakítását célzó programok,
– az ifjúság közmûvelõdési aktivizálását célzó projektek,
– az amatõr mûvészet területein tevékenykedõk minél szélesebb köre számára nyitott

rendezvények,
– a felmenõ rendszerû, megyei, regionális és országos rendezvényt is tartalmazó események,
– a több intézmény és szervezet együttmûködésével megvalósuló programok,
– a vállalkozói, önkormányzati, nonprofit és lakossági forrásokat egyaránt mozgósító

rendezvények,
– a Batthyány Lajos gróf emlékévhez, valamint más, kiemelkedõ jelentõségû évfordulóhoz

kapcsolódó rendezvények,
– nemzetközi programhoz kapcsolódó vagy határmenti együttmûködésekben megvalósuló

rendezvények,
– az adott mûvészeti ág nemzetközi szervezetei által elismert rendezvények,
– a minél nagyobb százalékú önrészt vállaló pályázatok.

Az elbírálás egyéb szempontjai:
– az esemény bemutatása, színvonala, közmûvelõdési jelentõsége,
– társadalmi fontossága, közösségépítõ, -erõsítõ szerepe,
– a rendezvényszervezés színvonala,
– a rendezvény gazdálkodása (önrész és más források megléte, költségvetésének realitása),
– a pályázat igényessége.

A kollégium hivatásos mûvészeti produkciók és találkozók költségeit nem támogatja.

A kollégium kifejezetten népmûvészeti jellegû, a Népmûvészeti Kollégium illetékességi köré-
be tartozó rendezvényeket nem támogat.

Egy pályázó az altémára egy pályázatot nyújthat be, amely maximum 5 rendezvényre
vonatkozik.

2. Nemzetközi közmûvelõdési szakmai szervezetekben a magyar részvétel tá-
mogatása

Altéma kódszáma: 2003

A pályázat célja: 2007. év folyamán a nemzetközi kapcsolatok ápolása, a nemzetközi szerveze-
tekben való tagsági viszonyok fenntartása, a magyar részvétel jelentõségének fejlesztése.

Pályázhatnak:
– közmûvelõdési intézmények,
– bejegyzett közmûvelõdési célú országos, regionális vagy megyei hatókörû egyesületek, ala-

pítványok, közhasznú minõsítésû kht.-k, nonprofit célú gazdasági társaságok.

1278 NKA HÍRLEVÉL � PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK



A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás.

A pályázati altéma támogatási keretösszege: 15 millió forint.

Támogatás kérhetõ:
– a közmûvelõdési tevékenységhez kötõdõen mûködõ, vagy közmûvelõdési szervezeteket

összefogó nemzetközi szervezetek 2007. évi tagsági díjára,
– e szervezetek 2007. évi eseményein való részvétel úti- és szállásköltségére – maximum 2 fõ

számára.

A pályázó részére elõírt önrész: 30%.
A pályázóknak az önrésszel és a támogatással együtt kell elszámolniuk.

A pályázathoz csatolni kell:
– a tagsági díjra igényt tartó nemzetközi szervezet bemutatását, a magyar részvétel minõségé-

nek megjelölésével (max. 2 oldal terjedelemben),
– a pályázó rövid bemutatását, különös tekintettel közmûvelõdési szerepére (max. 2 oldal

terjedelemben),
– a befizetendõ tagdíj mértékének igazolását (tagdíjfizetési felszólítás vagy az éves tagdíjról

szóló alapszabályi rendelkezés, közgyûlési határozat stb. hiteles másolata),
– a részvételi támogatáshoz benyújtott kérelem esetén az utazási és szállásköltségek tervét

(árajánlatát).

Az elbírálás egyéb szempontjai:
– magyar részvétel jelentõsége nemzetközi szervezetben,
– magyar szervezet hazai közmûvelõdési szerepe.

Egy pályázó több tagsági díj tekintetében is pályázhat. A kollégium nem fogadja be azo-
kat a pályázatokat, amelyek kifejezetten más szakmai kollégiumok hatáskörébe tartoznak.

3. A fogyatékkal élõk közmûvelõdési tevékenységének elõsegítése

Altéma kódszáma: 2037

A pályázat célja: a fogyatékkal élõk közmûvelõdési aktivitásának elõsegítése, 2007 folyamán
mûvészeti találkozóik, együttmûködéseik szorgalmazása, a közösségek, mûvészeti csoportok
fejlesztése.

Pályázhatnak:
– közmûvelõdési intézmények,
– bejegyzett közmûvelõdési célú országos, regionális vagy megyei hatókörû egyesületek, ala-

pítványok, közhasznú minõsítésû kht.-k, nonprofit célú gazdasági társaságok.

A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás.

A pályázati altéma támogatási keretösszege: 10 millió forint.
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Támogatás kérhetõ:
– szállásköltségre,
– csoportos étkeztetésre,
– tisztelet- és megbízási díjakra és azok járulékaira, illetve ezek számlás kifizetésére (dologi

költség),
– utazási és szállítási költségekre,
– szakmai anyagok költségeire,
– PR-költségekre,
– bérleti díjakra.

A fentiektõl eltérõ költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!
A pályázó megjelölheti, illetve a kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen

konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja.
A pályázathoz önrész nem szükséges.

A pályázathoz csatolni kell: a részletes projekttervet (együttmûködések, képzések, mûvészeti
csoportok találkozói stb.) célját, tervezett idõpontját, helyét, résztvevõinek és együttmûködõinek kö-
rét, az esemény leírását, megvalósítási ütemtervét, az elõzményekre való utalást – maximum négy
oldal terjedelemben!

Elõnyben részesülnek:
– a hagyományosan megrendezésre kerülõ események,
– a kistérségi és regionális együttmûködés keretében megvalósuló programok,
– az innovatív, új kezdeményezések, mintaértékû projektek,
– a felmenõ rendszerû, megyei, regionális és országos rendezvényt is tartalmazó események,
– a társadalmi toleranciát erõsítõ projektek.

Az elbírálás szempontjai:
– az esemény bemutatása, színvonala, közmûvelõdési jelentõsége,
– a rendezvényszervezés színvonala,
– a rendezvény gazdálkodása (önrész és más források megléte, költségvetésének realitása),
– a pályázat igényessége.

Egy pályázó egy pályázatot adhat be, amely maximum két projektre vonatkozhat.

4. Pályázat a hazai cirkuszmûvészet fejlesztése

Altéma kódszáma: 2035

A pályázat célja: a cirkuszmûvészet színvonalának emelése, a mûsorok fejlesztése, bõvítése, a
cirkuszmûvészet újszerû törekvéseinek, új artistaszámok alkotásának támogatása 2006-ban.

Pályázathatnak:
– vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ magánszemélyek,
– cégbejegyzéssel rendelkezõ magánszemélyek, szervezetek,
– közmûvelõdési intézmények.
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A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás.
A pályázati altéma támogatási keretösszege: 15 millió forint.

Támogatás kérhetõ:
– tisztelet- és megbízási díjakra és azok járulékaira, valamint ezek számlás kifizetésére (dologi

költség),
– utazási és szállítási költségekre,
– a pályázati céllal kapcsolatos szakmai anyagköltségekre.

A fentiektõl eltérõ költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!
A pályázó megjelölheti, illetve a kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen

konkrét cél megvalósítására kéri, illetve adja.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázati cél részletes leírását,
– a program teljes költségvetését,
– a program összköltségvetésének 50%-os saját forrásra vonatkozó kötelezettségvállalási

nyilatkozatot,
– a hivatalosan foglalkoztatott mûvészek számáról szóló a társadalombiztosítás felé tett

nyilatkozatot.

Elõnyben részesülnek:
– a családi produkciók 2006. évi megújítását, fejlesztését célzó elképzelések,
– a legtöbb hivatalosan szerzõdtetett külsõs magyar artistamûvész-számot felmutató tervek,
– a fiatal artistamûvészek magyarországi foglalkoztatását, bemutatkozásait elõsegítõ projek-

tek,
– az új produkciók létrehozására, bemutatására irányuló tervek.

Az elbírálás egyéb szempontjai:
– az esemény bemutatása, színvonala, mûvészeti jelentõsége,
– a rendezvényszervezés színvonala,
– a projekt gazdálkodása (önrész és más források megléte, költségvetésének realitása),
– a pályázat igényessége.

A pályázatok

2006. október 9-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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Általános tudnivalók

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

tisztelt pályázóinkat, hogy 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 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.

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
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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

Közmûvelõdési Kollégium
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A TÁNCMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Táncmûvészeti Kollégium pályázatot hirdet a 2006. szeptember 1-je és 2007. augusztus 31-e
között megvalósuló, magas mûvészeti szakmai színvonalú táncmûvészeti tervek megvalósításának
támogatására.

1. Hivatásos, független, alternatív mûvészeti együttesek, mûvészek új produk-
ciói megvalósítására

Egy pályázó a témában 1 pályázatot adhat be.

Altéma kódszáma: 1517

Támogatás igényelhetõ: honoráriumra, tiszteletdíjra és annak járulékaira vagy számlás kifize-
tésére, jelmezre, díszletre, kellékre, fény-, hangtechnika-, és látványtervezésre, kölcsönzési díjra,
bérleti díjra, promócióra.

Az elbírálás során elõnyt élveznek azok a pályázók: akik a mûvészeti élet bármely területén je-
lenlévõ mértékadó szakemberi ajánlást csatolnak pályázatukhoz.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
– a megvalósulandó projekt szinopszisát, befogadó nyilatkozatot a program tervezett idõpont-

jának megjelölésével,
– a megpályázott program résztvevõinek szakmai életrajzát,
– referenciákat.

Befogadó nyilatkozatot abban az esetben nem szükséges csatolni, amennyiben a bemutatót lét-
rehozó intézmény, szervezet rendelkezik a saját játszóhellyel és a tervezett produkciót saját játszóhe-
lyén kívánja bemutatni.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 20 millió Ft.

Az igényelhetõ maximum támogatási összeg pályázatonként: 4 millió Ft.

2. Hivatásos, független, alternatív mûvészeti együttesek, mûvészek új és koráb-
bi produkcióinak bel- és külföldi forgalmazására

Altéma kódszáma: 1518

Támogatás igényelhetõ: az alkotók és közremûködõk, elõadók tiszteletdíjára és annak járulé-
kaira vagy számlás kifizetésére, szállásköltségre, útiköltségre, szállításra, bérleti díjra.
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A pályázat benyújtásánál az alábbi információkat kérjük megadni:
– a produkció a bemutató óta hány budapesti, vidéki és külföldi elõadást élt meg,
– referenciákkal igazolt szakmai tartalom (sajtótükör, szakdíjak, elismerések),
– a mûvészeti élet bármely területén jelenlévõ mértékadó szakemberek ajánlása,
– a produkció további tervezett elõadásai és azok helyszínei.

A pályázathoz kérjük mellékelni:
– a befogadó nyilatkozatot az elõadások tervezett idõpontjainak megjelölésével.
Befogadó nyilatkozatot abban az esetben nem szükséges csatolni, amennyiben a bemutatót lét-

rehozó intézmény, szervezet rendelkezik a saját játszóhellyel és a tervezett produkciót saját játszóhe-
lyén kívánja bemutatni.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 10 millió Ft.

3. Táncprodukciók folyamatos (legalább 5 elõadás) bemutatására

Pályázatot e témában csak a befogadóintézmény nyújthat be kizárólag vendégproduk-
ciók bemutatására.

Altéma kódszáma: 1531

Támogatás igényelhetõ: kölcsönzési díjra, szállás- és útiköltségre, csoportos étkeztetésre, tisz-
teletdíjra és járulékaira vagy számlás kifizetésére, reklám- és propagandaköltségre, dokumentálásra.

A pályázathoz csatolni kell:
– a bemutatandó elõadás címét,
– tervezett idõpontját,
– a meghívandó együttesek nyilatkozatát a meghívás elfogadásáról.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 7 millió Ft.

4. Hazai hivatásos táncmûvész-együttesek, szólisták, szakemberek nemzetközi
fórumokon – versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon való részvételére

Altéma kódszáma: 1503

Támogatás igényelhetõ: szállásra, útiköltségre, szállításra, biztosításra, részvételi díjra, re-
gisztrációra, nevezési díjra, standbérleti díjra, bérleti díjra, dokumentálásra.

A pályázathoz csatolni kell:
– a rendezvény meghívóját, programját,
– verseny esetén rövid ismertetõt kérünk annak tematikájáról.

A 4. és 5. pályázati pontra az együttesen rendelkezésre álló keretösszeg: 5 millió forint.
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5. Rendezõszervezetek a fontos külföldi társulatok és szólisták hazai találkozó-
kon, fesztiválokon való felléptetésére, külföldi szakemberek fogadására

Altéma kódszáma: 1535

Támogatás igényelhetõ: honoráriumra és járulékaira vagy számlás kifizetésére, szerzõi jogdí-
jakra, technikai költségekre, szállásra, útiköltségre, csoportos étkeztetésére, promócióra, reklám- és
propagandaköltségre, dokumentálásra.

A pályázathoz csatolni kell:
– a meghívott külföldi személy, együttes elfogadó nyilatkozatát,
– a program helyét, idejét,
– a meghívás célját.

A 4. és 5. pályázati pontra az együttesen rendelkezésre álló keretösszeg: 5 millió forint.

6. Mûvészeti közép- és felsõfokú oktatási intézmények táncprogramjainak
megvalósítására és forgalmazására

Altéma kódszáma: 1504

Támogatás igényelhetõ: honoráriumra és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére, díszlet-
re, jelmezre, kellékre, utazásra, szállásra, csoportos étkeztetésre, kölcsönzési díjra, bérleti díjra.

A pályázathoz csatolni kell:
– a megvalósítás célját,
– tervezett idejét,
– helyét.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 2,2 millió forint.

7. Hivatásos, független, alternatív mûvészeti együttesek, mûvészek, nagysikerû
nemzeti és nemzetközi értékû táncmûveinek felújítására

Altéma kódszáma: 1536

Támogatás igényelhetõ: tiszteletdíjra és járulékaira vagy számlás kifizetésére, jelmezre, dísz-
letre, kellékre, szállásra, útiköltségre, bérleti díjra, kölcsönzési díjra.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 4 millió forint.
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8. Határon túli magyar hivatásos mûvészeti táncegyüttesek, mûvészek, pro-
dukcióik magyarországi bemutatására

Altéma kódszáma: 1532

Támogatás igényelhetõ: tiszteletdíjra és járulékaira vagy számlás kifizetésére, útiköltségre,
szállásra, szállításra, promócióra, reklám- és propagandaköltségre.

A pályázathoz csatolni kell:
– befogadó nyilatkozatot az elõadások tervezett idõpontjainak megjelölésével.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 2 millió forint.

9. Táncmûvészeti képzések, továbbképzések megvalósítására

Altéma kódszáma: 1507

A pályázatot a rendezõszerv nyújthatja be. Magánszemély nem pályázhat.

Támogatás igényelhetõ: terembérleti díjra, kölcsönzési díjra, szállásra, útiköltségre, csoportos
étkeztetésre, tiszteletdíjra és járulékaira vagy számlás kifizetésére, reklám- és propagandaköltségre,
dokumentálásra.

A pályázathoz csatolni kell:
– a képzés tematikáját,
– az oktatók nevét,
– a rendezvény célját.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 3 millió forint.

10. Alkotói támogatás tánctudományi kutatások (történeti, elméleti, fordítói
munkák) megvalósítására

Altéma kódszáma: 1502

A pályázónak csatolnia kell: a megírandó munkájának részletes szinopszisát (max. 5 oldal).
A kollégium az elfogadott szinopszis benyújtóinak a vállalt munka megírásához legfeljebb 10 hóna-
pos idõtartamra havi 60 000 Ft alkotói támogatást biztosít. A pályázónak a munka végeztével – szak-
mai beszámolóként – a kézirat egy példányát be kell nyújtania.

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. A támogatás utalása pénzügyi lebonyolí-
tón keresztül történik. A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, vagy jogi sze-
mélyiség nélküli gazdasági társaság lehet.

Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 3 millió forint.
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11. Kiadók kiemelkedõ jelentõségû táncmûvészeti kiadványok hagyományos
vagy CD-n történõ megjelentetésére

Altéma kódszáma: 1512

A pályázathoz csatolni kell: a kiadvány szinopszisát vagy kéziratát, továbbá 2 db nyomdai ár-
ajánlatot, illetve a CD-n megjelenõ anyag szerzõi jogállásának igazolását.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén:
– szerzõi honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotós) vagy számlás kifizetésre,
– szerzõi jogdíjakra,
– fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium-

ra és járulékaira vagy számlás kifizetésére,
– nyomdai elõkészítési munkákra az alábbi jogcímekre:

– szöveg-, és képbevitel, (írás, szkennelés),
– kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
– korrektúra,

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

CD-n történõ megjelentetés esetén
– szerzõi honoráriumra és járulékaira (írói, illusztrátori, fotós) vagy számlás kifizetésre,
– szerzõi jogdíjakra,
– fordítói, lektorálási honoráriumra és járulékaira vagy számlás kifizetésére,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium-

ra és járulékaira vagy számlás kifizetésére,
– elõkészítési munkákra az alábbi jogcímekre:

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

– gyártási, csomagolási költségre (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége),
– borító-elõállítás és csomagolás költségére (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbe-

vágás, csomagolás).
Erre a pályázati pontra a rendelkezésre álló keretösszeg: 4 millió forint.

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt elõírni.

1288 NKA HÍRLEVÉL � PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK



A pályázatok

2006. október 13-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag az NKA Igazgatóságának postacímére

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

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 felhasználói 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

Táncmûvészeti Kollégium
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AZ ISMERETTERJESZTÉS
ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium pályázatot hirdet a 2006. szeptem-
ber 30. és 2007. október 1. közötti idõszakra az alábbi témakörökben:

1. Országos jelentõségû könyvszakmai rendezvények támogatására

Altéma kódszáma: 2507

Az országos jelentõségû könyvszakmai programok megrendezésére a pályázatot a rendezõ
szervezetek és intézmények nyújthatják be.

A pályázati altéma támogatási keretösszege: 20 000 000 forint.

Pályázni az alábbi jogcímekre lehet:
– területfoglalási, vagy standbérleti díjra,
– a közremûködõk honoráriumára és annak járulékaira,
– szállítási költségre,
– katalógus kiadására.

Katalógus megjelentetése esetén a kollégium az alábbi jogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium és járulékai,
– szerzõi jogdíjak,
– nyomdai elõkészítési munkák (szövegbevitel, szkennelés, kiadványszerkesztés, képfeldolgo-

zás, korrektúra),
– nyomdaköltség (levilágítás, montírozás, papírköltség, nyomás, hajtogatás, körbevágás,

csomagolás).

A megjelölt felhasználási jogcímektõl való eltérést a pályázónak indokolnia kell, aminek
figyelembevételével dönt a kollégium az arra történõ felhasználásról.

A kollégium elõnyben részesíti azokat a pályázatokat, amelyek:
– programját eddig is széles szakmai elismerés övezte,
– nagyobb közönséget vonzanak,
– nemzetközi programokhoz kapcsolódnak,
– költségvetésük pénzügyileg megalapozott,
– a vállalkozói, önkormányzati nonprofit és lakossági forrásokat minél nagyobb mértékben

vonják be,
– minél nagyobb százalékú önrészt vállalnak.
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A pályázat szakmai beszámolójának ki kell térnie:
– a rendezvény lebonyolításának részletes leírására,
– a látogatók összetételének elemzésére,
– a rendezvény szakmai eredményeinek, utóéletének ismertetésére.

A pályázónak a javasolt program megvalósítására 50% önrésszel kell rendelkeznie,
amelyre vonatkozó nyilatkozatát a pályázathoz mellékelnie kell.

2. Hazai növény- és/vagy állatkerti, vadasparki rendezvények támogatására,
valamint a látogatók tájékoztatására szolgáló információs rendszer fejlesztésére, ki-
adványok megjelentetésére

Altéma kódszáma: 2531

Pályázatot a magyar állat- és/vagy növénykertek, vadasparkok és szakmai szervezeteik nyújt-
hatnak be, amelyek a természet-, illetve környezetvédelmi állami és társadalmi szervezetekkel közö-
sen szervezik rendezvényeiket az ökológiai szemléletformálás, a tudományos kutatás, az élõhelyek
védelme, illetve a veszélyeztetett állat- és növényfajok megõrzése érdekében. A pályázathoz a partner
szervezete(ek) hozzájárulási vagy részvételi nyilatkozata is szükséges.

A pályázati altéma támogatási keretösszege: 20 000 000 forint.

Pályázni az alábbi jogcímekre lehet:
– úti- és szállásköltségre,
– elõadói tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– a rendezvények szakmai anyagköltségeire,
– kiadványok megjelentetésére,
– tájékozódást segítõ feliratozás, piktogram, szimbólumok alkalmazására.

Kiadvány hagyományos megjelentetése esetén:
– szerzõi honorárium és járulékai,
– szerzõi jogdíjak,
– nyomdai elõkészítési munkák (szövegbevitel, szkennelés, kiadványszerkesztés, képfeldolgo-

zás, korrektúra),
– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, cso-

magolás).

Elektronikus formában (CD, DVD, on-line) történõ megvalósítás esetén:
– szerzõi honorárium és járulékai,
– szerzõi jogdíjak,
– elõkészítési munkák (szövegbevitel, szkennelés, képfeldolgozás, korrektúra),
– gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége nyo-

más, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

A megjelölt felhasználási jogcímektõl való eltérést a pályázónak indokolnia kell, aminek
figyelembevételével dönt a kollégium az arra történõ felhasználásról.
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A pályázónak a javasolt program megvalósításához 50% önrésszel kell rendelkeznie, amire vo-
natkozó nyilatkozatát a pályázathoz mellékelnie kell.

A kollégium elõnyben részesíti azokat a pályázatokat, amelyek:
– innovatív, új kezdeményezések, mintaérkû projektek,
– költségvetésük pénzügyileg megalapozott,
– több intézmény, szakmai szervezet együttmûködésén alapulnak,
– a vállalkozói, önkormányzati nonprofit és lakossági forrásokat minél nagyobb mértékben

vonják be,
– minél nagyobb százalékú önrészt vállalnak.

A pályázat szakmai beszámolójának ki kell térnie:
– a rendezvény lebonyolításának részletes leírására,
– a látogatók összetételének elemzésére,
– a rendezvény szakmai eredményeinek, utóéletének ismertetésére,
– az információs rendszerek mûködtetésének tapasztalataira.

A 2. pontra pályázóknak csatolniuk kell érvényes mûködési engedélyük másolatát.

A pályázatok

2006. október 24-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag az NKA Igazgatóságának postacímére

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

Általános tudnivalók

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

tisztelt pályázóinkat, hogy a gyakori jogszabályváltozások következtében módosított, legfrissebb
(2006. július 18-án megjelent) pályázati adatlapot a honlapról tötlheti 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.
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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.

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 felhasználói 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 .
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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

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra
Kollégium
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TÁJÉKOZTATÓ
A KÖNYVTÁRI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Beérkezési határnap: 2006. június 30.
A pályázatok elbírálásának dátuma: 2006. augusztus 15.
Beérkezett kollégiumi pályázatok száma: 10 db
Beérkezett pályázatok támogatási igénye: 23 060 000 Ft
Érvénytelen pályázat (tartalmi, ill. formai okokból): 1 db
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: 60 000 Ft
Halasztott pályázat: –
Halasztott pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott pályázat: 8
Támogatott pályázatok támogatási igénye: 21 400 000 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 21 400 000 Ft

A támogatott pályázatokat az altémák sorrendjében közöljük

1. Állománybõvítésre

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Szegedi Tudományegyetem (Szeged)
Könyvtári dokumentum beszerzésére 2 500 000 Ft

Debreceni Egyetem (Debrecen)
A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárnak
dokumentumok beszerzésére 8 000 000 Ft

Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár (Szeged)
Könyvtári dokumentumok beszerzésére 1 700 000 Ft

Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapest)
Könyvtári dokumentumok beszerzésére 2 000 000 Ft

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József Megyei
Könyvtára (Kecskemét)
Dokumentumok beszerzésére 2 000 000 Ft

Pécsi Tudományegyetem (Pécs)
Könyvtári dokumentumok beszerzésére 3 000 000 Ft

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár (Székesfehérvár)
Könyvtárközi dokumentumszolgáltatásban felhasználható
dokumentumok beszerzésére 1 000 000 Ft

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (Budapest)
Könyvtári dokumentumok beszerzésére 1 200 000 Ft
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TÁJÉKOZTATÓ
A KÖNYVTÁRI KOLLÉGIUM EGYEDI
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Beérkezett kollégiumi pályázatok száma: 2 db
Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok támogatási igénye: 1 660 000 db
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: –
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott egyedi pályázat: 1 db
Támogatott egyedi pályázatok támogatási igénye: 1 600 000 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 1 600 000 Ft

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
A Széchényi-család dokumentumainak megvalósítására 1 600 000 Ft

Komlósi József s. k.,
a Könyvtári Kollégium

elnöke

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

lendõ – a támogatás odaítélése minõsített többséggel történt.
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AZ NKA PÁLYÁZATI NAPTÁRA – 2006. II. FÉLÉV

Színházi július 3.

Szépirodalom július 3.

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

Színházi – meghívásos szeptember 5.

Levéltár szeptember 11.

Színház szeptember 15.

Népmûvészet szeptember 20.

Fotómûvészet szeptember 20.

Iparmûvészet szeptember 25.

Múzeumi szeptember 28.

Képzõmûvészet szeptember 29.

Nemzetközi Kulturális Támogatások Ideiglenes Kollégiuma október 2.

Könyvtár október 5.

Mozgókép október 6.

Közmûvelõdés október 9.

Táncmûvészeti október 13.

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra október 24.

A folyóirat-pályázati felhívások a bizottság 2006. októberi ülése után jelennek meg, várhatóan
november végi beérkezéssel.

A beérkezési határidõre vonatkzó változtatási jogot a kollégiumok, illetve az igazgatóság fenn-
tartják.

Nemzeti Kulturális Alap
1083 Budapest, Gyulai Pál utca 13.
Postacím: 1388 Budapest, Pf.: 82
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

dr. Zavodnyik József

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.

címû kétkötetes kiadványát.

A 2004. május 1-jén hatályba lépett, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. tör-
vény részletesen szabályozza a magyar biztosítási piac szereplõi piacra lépésének és mûködésének,
illetve a biztosításfelügyeleti hatóság tevékenységének egyes kérdéseit, téve mindezt a közösségi jog ren-
delkezéseinek való megfelelés igényével.

A jogszabály magyarázatára vállalkozó jelen munka feltárja a törvény belsõ összefüggéseit, ismertetve az
egyes elõírások közösségi biztosítási jogi hátterét is. Felhívja a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által közzétett ajánlásokra, állásfoglalásokra, módszertani útmutatókra és tájékoztatókra, illetõ-
leg a bírósági határozatokra, ezáltal is megkönnyítve az egyes rendelkezések helyes értelmezését és gya-
korlati alkalmazását.

Ajánljuk elsõsorban mindazoknak, akik mindennapi munkájuk során a biztosítási törvény elõírásait kell,
hogy alkalmazzák, így a biztosítók munkatársainak, a biztosításközvetítõknek és a biztosítási szaktanács-
adóknak, de a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban a biztosítás területével foglalkozóknak, to-
vábbá a biztosítási jogot tanulóknak is.

A szerzõ, dr. Zavodnyik József 1991-tõl 2001-ig az Állami Biztosításfelügyeletnél, illetve a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeleténél dolgozott, 2001-tõl a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja.
Az elmúlt években számos publikációja jelent meg a biztosítási jog tárgyában, s több helyen oktat biztosítá-
si ismereteket.

A 848 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3675 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny 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 internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II. címû két-
kötetes kiadványt (ára: 3675 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás

� NKA HÍRLEVÉL 1313



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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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A BÜNTETÕ TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA
I–III. KÖTET

címû kiadványt.

A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata – tekintettel a büntetõjog kialakult felosztására, továbbá a
kommentár könnyebb használatának szempontjaira is – három kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Btk.
Általános részének, a második és harmadik kötet pedig a Különös részének magyarázatát tartalmazza.

A magyarázat nagymértékben támaszkodik a bírói ítéletek értelmezõ rendelkezéseire, az Alkotmány-
bíróság határozataira, valamint az ET, az EU és más nemzetközi fórumok releváns dokumentumaira;
ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a fogalmak tudományos definiálására és rendszerezésére is. Tekintet-
tel arra, hogy a jogtudomány és a jogalkalmazás által kialakított értelmezési tartomány ismerete nélkül
nem lehet eligazodni a büntetõjog alapkérdéseiben, a kommentár nemcsak a szakmai felhasználók és a
joghallgatók, jogi továbbképzésben részt vevõk számára jelenthet támpontot, hanem a büntetõjog iránt
érdeklõdõk is segítségül hívhatják a kiadványt.

A magyarázat a Hivatalos CD Jogszabálytárban megjelent Btk. kommentár szerkesztett változata.

Ára: 9597 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny 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 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A Büntetõ Törvénykönyv magyarázata I–III. kötet címû kiadványt
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:
Ára: 9597 Ft + postaköltség.

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

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az egyes cégformákat szabályozó törvények, jogszabályok
elõírásainak megfelelõen a társadalmi kontroll, a közhitelesség
és a nyilvánosság biztosítása érdekében jelenteti meg a cé-
gekrõl szóló közleményeket, a cégbírósági és a cégeket érintõ
egyéb bírósági végzéseket a CÉGKÖZLÖNY.

A hetenként (általában csütörtökön) megjelenõ, az Igaz-
ságügyi Minisztérium által 1989-ben alapított közlöny cégbíró-
ságonként rendszerezetten közzéteszi az új cégek adatait, és
folyamatosan közli a már bejegyzett cégek adataiban bekövet-
kezett változásokat. Megtalálhatók még a lapban a gazdálko-
dó szervezetek átalakulási közleményei; a törzs- és alaptõ-
ke-leszállításokkal, a különbözõ hitelezõi felhívásokkal, a be-
folyásszerzésekkel, az árverésekkel, üzletrészek értékesíté-
sével, felszámolási árverésekkel, pályázatokkal kapcsolatos
céghirdetmények; valamint a részvénytársaságok (közgyûlé-
sek összehívásával, mérlegadatok, osztalékok közzétételé-
vel, illetve a részvények tranzakcióival összefüggõ) piacgaz-
dasági, tõzsdei közleményei és hirdetményei is.

A fentieken kívül a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi XLIX. törvény szerint a CÉGKÖZLÖNY a törvény
tárgykörébe tartozó bírósági végzések, határozatok és közlemé-
nyek megjelentetésére kijelölt hivatalos lap.

Mindezek szerint a CÉGKÖZLÖNY a piacgazdaság hatá-
lyos és hiteles, a közzétételi kötelezettség alá esõ cégek ese-
tében azok teljes körét átfogó céginformációs fórumaként le-

hetõvé teszi a vállalkozóknak, hogy naprakészen tájékozódja-
nak a velük üzleti, partner-, esetleg versenytársi kapcsolatban
lévõk mindenkori helyzetérõl. A CÉGKÖZLÖNY ily módon
egyre inkább nélkülözhetetlen munkaeszköze a gazdasági
társaságoknak, vállalkozóknak, menedzsereknek, cégjogi,
privatizációs és tõzsdei szakembereknek egyaránt.

2005 januárjától – elõfizetõi jelzések alapján – az elektroni-
kus CÉGKÖZLÖNY olyan területekkel bõvül, amelyeket az üz-
leti környezetben mûködõ felhasználóink jelentõs hányada a
naprakész információszolgáltatás alapvetõ részének tekint és
igényel.

A továbbra is heti rendszerességgel megjelenõ lemez a
Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs adatbázisán
kívül ezután a Közbeszerzési Értesítõ és a Versenyfel-
ügyeleti Értesítõ címû hivatalos lapok információit is tartal-
mazni fogja.

A kibõvített CD 2006. évi éves elõfizetési díja: 20%-os áfá-
val 118 080 Ft, fél évre 59 040 Ft.

A CÉGKÖZLÖNY CD egyes példányai megvásárolhatók
a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.:
321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem az elektronikus CÉGKÖZLÖNY CD-t ................. példányban.

Kérem a közlönyt az alábbi címre kézbesíteni:

A megrendelõ neve: ..............................................................................................................................................

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

(utca, tér, ltp. házszám, emelet, ajtószám): ..........................................................................................................

Elektronikus (CD) Cégközlöny 2006. évi éves elõfizetési díja: 118 080 Ft, fél évre: 59 040 Ft.

Számlát kérek a befizetéshez

Csekket kérek a befizetéshez

P. H.

2006. .......................................................

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

aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

A 2006. július 1-jétõl hatályos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (az új Gt.)
megalkotása során az Európai Unió társasági jogával való harmonizáció és az egyes tagállamok
társasági joga fejlõdésének közös sajátosságai mellett a magyar jogalkalmazók több mint másfél
évtizedes tapasztalatait is felhasználták.

A magyar jogalkalmazók számára ma már nem számít újdonságnak a társasági jog. Az ellenérzések rég
megszûntek, az elsõ társasági törvény, az 1988. évi VI. törvény hatályba lépése óta a gazdasági élet
szereplõi a társasági jog intézményeit megismerték és elfogadták. Kialakult az a cégbírósági gyakorlat és
jelentõs szakirodalom, megerõsödött az a társasági jogi kultúra, amelyre a jogalkotó támaszkodhatott.

Az új Gt. egyes kérdéseket a korábbival azonosan szabályoz, így az 1997. évi CXLIV. törvényen alapuló,
a Legfelsõbb Bíróság és az ítélõtáblák közzétett döntéseibõl megismerhetõ bírói gyakorlat részben
továbbra is irányadó.

Ára: 3024 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny 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 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata címû kiadványt
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:
Ára: 3024 Ft + postaköltség.

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-
deletek, irányelvek, határozatok.

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

2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.

A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ példányonként megvásárol-
ható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban
(tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-
rum@mhk.hu). Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügy-
félszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

M E G R E N D E L Õ L A P

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

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

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

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

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

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

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

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

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

1318 NKA HÍRLEVÉL �



A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

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

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

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

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

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

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