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HALASZTOTT DÖNTÉSEK 
– FOTÓMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM

Ha lasz tott pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tá si igé nye: 3 400 000 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok igé nye: 3 400 000 Ft
Meg ítélt tá mo ga tás: 3 400 000 Ft

A dön té se ket az ere de ti pá lyá za ti fel hí vás al té mái sze rint közöljük.

1. Ha gyo má nyos és in ter ne tes fo lyó ira tok tá mo ga tá sá ra

(Al té ma: 1801)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Új ság írók Szö vet sé ge (Bu da pest)
A Fo tó ri por ter címû fo lyó irat 2007. évi 4 lap szá má nak meg je len te té sé re 3 400 000 Ft

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

el nö ke

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

len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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HALASZTOTT DÖNTÉSEK 
– ÉPÍTÕMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM

Ha lasz tott pá lyá zat: 3 db
Tá mo ga tá si igé nye: 47 154 785 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 2 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok igé nye: 32 379 000 Ft
Meg ítélt tá mo ga tás: 28 570 000 Ft

A dön té se ket az ere de ti pá lyá za ti fel hí vás al té mái sze rint közöljük.

1. Ha gyo má nyos és in ter ne tes fo lyó ira tok tá mo ga tá sá ra

(Al té ma: 2401)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Épí tõ mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Ré gi-új Épí tõ mû vé szet 2007. évi 6 lap szá má nak meg je len te té sé re 
az utó irat mel lék let tel együtt 26 500 000 Ft
A www.m-e-m.hu (www.ma gya re pi to mu ve szet.hu) in ter ne tes hon lap 
mû köd te té sé re és fej lesz té sé re a 2007. év ben 2 070 000 Ft

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

el nö ke

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

len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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HALASZTOTT DÖNTÉSEK
– IPARMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM

Ha lasz tott pá lyá zat: 6 db
Tá mo ga tá si igé nye: 37 500 000 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 5 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok igé nye: 15 100 000 Ft
Meg ítélt tá mo ga tás: 14 100 000 Ft

A dön té se ket az ere de ti pá lyá za ti fel hí vás al té mái sze rint közöljük.

1. Ki ál lí tá sok és ka ta ló gu sa ik

(Al té ma: 1706)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Al ko tó mû vé szek Or szá gos Egye sü le te (Bu da pest)
Ál la mi mû vé sze ti dí ja zot tak ki ál lí tá sá hoz kap cso ló dó 
ka ta ló gus meg je len te té sé re* 3 000 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Az út 1956–2006 címû ki ál lí tás ka ta ló gu sá nak meg va ló sí tá sá ra* 4 000 000 Ft

Mo holy-Nagy Mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
A Mo holy-Nagy Mû vé sze ti Egye tem 
2006–2007. évi dip lo ma ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re 2 100 000 Ft

2. Ha gyo má nyos és in ter ne tes fo lyó ira tok tá mo ga tá sá ra

(Al té ma: 1701)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Net le vél címû elekt ro ni kus fo lyó irat 2007. évi meg va ló sí tá sá ra 3 000 000 Ft
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3. Egye di pá lyá za tok

(Al té ma: 1713)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Al ko tó mû vé szek Or szá gos Egye sü le te (Bu da pest)
On-li ne pá lyá za ti be adás hoz szük sé ges esz kö zök be szer zé sé re* 2 000 000 Ft

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

el nö ke

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

len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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KI MU TA TÁS A NET TÓ ÖT MIL LIÓ FO RIN TOT EL ÉRÕ 
KÖZ ZÉ TÉ TE LI KÖ TE LE ZETT SÉ GÛ SZER ZÕ DÉ SEK RÕL – 2006

Szer zõ dés típusa Szer zõ dés tárgya Szer zõ dést kö tõ fél
Ér ték forintban

Idõtartam Lejelentve
net tó érték áfa brut tó érték

1. Meg bí zá si A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap 2006. évi
kom mu ni ká ci ós ter vé nek össze ál lí tá sá -
val, va la mint a meg va ló sí tá sá hoz kap -
cso ló dó szak ér tõi te vé keny ség és
PR-te vé keny sé gek le bo nyo lí tá sa

ALICE Cso port Ta nács -
adó és Szol gál ta tó Kft.

9 600 000 1 920 000 11 520 000 2006.04.04.–
2006.12.31. 

2006.04.25.

2. KSZF-fel kö tött ke ret -
meg ál la po dás alap ján lét -
re jött szál lí tá si szer zõ dés

Az NKA Igaz ga tó sá ga mû köd te té sé hez
szük sé ges kis- és nagy ér té kû szá mí tás -
tech ni kai esz kö zök be szer zé se

ALBACOMP Szá mí tás -
tech ni kai Rt.

18 415 470 3 966 372 22 381 842 2006.01.01.–
2006.07.31. 

2006.08.21.

2/1. KSZF-fel kö tött ke ret -
meg ál la po dás alap ján lét -
re jött szál lí tá si szer zõ dés

Az NKA Igaz ga tó sá ga mû köd te té sé hez
szük sé ges kis- és nagy ér té kû szá mí tás -
tech ni kai esz kö zök be szer zé se

ALBACOMP Szá mí tás -
tech ni kai Rt.

19 703 903 4 224 122 23 928 025 2006.01.01.–
2006.10.16. 

2006.10.16.

2/2. KSZF-fel kö tött ke ret -
meg ál la po dás alap ján lét -
re jött szál lí tá si szer zõ dés

Az NKA Igaz ga tó sá ga mû köd te té sé hez
szük sé ges kis- és nagy ér té kû szá mí tás -
tech ni kai esz kö zök be szer zé se

ALBACOMP Szá mí tás -
tech ni kai Rt.

20 872 049 4 457 447 25 329 496 2006.01.01.–
2006.11.23. 

2006.11.23.

2/3. KSZF-fel kö tött ke ret -
meg ál la po dás alap ján lét -
re jött szál lí tá si szer zõ dés

Az NKA Igaz ga tó sá ga mû köd te té sé hez
szük sé ges kis- és nagy ér té kû szá mí tás -
tech ni kai esz kö zök be szer zé se

ALBACOMP Szá mí tás -
tech ni kai Rt.

41 350 241 8 553 088 49 903 329 2006.01.01.–
2006.12.29. 

2007.01.02.

3. Meg bí zá si Az NKA 2006. évi kom mu ni ká ci ós ter -
vé nek meg va ló sí tá sá hoz kap cso ló dó
mé dia vá sár lá si, pro duk ci ós és pro duk -
ci ó hoz kap cso ló dó kre a tív te vé keny sé -
gek le bo nyo lí tá sa

VIZEUM HUNGARY
Mé dia Kft.

48 715 301 9 743 060 58 458 361 2006.07.28.–
2006.12.31. 

2006.08.21.

4. Vál lal ko zá si Az NKA Igaz ga tó sá ga szék há za te tõ -
tér-hõ szi ge te lés és hoz zá kap cso ló dó
kar ban tar tá si munkák

GYÖNGY NOVA Kft. 5 186 512 1 037 302 6 223 814 2006.09.20.–
2006.10.10. 

2006.09.19.

5. KSZF ke ret szer zõ dés-
meg ren de lõ

Az NKA Igaz ga tó sá ga ré szé re el ké szí -
tett int ra net-in ter net por tál mó do sí tá sa
és bõvítése

NOVELL Pro fesszi o ná lis 
Szol gál ta tá sok Ma gyar or -
szág Kft.

8 647 800 1 937 107 10 584 907 2006.08.08.–
2006.09.15. 

2006.10.10.
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Szer zõ dés típusa Szer zõ dés tárgya Szer zõ dést kö tõ fél
Ér ték forintban

Idõtartam Lejelentve
net tó érték áfa brut tó érték

5/1. KSZF ke ret szer zõ dés-
meg ren de lõ

Az NKA Igaz ga tó sá ga ré szé re el ké szí -
tett int ra net-in ter net por tál mó do sí tá sa
és bõvítése

NOVELL Pro fesszi o ná lis 
Szol gál ta tá sok Ma gyar or -
szág Kft.

42 171 613 8 434 323 50 605 936 2006.12.12.–
2007.07.29. 

2007.01.02.

6. Meg ren de lés Do ku men tum fel dol go zó-rend szer és
szö veg be ol va só-szoft ver

Of fi sys Kft. 5 445 460 1 089 092 6 534 552 2006.12.14. 2007.01.02.

KI MU TA TÁS A NET TÓ ÖT MIL LIÓ FO RIN TOT EL ÉRÕ 
KÖZ ZÉ TÉ TE LI KÖ TE LE ZETT SÉ GÛ SZER ZÕ DÉ SEK RÕL – 2007

Szer zõ dés típusa Szer zõ dés tárgya Szer zõ dést kö tõ fél
Ér ték forintban

Idõtartam Lejelentve
net tó érték áfa brut tó érték

1. Vál lal ko zá si A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Igaz ga tó sá -
ga iro da épü le té ben és be épí tet len te lek -
in gat la nán õr zés-vé del mi tevékenység
ellátása

JU-SEC Sze mély- és Va -
gyon vé del mi Kft.

5 330 448 1 066 092 6 396 540 2007.01.01.–
2007.12.31. 

2007.01.15.

2. Meg bí zá si A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap 2007. évi
kom mu ni ká ci ós ter vé nek össze ál lí tá sá -
val, va la mint a meg va ló sí tá sá hoz kap -
cso ló dó szak ér tõi te vé keny ség és
PR-tevékenységek lebonyolítása

ALICE Cso port Ta nács -
adó és Szol gál ta tó Kft.

10 200 000 2 040 000 12 240 000 2007.02.05.–
2007.12.30. 

2007.02.12.
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AZ NKA IGAZ GA TÓ SÁ GÁ NAK 
2007. ÉVI JÓ VÁ HA GYOTT EL LEN ÕR ZÉ SI TER VE
– PÁ LYÁ ZÓK HELY SZÍ NI ELLENÕRZÉSE

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Igaz ga tó sá gá nak 2007. évi jó vá ha gyott el len õr zé si
ter ve alap ján a kö vet ke zõ pá lyá zók hely szí ni tel je sít mény-el len õr zé sé re ke rül sor

Név Hely szín

 1. A Ma gyar Nyelv és Kul tú ra Nem zet kö zi Tár sa sá ga Bu da pest
 2. Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár Szom bat hely
 3. BMC Bu da pest Mu sic Cen ter Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. Bu da pest
 4. Cso da ce ru za Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Bt. Bu da pest
 5. Dr. Kresz Má ria Ala pít vány Bu da pest
 6. Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Bu da pest
 7. Fej ér Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Ist ván Ki rály Mú ze um) Szé kes fe hér vár
 8. HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um Bu da pest
 9. Hun ga ro fest Nem ze ti Ren dez vény szer ve zõ Kht. Bu da pest
10. Je len kor Ki adó Kft. Pécs
11. Ka lá ka Ze nei Mû vé sze ti Ala pít vány Bu da pest
12. Ma gyar Drá ma pe da gó gi ai Tár sa ság Bu da pest
13. Ma gyar Fo tó ri por te rek Tár sa sá ga Bu da pest
14. Ma gyar Il luszt rá to rok Tár sa sá ga Bu da pest
15. Ma gyar Kár pit mû vé szek Egye sü le te Bu da pest
16. Ma gyar Mû hely Ala pít vány Bu da pest
17. Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Rá kó czi Mú ze u ma) Sá ros pa tak

Bu da pest
18. Me mo ria Mo der na Kul tu rá lis Köz hasz nú Egye sü let Bu da pest
19. Mo zi üze mel te tõ Kul tu rá lis Ala pít vány Eger
20. Nóg rád Me gyei Le vél tár Sal gó tar ján
21. Pé csi Nem ze ti Szín ház Pécs
22. Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Me gyei Pe da gó gi ai, 
  Köz mû ve lõ dé si és Kép zé si In té ze te Nyír egy há za
23. Ti tá nia–Mas ter Pro Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Kft. Bu da pest
24. TRAFÓ Kor társ Mû vé sze tek Háza Kht. Bu da pest
25. TT Film mû hely Film gyár tó Kft. Bu da pest
26. Új Szín há zért Ala pít vány Jász be rény
27. Vá ros- és Fa lu vé dõk Szö vet sé ge (Hun ga ria Nost ra) Bu da pest
28. Veszp ré mi Ün ne pi Já té kok Ren dez vény szer ve zõ, 
  Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. Veszp rém
29. Víg szín ház Bu da pest
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A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Igaz ga tó sá gá nak 2007. évi jó vá ha gyott el len õr zé si
ter ve alap ján a kö vet ke zõ pá lyá zók hely szí ni pénz ügyi el len õr zé sé re ke rül sor

Név Hely szín

 1. Bé kés Me gyei Nép mû vé sze ti Egye sü let Bé kés csa ba
 2. Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Köz mû ve lõ dé si és Ide gen for gal mi In té zet Mis kolc
 3. Bu da fo ki Doh ná nyi Ernõ Szim fo ni kus Ze ne kar Kul tu rá lis Kht. Bu da pest
 4. Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Bu da pest
 5. Épí tés ügyi Tá jé koz ta tá si Köz pont Kft. Bu da pest
 6. Ernst Mú ze um Kht. Bu da pest
 7. Folk lór fesz ti vá lok Ma gyar or szá gi Szö vet sé ge Bu da pest
 8. Fó rum Film Ala pít vány Bu da pest
 9. Gön cöl Ala pít vány Vác
10. Haj dú-Bi har Me gyei Le vél tár Deb re cen
11. Hun ga ro fest Nem ze ti Ren dez vény szer ve zõ Kht. Bu da pest
12. Jó-Ka 2000 Kul tu rá lis Szol gál ta tó Bt. Bu da pest
13. Kar cag Vá ro si Ön kor mány zat Kar cag
14. Ma gyar Fo tó mû vé szek Szö vet sé ge Bu da pest
15. Ma gyar Könyv ki adók és Könyv ter jesz tõk Egye sü lé se Bu da pest
16. Ma gyar Nem ze ti Film ar chí vum Bu da pest
17. MAMÜ Tár sa ság Kul tu rá lis Egye sü let Bu da pest
18. MEO Kor társ Mû vé sze ti Szol gál ta tó Kht. Bu da pest
19. Mis kol ci Ope ra fesz ti vál Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kht. Mis kolc
20. Mó ricz Zsig mond Me gyei és Vá ro si Könyv tár Nyír egy há za
21. Nem zet kö zi Ke rá mia Stú dió Kht. Kecs ke mét
22. So mogy Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont Ka pos vár
23. Sze ge di Sza bad té ri Já té kok és Fesz ti vál Szer ve zõ Kht. Sze ged
24. Sze ge di Tu do mány egye tem Sze ged
25. Szép mû vé sze ti Mú ze um Bu da pest
26. Szín ház Ala pít vány Bu da pest
27. Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem Bu da pest
28. Ti szán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let és Deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi um Deb re cen
29. Vö rös marty Tár sa ság Bu da pest
30. Works hop ron Cso port Al kal ma zott Mû vé sze ti Ön kép zõ 
  és Szak mai Is me ret ter jesz tõ Egye sü let Sop ron
31. Zsi vo ra György Nép fõ is ko lai Ala pít vány Sár szent lõ rinc
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2007. év ben el len õr zés re tar ta lék ként szá mí tás ba vett to váb bi szer ve ze tek

Név Hely szín El len õr zés tí pu sa

 1. A Mû ve lõ dés Háza Sá ros pa tak Pénz ügyi
 2. Ar gu men tum Könyv ki adó, Tu do mány szer ve zõ 
  és Szol gál ta tó Kft. Bu da pest Pénz ügyi
 3. BMC Bu da pest Mu sic Cen ter Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. Bu da pest Tel je sít mény
 4. Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Köz mû ve lõ dé si 
  és Ide gen for gal mi In té zet Mis kolc Pénz ügyi
 5. Csong rád Me gyei Köz mû ve lõ dé si Ta nács adó Köz pont Sze ged Pénz ügyi
 6. Eöt vös Ká roly Me gyei Könyv tár Veszp rém Tel je sít mény
 7. Fe ke te Sas Könyv ki adó Bt. Bu da pest Pénz ügyi
 8. Kül föl di Ma gyar Kul tu rá lis In té ze tek Igaz ga tó sá ga Bu da pest Pénz ügyi
 9. Ma gyar Nem ze ti Ba lett Ala pít vány Bu da pest Pénz ügyi
10. Ne u mann Já nos Di gi tá lis Könyv tár 
  és Mul ti mé dia Köz pont Kht. Bu da pest Pénz ügyi
11. Phra li pe Füg get len Ci gány Szer ve zet 
  Ba ga mé ri Tag szer ve ze te Ba ga mér Pénz ügyi
12. Põ cze At ti la (Vin ta ge Ga lé ria) Bu da pest Tel je sít mény
13. Róth Mik sa Em lék ház és Gyûj te mény Bu da pest Pénz ügyi
14. UPPER Stú dió Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. Bu da pest Pénz ügyi

A lis ta tá jé koz ta tó jel le gû, az Igaz ga tó ság fenn tart ja a jo got a vál toz ta tás ra, az el len õr zé si terv -
ben nem sze rep lõ, egyéb el len õr zé sek lefolytatására.
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TÁJÉKOZTATÓ 
A KÉPZÕMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM 
EGYEDI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 4 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 31 145 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 28 600 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 19 600 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Kál lai Ernõ Mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
A Bal kon címû fo lyó irat 2007. évi 10 lap szá má nak meg je len te té sé re 19 600 000 Ft

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

el nö ke
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TÁJÉKOZTATÓ A NÉPMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. no vem ber 30.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. ja nu ár 11.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 9 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 44 058 880 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 6 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 17 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 11 000 000 Ft
A tá mo ga tott pá lyá za to kat az al té mák sor rend jé ben közöljük.

1. Ha gyo má nyos és in ter ne tes fo lyó ira tok tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Eu ró pai Folk lór Köz pon tért Egye sü let (Bu da pest)
A Hun ga rin He ri ta ge címû an gol nyel vû fo lyó irat 
2007. évi (8. év fo lyam) 1–2. össze vont szá má nak meg je len te té sé re 2 000 000 Ft

Sza bad Lap Ki adói Kft. (Bu da pest)
A Für ge Uj jak fo lyó irat ban nép mû vé sze ti (tra di ci o ná lis hím zés) 
ro vat mû köd te té sé re, bõ ví té sé re 1 000 000 Ft

Mol nár Ki adói és Szer kesz tõi Bt. (Bu da pest)
A Sha man címû fo lyó irat 2007. évi 15. év fo lyam 1–2. szá má nak
(össze vont) meg je len te té sé re 850 000 Ft

Ma gyar Nép raj zi Tár sa ság (Bu da pest)
A Nép raj zi Hí rek címû pe ri o di ka 2007. évi 2 össze vont szá má nak 
(1–2., 3–4.) meg je len te té sé re 850 000 Ft

Nép mû vé sze ti Egye sü le tek Szö vet sé ge (Bu da pest)
A Mes ter ség és Mû vé szet címû fo lyó irat 
2007. évi 5 szá má nak meg je len te té sé re* 1 800 000 Ft

Tánc ház Ala pít vány (Bu da pest)
A Folk ma ga zin 2007. évi (XIV. év fo lyam) 
6+1 lap szá má nak meg je len te té sé re* 4 500 000 Ft

Pál Mik lós né s. k.,
a Nép mû vé sze ti Kol lé gi um el nö ke

A *-gal jel zett pá lyá za tok ese té ben egyes kol lé gi u mi ta gok ér de kelt sé ge mi att – az össze fér he tet len sé get ki kü szö bö -
len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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TÁJÉKOZATÓ AZ ISMERETTERJESZTÉS 
ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. no vem ber 20.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. ja nu ár 11.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 160 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 570 580 436 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): 8 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 25 790 804 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: 11 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 88 257 700 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 72 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 209 598 843 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 147 560 000 Ft

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

1. Ha gyo má nyos és in ter ne tes fo lyó ira tok tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ae tas Könyv- és Lap ki adó Egye sü let (Bu da pest)
Az Ae tas tör té net tu do má nyi fo lyó irat 2007. évi szá ma i nak meg je len te té sé re 1 610 000 Ft

A Ma gyar Mé di á ért Ala pít vány (Bu da pest)
A Jel-Kép címû fo lyó irat 2007. év fo lya má nak meg je len te té sé re 700 000 Ft

An to nin Li ehm Ala pít vány (Bu da pest)
Eu ró pai Kul tu rá lis fü ze tek címû fo lyó irat 
2007. évi négy szá má nak a meg je len te té sé re 2 240 000 Ft

Anth ro po lis Ant ro po ló gi ai Köz hasz nú Egye sü let (Budapest)
Az Anth ro po lis kul tu rá lis ant ro po ló gi ai fo lyó irat 
2007. évi (4. év fo lyam 1–2. szá má nak) meg je len te té sé re 1 110 000 Ft

Anya nyelv ápo lók Szö vet sé ge (Bu da pest)
Az Édes Anya nyel vünk címû nyelv mû ve lõ fo lyó irat 
2007. évi 5 szá má nak meg je len te té sé re* 2 390 000 Ft

Ar gu men tum Könyv ki adó, Tu do mány szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft.
(Budapest)
He li kon iro da lom tu do má nyi szem le 2007. évi ki adá sá ra 790 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (Bu da pest)
Bu da pes ti Ne gyed 2007. évi 4 lap szá má ra 2 640 000 Ft
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Bu da pes ti Táj fu tók Szö vet sé ge (Bu da pest)
Bu da pes ti Táj fu tók Szö vet sé gé nek Tá jo ló 
címû in for má ci ós fo lyó ira tá nak tá mo ga tá sá ra 490 000 Ft

Eu ró pai Utas Ala pít vány (Bu da pest)
Az Eu ró pai Utas címû fo lyó irat 2007. évi meg je len te té sé re 2 800 000 Ft

Céd rus Mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
A Nap út kul tu rá lis fo lyó irat 10 lap szá má nak meg je len te té sé re 2007. év ben* 1 540 000 Ft

Csil lag he gyi Evan gé li kus Egy ház köz ség (Bu da pest)
A Hét Hárs címû fo lyó irat 4 lap szá má nak meg je len te té sé re 2007-ben 770 000 Ft

Cso da ce ru za Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Bt. (Bu da pest)
A Cso da ce ru za címû fo lyó irat 2007. évi 6 lap szá má nak meg je len te té sé re 7 140 000 Ft

Em be ri Jogi In for má ci ós és Do ku men tá ci ós Köz pont Ala pít vány
(Budapest)
A Fun da men tum címû em be ri jogi, ne gyed éven ként meg je le nõ fo lyó irat 
2007. évi meg je len te té sé re 1 890 000 Ft

E-Misszió Ter mé szet- és Kör nye zet vé del mi Egye sü let (Nyír egy há za)
Sü völ tõ címû kör nye zet vé del mi fo lyó irat 2007. évi ki adá sá ra 630 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Fi zi kai Tár su lat (Bu da pest)
Fi zi kai Szem le fo lyó irat ki adá sá ra 500 000 Ft

Er dé lyi Ma gyar Ci vil Szer ve ze te kért Ala pít vány 
(Cluj Na po ca–Kolozsvár)
A Ci vil fó rum címû lap 2007. évi meg je len te té sé re 500 000 Ft

Er dé lyi Ma gyar Mû sza ki Tu do má nyos Tár sa ság 
(Cluj Na po ca–Kolozsvár)
A Fir ka (fi zi ka, in for ma ti ka, ké mia ala pok) címû ter mé szet tu do má nyos, 
di á kok nak szó ló fo lyó irat meg je len te té sé re 500 000 Ft

Esz mé let Saj tó Ala pít vány (Bu da pest)
Az Esz mé let fo lyó irat 2007. évi 4 lap szá má nak meg je len te té sé re 1 400 000 Ft

Fo rum Könyv ki adó Köz vál la lat (Novi Sad–Új vi dék)
A Lé tünk (tár sa da lom, tu do mány, kul tú ra) címû fo lyó irat 
2007. évi meg je len te té sé re 840 000 Ft

Gon do lat Ki adói Kör Ki adó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Az Ókor címû fo lyó irat 2007. évi 3 lap szá má nak meg je len te té sé re 910 000 Ft

Hils cher Re zsõ Ala pít vány (Bu da pest)
Az Esély címû tár sa da lom- és szo ci ál po li ti kai fo lyó irat ki adá sá ra 2 800 000 Ft

His tó ria Ala pít vány (Bu da pest)
A His tó ria fo lyó irat meg je len te té sé re 2007-ben 8 000 000 Ft
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HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um (Bu da pest)
A Had tör té nel mi Köz le mé nyek 2007. évi meg je len te té sé re 1 020 000 Ft

Igen Ka to li kus Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
Az Igen címû if jú sá gi fo lyó irat ki adá sá ra 670 000 Ft

Ke resz tény Ér tel mi sé gi ek Szö vet sé ge (Bu da pest)
A Jel címû spi ri tu á lis és kul tu rá lis fo lyó irat ki adá sá ra 1 400 000 Ft

Klió Ala pít vány (Deb re cen)
A Klió tör té net tu do má nyi szem lé zõ fo lyó irat 
2007. évi 3 szá má nak meg je len te té sé re 1 290 000 Ft

Kom men tár Ala pít vány (Bu da pest)
A Kom men tár címû két ha von ta meg je le nõ fo lyó irat 2007. évi ki adá sá ra 3 370 000 Ft

Ko rall Tár sa da lom tör té ne ti Egye sü let (Bu da pest)
A Ko rall Tár sa da lom tör té ne ti fo lyó irat 2007. évi 3 szá má nak meg je len te té sé re 960 000 Ft

Ko runk Ba rá ti Tár sa ság (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A Ko runk címû er dé lyi ma gyar kul tu rá lis fo lyó irat 2007. évi meg je len te té sé re 3 350 000 Ft

Lu ci dus Ki adó és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A ki sebb ség ku ta tás évi 4 szá má nak, va la mint 
a Mi no ri ti es Re se arch meg je len te té sé re 2 450 000 Ft

Ma gyar Ben cés Kong re gá ció Pan non hal mi Fõ apát ság
(Pan non hal ma)
Pan non hal mi Szem le do lo gi ki adá sa i nak (nyom da költ ség) tá mo ga tá sá ra 2 070 000 Ft

Ma gyar Csil la gá sza ti Egye sü let (Bu da pest)
A Me te or címû csil la gá sza ti is me ret ter jesz tõ lap 
2007. évi 11 lap szá má nak meg je len te té sé re 500 000 Ft

Ma gyar Föld raj zi Tár sa ság (Bu da pest)
Föld raj zi Köz le mé nyek címû is me ret ter jesz tõ fo lyó irat 2007. évi ki adá sá ra 1 050 000 Ft

Ma gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet vé del mi Egye sü let (Bu da pest)
Ma dár táv lat címû ter mé szet vé del mi fo lyó irat ki adá sá ra* 2 710 000 Ft

Ma gyar Nyelv tu do má nyi Tár sa ság (Bu da pest)
A Ma gyar Nyelv címû fo lyó irat 2007. évi 4 lap szá má nak meg je len te té sé re 560 000 Ft
A Ma gyar Nyelv címû szak mai tu do má nyos fo lyó irat 
2007. évi 4 lap szám meg je len te té sé re* 560 000 Ft

Ma gyar Tha na to ló gi ai Ala pít vány (Pécs)
A Kha rón, Tha na to ló gi ai Szem le címû fo lyó irat meg je len te té sé re 710 000 Ft

Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat (Bu da pest)
A Szá za dok címû fo lyó irat 2007. évi meg je len te té sé re* 4 550 000 Ft
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Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Po li ti kai Tu do má nyok In té ze te
(Budapest)
Po li ti ka tu do má nyi Szem le 
2007. évi 4 szá ma költ sé ge i nek rész le ges fe de zé sé re 1 540 000 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Re gi o ná lis Ku ta tá sok Köz pont ja
(Pécs)
Tér és tár sa da lom 4 szá má nak meg je len te té sé re a 2007. év ben 770 000 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Tör té net tu do má nyi In té ze te
(Budapest)
Tör té nel mi Szem le 2007. évi 4 lap szá má nak meg je len te té sé re 1 520 000 Ft

Ma gyar Zsi dó Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
Szom bat, a Ma gyar Zsi dó Kul tu rá lis Egye sü let fo lyó ira tá nak ki adá sá ra 1 400 000 Ft

Ma te ma ti ká ban Te het sé ges Gyer me ke kért Ala pít vány (Kecskemét)
Aba cus ma te ma ti kai la pok 10–14 éve sek nek címû fo lyó irat meg je len te té sé re 700 000 Ft

Moz gó Vi lág Ala pít vány (Bu da pest)
Moz gó Vi lág címû fo lyó irat 2007. évi meg je len te té sé re 8 400 000 Ft

Nap vi lág Ki adó és Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Múl tunk címû po li ti ka tör té ne ti fo lyó irat 4 szá má nak meg je len te té sé re* 1 750 000 Ft
Az Egyen lí tõ címû tár sa da lom kri ti kai és kul tu rá lis fo lyó irat 
2007. évi 11 szá má nak meg je len te té sé re 4 210 000 Ft

Nim fea Ter mé szet vé del mi Egye sü let (Szar vas)
Zöld Hír adó is me ret ter jesz tõ fo lyó irat 2007. évi 6 lap szá má nak ki adá sá ra 1 350 000 Ft

Pont Ki adó Kft. (Bu da pest)
A For du ló pont címû fo lyó irat 2007. évi 4 szá má nak meg je len te té sé re 2 100 000 Ft

Press Xpress Ki adó és Nyom da ipa ri Be té ti Tár sa ság (Nagy ko vá csi)
Bu da pest, a vá ros la kók fo lyó irat címû lap ha von ta tör té nõ 
meg je len te té sé re 2007-ben 2 100 000 Ft

Pro Sci en tia Hu ma na Vesp ri mi en si 
– Veszp ré mi Hu mán Tu do má nyo kért Ala pít vány (Veszprém)
A Pro Phi lo sop hia fü ze tek 2007. évi négy szá má nak meg je len te té sé re 840 000 Ft

Rá ció Ki adói, Ide gen for gal mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Az Iro da lom tör té net címû fo lyó irat 2007. évi 4 szá ma meg je len te té sé re 1 740 000 Ft

Rep li ka Ala pít vány (Bu da pest)
A Rep li ka címû tár sa da lom tu do má nyi fo lyó irat 
2007. évi 3 lap szá má nak meg je len te té sé re 1 300 000 Ft
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Sá ros pa ta ki Re for má tus Kol lé gi um (Sá ros pa tak)
Egy ház tör té ne ti Szem le 2007. évi VIII. év fo lya má nak (1–2. szám) 
ha gyo má nyos for má ban tör té nõ ki adá sá ra 590 000 Ft

Sem mel we is Or vos tör té ne ti Mú ze um, Könyv tár és Le vél tár
(Budapest)
Or vos tör té ne ti Köz le mé nyek címû fo lyó irat meg je len te té sé re 
2007. év ben 500 000 Ft

Sten cil Kul tu rá lis Ala pít vány (Bu da pest)
A Be szé lõ címû fo lyó irat 2007. évi 10 lap szá má nak meg je len te té sé re 8 400 000 Ft

Szá zad vég Po li ti kai Is ko la Ala pít vány (Bu da pest)
A Szá zad vég fo lyó irat 2007. évi 4 lap szá má nak meg je len te té sé re 2 380 000 Ft

Szé kely föld Ala pít vány (Mi er cu rea-Ci uc–Csík sze re da)
A Mold vai Ma gyar ság címû ha von ta meg je le nõ két nyel vû fo lyó irat 
2007. évi ki adá sá ra 1 400 000 Ft

Tal ma Ki adói, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. (Baja)
A 2007-ben hat szor meg je le nõ Vá rak, kas té lyok, temp lo mok 
címû fo lyó irat ki adá sá ra 840 000 Ft

Ter mé szet já ró Fi a ta lok Szö vet sé ge (Bu da pest)
Ter mé szet já rás Ma ga zin 2007. évi 4 lap szá ma meg je len te té sé re 630 000 Ft

Tha las sa Ala pít vány (Bu da pest)
A Tha las sa címû lap 2007. évi meg je len te té sé re 1 150 000 Ft

Tu do má nyos Is me ret ter jesz tõ Tár su lat (Bu da pest)
A Ter mé szet Vi lá ga címû fo lyó irat 2007. évi meg je len te té sé re 700 000 Ft
Az Élet és Tu do mány címû fo lyó irat fo lya ma tos 
meg je len te té sé nek biz to sí tá sá ra 8 400 000 Ft
A Va ló ság címû fo lyó irat 2007. évi meg je len te té sé re 4 900 000 Ft

Új Ez red év Re for má tus Egy ház köz ség (Ti mi so a ra–Temesvár)
A Kút címû re for má tus lap 6 szá má nak meg je len te té sé re 2007-ben 500 000 Ft

Új Man dá tum Lap- és Könyv ki adó Bt. (Bu da pest)
Kul tú ra és Kö zös ség (KÉK) címû fo lyó irat
2007. évi négy lap szá má nak meg je len te té sé re* 3 640 000 Ft

Vaj da sá gi Hon is me re ti Tár sa ság (Sza bad ka)
Bá csor szág címû hon is me re ti szem le 4 lap szá má nak 
2007. évi meg je len te té sé re 1 650 000 Ft

Zsig mond Ki rály Fõ is ko la (Bu da pest)
Val lás tu do má nyi Szem le fo lyó irat 4 lap szá má nak ki adá sá ra 710 000 Ft

Ma gyar Csil la gá sza ti Egye sü let (Bu da pest)
Hí rek.csil lag aszat.hu csil la gá sza ti hír por tál 2007. évi mû köd te té sé re 200 000 Ft
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Ma gyar Vár ar chí vum Ala pít vány (Bu da pest)
A Tör té nel mi Ma gyar or szág vá rai címû in ter ne tes fo lyó irat 
2007-ben tör té nõ meg je len te té sé re 560 000 Ft

Pom pe ji Ala pít vány (Sze ged)
www.aper tu ra.hu in ter ne tes film el mé le ti és film tör té ne ti 
szak fo lyó irat meg je len te té sé re 2 080 000 Ft

Gö mör-Kis hon ti Mú ze um Egye sü let (Ri ma szom bat)
A Gö mö ror szág címû fo lyó irat 4 lap szám meg je len te té sé re 2007-ben 2 060 000 Ft

Zemp lé ni Mú zsa Tár sa da lom tu do má nyi és Kul tu rá lis Ala pít vány
(Sárospatak)
A Zemp lé ni Mú zsa Tár sa da lom tu do má nyi és Kul tu rá lis fo lyó irat 
2007. évi meg je len te té sé re 840 000 Ft

Szé kely Gá bor s. k.,
az Is me ret ter jesz tés 

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

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

len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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TÁJÉKOZTATÓ 
A MÚZEUMI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. ja nu ár 16.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. ja nu ár 16.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 2 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 60 000 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 2 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 60 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 60 000 000 Ft
Vissza té rí ten dõ: 20 000 000 Ft

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

1. Ki ál lí tá sok, ka ta ló gu sok

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bé kés Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Bé kés csa ba)
„A ta tá rok Ma gyar or szá gon” címû ki ál lí tás lét re ho zá sá ra 
és ván do rol ta tá sá ra, a ki ál lí tás hoz tar to zó ki ad vá nyok meg je len te té sé re 40 000 000 Ft

Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um (Bu da pest)
A Pa ta gó nia óri ás di nói címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re (vissza té rí ten dõ) 20 000 000 Ft

*
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Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 4 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 36 457 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 4 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 36 457 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 34 592 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)
Mú ze u mok ma já li sa 2007 címû kul tu rá lis fesz ti vál meg ren de zé sé re* 19 000 000 Ft

Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um (Szent end re)
A jövõ kor sze rû mú ze u mát meg ala po zó kép zé sek re 7 092 000 Ft

Bod rog kö zi és Ung-vi dé ki Kul tu rá lis Köz pont 
(Král Chlmec–Ki rály hel mec)
Bod rog köz és Ung-vi dék tör té nel mi do ku men tu ma i nak meg õr zé sé re 
tá ro ló szek ré nyek, pol cok, mû tárgy vé del mi be ren de zé sek beszerzésére 7 500 000 Ft

Ma gyar Mú ze u mi Tör té nész Tár su lat (Bu da pest)
Az 1956. évi for ra da lom mú ze u mi adat bá zi sá nak össze ál lí tá sá ra 
és meg je len te té sé re elekt ro ni kus és nyom ta tott formában* 1 000 000 Ft

Viga Gyu la s. k.,
a Mú ze u mi Kol lé gi um el nö ke

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

len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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TÁJÉKOZTATÓ 
A SZÉPIRODALMI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. no vem ber 30.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. ja nu ár 16.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 73 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 410 725 557 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): 3 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 7 053 150 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 34 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 282 893 300 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 186 700 000 Ft

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

1. Ha gyo má nyos és in ter ne tes fo lyó ira tok tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Al föld Ala pít vány (Deb re cen)
Az Al föld címû fo lyó irat 2007. évi 12 lap szá má nak meg je len te té sé re 10 000 000 Ft

Aran ka György Ala pít vány (Ma ros vá sár hely)
A Látó szép iro dal mi fo lyó irat 2007. évi 10+1 össze vont 
lap szá má nak meg je len te té sé re 1 900 000 Ft

Ár gus Iro dal mi és Kul tu rá lis Ala pít vány (Szé kes fe hér vár)
Az Ár gus címû fo lyó irat 2006. évi 6 lap szá má nak meg je len te té sé re 1 800 000 Ft

Ba las si Ki adó Kft. (Bu da pest)
A li te ra tu ra 2007. évi 4 szá má nak meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat For rás Ki adó ja (Kecs ke mét)
A For rás címû fo lyó irat 2007. évi 11 lap szá má nak meg je len te té sé re 10 000 000 Ft

Bé kés Me gyei Könyv tár (Bé kés csa ba)
A Bár ka címû fo lyó irat 2007. évi 6 lap szá má nak 
és on-li ne ma ga zin já nak meg je len te té sé re 4 500 000 Ft

Bu da pest Könyv szem le Ala pít vány (Bu da pest)
A Bu da pes ti Könyv szem le (BUKSZ) 2007. évi négy szá má nak 
és in ter ne tes vál to za tá nak meg je len te té sé re 2 900 000 Ft
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Cim bo ra Ala pít vány (Sfin tu Ghe org he–Sep si szent györgy)
A Cim bo ra iro dal mi, kul tu rá lis if jú sá gi fo lyó irat 
2007. évi 9 lap szá má nak meg je len te té sé re 1 500 000 Ft

Ex Sym po si on Ala pít vány (Veszp rém)
Az Ex Sym po si on címû fo lyó irat 2007. évi négy szá má nak meg je len te té sé re 2 500 000 Ft

Fo rum Könyv ki adó Köz vál la lat (Novi Sad–Új vi dék)
A Híd címû iro dal mi, mû vé sze ti, tár sa da lom tu do má nyi fo lyó irat 
2007. évi 11 lap szá má nak és in ter ne tes vál to za tá nak meg je len te té sé re 2 000 000 Ft

Hi tel Kor társ Ma gyar Iro dal mi Tá mo ga tó Ala pít vány (Bu da pest)
A Hi tel címû fo lyó irat 2007. évi 12 lap szá má nak meg je len te té sé re 7 800 000 Ft

Je len kor Ala pít vány (Pécs)
A Je len kor fo lyó irat 2007. évi 11 lap szá má nak meg je len te té sé re 10 000 000 Ft

Kal lig ram Könyv- és Lap ki adó Kft. (Bra tis la va–Po zsony)
A Kal lig ram címû fo lyó irat 2007. évi 10+1 össze vont lap szá má nak 
meg je len te té sé re 5 500 000 Ft

Kiss Jó zsef Könyv ki adó Ke res ke del mi és Rek lám Kft. (Bu da pest)
A Könyv hét címû fo lyó irat 2007. évi 12 lap szá má nak meg je len te té sé re 2 100 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat 
Jó zsef At ti la Me gyei Könyv tár (Tatabánya)
Az Új for rás címû fo lyó irat 2007. évi 10 lap szá má nak meg je len te té sé re 6 000 000 Ft

Kor társ Fo lyó irat Ki adói Kft. (Bu da pest)
A Kor társ címû iro dal mi és kri ti kai fo lyó irat 
2007. évi 12 lap szá má nak meg je len te té sé re 11 000 000 Ft

Krá ter Iro dal mi és Mû vé sze ti Mû hely Egye sü let (Bu da pest)
Po lisz iro dal mi és kul tu rá lis fo lyó irat 2007. évi 10 lap szá má nak,
va la mint in ter ne ten tör té nõ meg je len te té sé re 2 500 000 Ft

Laf fer ton és Tár sa Bt. (Bu da pest)
Az Új Könyv pi ac címû fo lyó irat 2007. évi 8 lap szá má nak (2 össze vont) 
és 2 kü lön szá má nak, va la mint in ter ne tes vál to za tá nak meg je len te té sé re 5 000 000 Ft

Li get Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
A Li get fo lyó irat 2007. évi 12 lap szá má nak ha gyo má nyos 
és in ter ne tes meg je len te té sé re 5 000 000 Ft

Li te ra.hu Tar ta lom szol gál ta tó, Ki adó és Pro duk ci ós Kft. (Bu da pest)
A Li te ra.hu iro dal mi por tál 2007. évi meg je len te té sé re 9 600 000 Ft

Ma gyar Lett re In ter na ti o na le Ala pít vány (Bu da pest)
A Ma gyar Lett re In ter na ti o nal eu ró pai fo lyó irat 
2007. évi 4 lap szá má nak meg je len te té sé re 4 700 000 Ft
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Ma gyar Nap ló Ki adó Kft. (Bu da pest)
A Ma gyar Nap ló címû fo lyó irat 2007. évi 12 lap szá má nak meg je len te té sé re 9 900 000 Ft

Men tor Iro dal mi Ala pít vány (Bu da pest)
A 2000 címû iro dal mi és tár sa dal mi ha vi lap 2007. évi 11 lap szá má nak 
(1 össze vont), va la mint in ter ne ten tör té nõ meg je len te té sé re 7 000 000 Ft

Moz gó Vi lág Ala pít vány (Bu da pest)
A Moz gó Vi lág címû fo lyó irat 2007. évi 12 lap szá má nak meg je len te té sé re 4 000 000 Ft

Múlt és Jövõ Ala pít vány (Bu da pest)
A Múlt és Jövõ zsi dó kul tu rá lis fo lyó irat 
2007. évi 4 szá má nak meg je len te té sé re 3 400 000 Ft

Mû hely Fo lyó irat ki adó Kht. (Gyõr)
A Mû hely fo lyó irat 2007. évi 6 lap szá má nak meg je len te té sé re 5 100 000 Ft

Pa limp szeszt Kul tu rá lis Ala pít vány (Bu da pest)
A Prae iro dal mi fo lyó irat 2007. évi 4 lap szá má nak meg je len te té sé re 1 600 000 Ft

Szé kely föld Ala pít vány (Csík sze re da)
A Szé kely föld címû fo lyó irat 2007. évi 12 lap szá má nak meg je len te té sé re 4 500 000 Ft

Tipp-Cult Kul tu rá lis és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
A Par nasszus köl té sze ti fo lyó irat 2007. évi 4 lap szá má nak meg je len te té sé re 4 000 000 Ft

Ti sza táj Ala pít vány (Sze ged)
A Ti sza táj címû fo lyó irat 2007. évi 12 lap szá má nak 
ha gyo má nyos és in ter ne tes meg je len te té sé re 10 000 000 Ft

Új Szín há zért Ala pít vány (Jász be rény)
Az Esõ címû iro dal mi lap 2007. évi 4 lap szá má nak meg je len te té sé re 1 500 000 Ft

Új Vi lág Ala pít vány (Bu da pest)
A Nagy vi lág vi lág iro dal mi fo lyó irat 2007. évi 12 lap szá má nak ki adá sá ra 10 000 000 Ft

Vi gi lia Szer kesz tõ ség és Ki adó hi va tal (Bu da pest)
A Vi gi lia címû fo lyó irat 2007. évi 12 lap szá má nak meg je len te té sé re 4 800 000 Ft

Vö rös marty Tár sa ság (Bu da pest)
A Hol mi címû iro dal mi fo lyó irat 2007. évi 12 lap szá má nak meg je len te té sé re 13 600 000 Ft

Vá mos Mik lós s. k.,
a Szép iro dal mi Kol lé gi um el nö ke

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

len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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TÁJÉKOZTATÓ 
A ZENEI KOLLÉGIUM EGYEDI PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 9 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 20 455 400 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 8 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 13 525 400 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 9 825 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ars Nova Ének együt tes (Kecs ke mét)
Hang ver se nyek meg ren de zé sé re az OAKE 
(Or ga ni za ti on of Ame ri can Ko dály Edu ca tors) 
meg hí vá sá ra a chi ca gói Ko dály-kon fe ren ci án 10 000 000 Ft

Da los Anna (Bu da pest)
A for ma, har mó nia, el len pont. Váz la tok Ko dály Zol tán po é ti ká já hoz 
címû könyv ki adá sá ra 750 000 Ft

Deb re ce ni Fil har mo ni kus Ze ne kar és Ko dály Kó rus (Deb re cen)
Ko vács Zol tán: Ket tõs ver seny trom bi tá ra és har so ná ra címû mû vé nek 
õs be mu ta tó já ra és be mu ta tó já ra 480 000 Ft

Et no fon Mû vé sze ti és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Vi lág ze ne Ma gyar or szá gon (Ve tet tem gyön gyöt cím mel) 
CD-ki ad vány meg je len te té sé re* 2 900  000 Ft

Föl des Imre (Bu da pest)
Ba ran go lás Itá lia mû vé sze ti em lé kei kö zött: Róma 
címû prog ram meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ko vács And rea (Gö döl lõ)
Poszt dok tor-cso port rész vé te lé re a Nem zet kö zi Ze ne tu do má nyi Tár sa ság 
zü ri chi kong resszu sán 1 295 000 Ft
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Ma gyar Mu zsi kus Fó rum (Bu da pest)
A Ze ne-ze ne-tánc címû fo lyó irat 2007. évi 6 lap szá má nak meg je len te té sé re* 1 200 000 Ft

Pos tai és Táv köz lé si Mû ve lõ dé si Ala pít vány (Bu da pest)
A ma gyar dzsessz ün ne pe prog ram ja i nak meg ren de zé sé re* 1 200 000 Ft

Szi rá nyi Já nos s. k.,
a Ze nei Kol lé gi um el nö ke

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

len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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TÁJÉKOZTATÓ
A TÁNCMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM 
EGYEDI PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 1 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 2 500 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 2 500 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 1 000 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Duna Mû vé sze ti Tár sa ság Nem zet kö zi Mul ti kul tu rá lis Ala pít vány
(Budapest)
A Duna Mû vész együt tes olasz or szá gi ven dég sze rep lé sé re 1 000 000 Ft

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

el nö ke
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TÁJÉKOZTATÓ 
A MOZGÓKÉP KOLLÉGIUM EGYEDI
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 1 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 30 000 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 30 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 30 000 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

TT Film mû hely Film gyár tó Kft. (Bu da pest)
Tarr Béla: A lon do ni fér fi címû film jé re 30 000 000 Ft

Ken de Já nos s. k.,
a Moz gó kép Kol lé gi um

el nö ke

276 NKA HÍRLEVÉL n DÖNTÉSEK



Ál ta lá nos tud ni va lók

A pá lyá zat be nyúj tá sa

Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2007. évre ki adott pá lyá za ti adat lap ján le het. 
Kér jük, hogy az új pá lyá za ti adat la pon nyújt sák be pá lyá za tu kat.
Min den pá lyá za ti té má hoz kü lön adat la pot kell ki töl te ni és be nyúj ta ni. Az adat la po kat csak

pon to san ki tölt ve, il let ve az elõ írt mel lék le tek kel fel sze rel ve fo gad juk el.
A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já -

ról (www.nka.hu), vagy ki tölt he tõ az NKA hon lap ján, to váb bá  sze mé lye sen be sze rez he tõ vagy pos tai
úton igé nyel he tõ  – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA Igaz ga tó sá gá tól.

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

szám mal és szám la szám mal,
A le bo nyo lí tó ma gyar or szá gi ön ál ló an gaz dál ko dó jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li

gaz da sá gi tár sa ság le het. A rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek a pénz ügyi-gaz da sá -
gi fel ada ta it el lá tó, ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv a le bo nyo lí tó ja.

 
Jogi do ku men tá ció 
– A pá lyá zó/le bo nyo lí tó a pá lyá zat be adá sa kor kö te les be nyúj ta ni jogi do ku men tá ci ó ját az

adat lap hoz mel lé kelt tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint. 
– A jogi do ku men tá ció is mé telt be csa to lá sa alól men te sül nek azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók,

akik nek  vagy ame lyek nek  már volt 2007-ben be nyúj tott és  tá mo ga tott pá lyá za tuk, és ezt kö ve tõ en
jogi do ku men tá ci ó juk ban jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént 

– Ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mel lé kel ni azon in téz mé nyek,
ame lyek az NKA hon lap ja ( www.nka.hu) pá lyá za tok me nü pont já nak meg nyi tá sá val a Meg ala ku lást
iga zo ló ok irat be nyúj tá sa alól men te sü lõ in téz mé nyek lis tá ja cím sor alatt sze re pel nek 

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

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

tes el iga zí tást.
 
Ki ad vá nyok tá mo ga tá sa
A ha zai ké rel me zõk nek iga zol ni uk kell, hogy a jog sza bály ban elõ írt kö te les pél dány-be nyúj tá si

kö te le zett sé gü ket a tárgy év ben és a meg elõ zõ két nap tá ri év ben az Or szá gos Szé che nyi Könyv tár ral
szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri
pa lo ta F épü let, 302. szo ba) kell kér ni, és a pá lyá zat hoz csa tol ni.
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Egyéb ren del ke zé sek
A pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si jog cí mek tõl való el té rést a pá lyá zó nak in -

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

célú tá mo ga tás ki vé te lé vel), törzs tõ ke-, il let ve alap tõ ke-eme lés re, va la mint egyéb be fek te té si cél ra
nem for dít ha tó. Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás, vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem ren del -
ke zik, ál lan dó fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra a pá lyá zó, vagy – a pá lyá zó val tör té nõ meg ál la -
po dás alap ján – a le bo nyo lí tó, a tá mo ga tá si összeg leg fel jebb 5%-át  szá mol hat ja el áta lány ként a
tá mo ga tás ter hé re. 

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

En nek ér de ké ben kér jük, hogy az adat la pot a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban le ír tak alap ján tölt se ki! 
A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég -

le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 10 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap.
A dön tés fe lül bí rá la tá ra nincs le he tõ ség. 
A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet ta stb.) nem

õriz zük meg  és nem küld jük vissza, azok az NKA Igaz ga tó sá gán át ve he tõk a dön tés rõl szó ló ér te sí tés
dá tu má tól szá mí tott 60 na pon be lül. A ha tár idõ el tel te után – kü lön ér te sí tés nél kül – a fen ti anya go -
kat meg sem mi sít jük.

 
A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás az NKA Igaz ga tó sá ga ügy fél szol gá la tá tól kér he tõ

(te le fon: 327-4444; 327-4445)
Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõ tõl csü tör tö kig 8.30–16 órá ig; pén te ken 8.30–13 órá ig 
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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

az Ipar mû vé sze ti Mú ze um;
a Had tör té ne ti Mú ze um;
a Lud wig Mú ze um;
a Ma gyar Me zõ gaz da sá gi Mú ze um;
a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria;
a Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um;
a Nép raj zi Mú ze um;
és a Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um szá má ra.

2007. már ci us 1.–2008. már ci us 31. kö zött meg nyí ló, nagy je len tõ sé gû, nagy kö zön ség ér dek -
lõ dést von zó ál lan dó, il let ve idõ sza ki ki ál lí tá sok lét re ho zá sá ra, to váb bá a ki ál lí tás hoz tar to zó mú ze -
um pe da gó gi ai programokra és kiadványok megjelentetésére.

Al té ma kód szá ma: 2306

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

1. A meg va ló sí ta ni kí vánt prog ram rész le tes tar tal mi be mu ta tá sát, ezen be lül 

– a ki ál lí tás meg nyi tá sá nak és zá rá sá nak idõ pont ját, 
– a ki ál lí tá si té ma ter vet, 
– a ki ál lí tás lá to ga tói kö rül já rá sát tar tal ma zó leírást, 
– ál lan dó ki ál lí tás ese tén a jó vá ha gyott for ga tó köny vet, 
– a ki ál lí tás meg va ló sí tá sá nak ütem- és költ ség ter vét, idõ sza ki ki ál lí tá sok ese tén be vé te li  ter -

vét is, 
– ha gyo má nyos ki ad vány ese tén nyom dai ár aján la tot, 
– elekt ro ni kus for má ban meg je le nõ ki ad vány ese tén gyár tá si ár aján la tot, 
– a mú ze um pe da gó gi ai prog ra mok le írá sát, 
– a ki ál lí tás mar ke ting jé nek is mer te tõ jét, amennyi ben már ké szen van, mar ke ting ter vét.

2. Ki ad vány meg je le né se ese té ben 100 in gye nes pél dány át en ge dé sé rõl szó ló
nyi lat ko za tot

Fel oszt ha tó ke ret mind össze sen: 100 mil lió fo rint vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás. 
For rá sa az NKA Bi zott sá ga 65/2006. (XI. 13.) sz. ha tá ro za tá ban biz to sí tott „Al fa-prog ram II. –

nagy ki ál lí tá sok ra” cél támogatása.
Amennyi ben a pá lyá zat tá mo ga tás ra ke rül, úgy a ki ál lí tás ra meg ítélt összeg az igény 50%-ánál

ke ve sebb nem lehet.
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Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– ins tal lá ci ó ra, 
– ki ál lí tás ter ve zé sé re és ki vi te le zé sé re, 
– szál lí tá si költ ség re, 
– szak mai anyag költ ség re,
– mû tárgy biz to sí tá sá ra, 
– rek lám-, mar ke ting költ ség re (en nek a mun ka rész nek a meg va ló sí tá sá ra a ki ál lí tás tel jes költ -

ség ve té sé nek leg alább 10%-át kell fordítani), 
– a ki ad vá nyok meg je len te té sé nek mun ká i ra: 

= szer zõi, szer kesz tõi, for dí tói ho no rá ri um ra és an nak já ru lé ka i ra vagy szám lás ki fi ze té sé re 
= nyom dai elõ ké szí té si mun kák ra: 
= szö veg- és kép be vi tel re (írás, szken ne lés) 
= ki ad vány szer kesz tés re (sze dés, tör de lés) 
= kép fel dol go zás ra (szer kesz tés, op ti ma li zá lás) 
= kor rek tú rá ra, 
= nyom da költ ség re (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás,

le mez ké szí tés, kö té szet, kö té sze ti anya gok, cso ma go lás, szál lí tás) 
– a di gi tá lis ka ta ló gus nál eze ken túl: 

= a tar ta lom elekt ro ni kus meg je len te té sé nek prog ra mo zá si költ sé ge i re, 
= gyár tá si költ sé gek re (be le ért ve a hoz zá tar to zó nyom dai mun ká kat is). 

A fen ti ek tõl el té rõ költ sé ge ket a pá lyá zó nak in do kol nia kell.

A pá lyá zat szak mai be szá mo ló já nak tar tal maz nia kell:
– az idõ sza ki ki ál lí tás hasz no su lá sá nak ér té ke lé sét (lá to ga tó szám, saj tó anyag, a ki ál lí tás tény -

le ges be vé te lei, jegy be vé tel, ki ad vá nyok ból szár ma zó be vé te lek, a ki ál lí tás hoz kap cso ló dó egyéb
prog ra mok fel so ro lá sa, kiállításról készült fotódokumentáció). 

A pá lyá zó in téz mény nek a meg va ló sult ki ál lí tás ról ké szült rész le tes is mer te tõt (le írást és ké pe -
ket) az in téz mény hon lap ján kö zöl nie kell, to váb bá a szak mai be szá mo ló be nyúj tá sá tól szá mít va
legalább egy évig ott kell tartania.

A pá lyá za tok 

2007. feb ru ár 26-ig be ér ke zõ en

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

Mú ze u mi Kol lé gi um 
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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 Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria szá má ra

Má tyás ki rály trón ra lé pé se 500. év for du ló ja al kal má ból ren de zen dõ idõ sza ki ki ál lí tá sok, to -
váb bá a hoz zá juk tar to zó mú ze um pe da gó gi ai prog ra mok és kiadványok elõkészítésére.

Al té ma kód szá ma: 2306

A meg va ló sí tás idõ tar ta ma: 2007. már ci us 1.–2008. ja nu ár 31.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
a ki ál lí tás-elõ ké szí té si prog ram rész le tes tar tal mi be mu ta tá sát. Ezen belül 
– a ter ve zett ki ál lí tá sok rész le tes tar tal mi is mer te tõ jét, to váb bá tech ni kai adatait, 
– az elõ ké szí tés pénz ügyi és idõ ter vét, 
– a ki ál lí tá sok elõ ké szí té sé hez szük sé ges uta zá si ter vet és an nak költ ség ve té sét, 
– a res ta u rá lá si ter vet a res ta u rá lan dó mû tár gyak ál la pot le írá sá val együtt, 
– a ki ál lí tá sok mú ze um pe da gó gi ai prog ram ter vét.

Meg pá lyáz ha tó ke ret: 20 mil lió fo rint vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás.
For rá sa az NKA Bi zott sá ga 65/2006. (XI. 13.) sz. ha tá ro za tá ban biz to sí tott „Al fa-prog ram II. –

nagy ki ál lí tá sok ra” cél támogatása.

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– ki ál lí tá si ter ve zé si költ sé gek re, 
– szál lí tá si költ ség re, 
– szak mai anyag költ ség re, 
– mû tárgy-biz to sí tás ra, 
– res ta u rá lás ra (res ta u rá tor tisz te let dí ja, anyag vizs gá la tok költ sé ge, szak mai anyag költ ség,

szál lí tá si költ ség, do ku men tá lás költsége), 
– rek lám- és mar ke ting költ ség re (en nek a mun ka rész nek a meg va ló sí tá sá ra a tel jes költ ség ve -

tés nek leg alább 10%-át kell fordítani!), 
– a ki ad vá nyok meg je len te té sé nek elõ ké szí té si munkáira: 

= szer zõi (írói, il luszt rá to ri, fotó) ho no rá ri um ra és an nak já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze té -
sé re,

= szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um ra és an nak já ru -
lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze té sé re, 

= for dí tói ho no rá ri um ra és an nak já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze té sé re  
= jog dí jak ra;

– a di gi tá lis ka ta ló gus nál eze ken túl: 
= a tar ta lom elekt ro ni kus meg je len te té sé nek prog ra mo zá si költ sé ge i re.
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A fen ti ek tõl el té rõ költ sé ge ket a pá lyá zó nak in do kol nia kell.

A pá lyá zatok

2007. feb ru ár 26-ig be ér ke zõ en

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

Mú ze u mi Kol lé gi um
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LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kol lé gi um pá lyá za tot hir det 2007. I. fél évé re, a ma gyar tör té ne lem le vél tá ri
ku ta tá sá ra, és az ered mé nyek köz zé té te lé re.

A Szak mai Kol lé gi um a pá lyá za tok el bí rá lá sá nál az alább fel so rolt szem pon tok rész le tes ki fej -
té sét veszi figyelembe:

1. A pá lyá zott té ma vá lasz tás in dok lá sa, új in for má ció tartalma.
2. A téma mennyi ben se gí ti a le vél tá ri szol gál ta tás bõ ví té sét.
3. Mi lyen a pá lyá zat pénz ügyi meg ala po zott sá ga, meg va ló sít ha tó sá ga. 

1. Le vél tá ri se géd le tek köz zé té te lé re

Al té ma kód szá ma: 2233

Le vél tá ri se géd le tek szá mí tó gép re vi te lé re és köz re adá sá ra pá lyáz hat nak le vél tá rak és le vél tá ri
szakmai szervezetek.

Tá mo ga tás kér he tõ:
nyom dai és elekt ro ni kus elõ ké szí té si mun kák hoz az aláb bi jog cí mek re
– szö veg- és kép be vi tel re, írás ra, szken ne lés re
– ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés)
– kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás)
– kor rek tú ra
– nyom da költ sé gen be lül az aláb bi jog cí mek re (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo -

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

A kol lé gi um ki e mel ten tá mo gat ja az on li ne köz zé té telt.
El szá mo lás hoz nyom ta tott for ma ese tén a kész ki ad ványt, elekt ro ni kus for ma ese tén a CD-t és

az on li ne hoz zá fér he tõ sé get meg kell adni, il let ve be kell adni.

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

Al té ma kód szá ma: 2231

A köz gyûj te mé nyek ben õr zött do ku men tu mok, for rás ki ad vá nyok – nyom ta tott és elekt ro ni kus 
for má ban – tör té nõ elõ ké szí té sé re pá lyáz hat nak ma gyar or szá gi le vél tá rak és levéltári szakmai
szervezetek.
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Tá mo ga tás kér he tõ:
Ha gyo má nyos meg je len te tés ese tén
– szer zõi ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás kifizetésre,
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze té sé re,
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um -

ra és já ru lé ka i ra, vagy számlás ki fi ze tés re).

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

ra és já ru lé ka i ra, vagy számlás kifizetésre.

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

elõkészítése,
– 19–20. szá za di kü lön fé le ve ze tõ tes tü le tek do ku men tu ma i nak ki adás ra tör té nõ elõ ké szí té se,

na pi ren di jegyzékek készítése.

El szá mo lás hoz a lek to rált kéz ira tot le kell adni a lek to ri vé le ménnyel együtt.

3. For rás ki ad vá nyok köz zé té te lé re

Al té ma kód szá ma: 2231

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

Tá mo ga tás csak lek to rált kéz irat ra kér he tõ.

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

gás, csomagolás) 

CD-n tör té nõ meg je len te tés ese tén
– szö veg-, és kép be vi tel re (írás, szken ne lés)
– kép fel dol go zás ra (szer kesz tés, op ti ma li zá lás)
– kor rek tú rá ra
– fut ta tó prog ram meg vé te lé re
– gyár tá si és cso ma go lá si költ ség re [le vi lá gí tás, mon tí ro zás, adat hor do zó anyag költ sé ge

(floppy, CD), nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás, csomagolás].
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Tá mo ga tást igé nyel ni nyom da költ ség re, CD-sok szo ro sí tás ra csak a kéz irat, il let ve mas ter le -
mez be adá sá val le het. A pá lyá zat hoz 3 db nyom dai, il let ve 3 db elekt ro ni kus árajánlatot mel lé -
kelni kell.

A kol lé gi um ki e mel ten tá mo gat ja az aláb bi té mák ra be nyúj tott pá lyá za to kat:
– fe u dá lis kori köz gyû lé si és vá ro si ta ná csi jegy zõ köny vek köz zé té te le,
– a 19–20. szá za di kü lön fé le ve ze tõ tes tü le tek do ku men tu ma i nak közzététele.

El szá mo lás hoz a kész ki ad ványt il let ve CD-t mel lé kel ni kell.

4. Év köny vek, gyûj te mé nyes kö te tek meg je len te té sé re

Al té ma kód szá ma: 2212

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

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

tés, cso ma go lás). 
A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
lek to rált kéz ira tot (lek to ri vé le ménnyel)
– tar ta lom jegy zé ket, 
– nyom dai ár aján la tot. 
A tá mo ga tás össze ge max. 600 000 Ft.
El szá mo lás hoz a kész ki ad ványt, il let ve CD-t mel lé kel ni kell.

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

Al té ma kód szá ma: 2231

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

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

– nyom da költ ség re (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kö tés, kör be vá -
gás, cso ma go lás).

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

6. Le vél tá ri ren dez vé nyek re

Al té ma kód szá ma: 2207

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

Tá mo ga tás kér he tõ:
– tisz te let díj ra és an nak já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze tés re, 
– úti költ ség re, 
– szál lás költ ség re, 
– rész vé te li díj költ sé gé re (kül föl di ren dez vény ese tén pá lyáz ha tó), 
– esz köz- és te rem bér le ti díj ra, 
– Ma gyar or szá gon szer ve zett nem zet kö zi, vagy or szá gos ren dez vé nyek ese tén cso por tos ét ke -

zé si költségre. 
En nél az al té má nál a tár gyi la gos el bí rá lás meg könnyí té sé re a pá lyá zók nak a pá lyá zat hoz tar to -

zó mel lék let ben bõ veb ben szük sé ges ki fej te ni az aláb bi szem pon to kat. En nek hiányában a pályázat
érvénytelen.

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

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell az ese mény rész le tes prog ram ját, a meg hí vott elõ adók név so rá val
együtt.

7. Ma ra dan dó ér té kû ma gán ira tok vá sár lá sá ra

Al té ma kód szá ma: 2209

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

Tá mo ga tás kér he tõ:
Vá sár lás ra.
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8. Kö zép-Eu ró pai ma gyar vo nat ko zá sú le vél tá ri anyag fel tá rá sá ra

Al té ma kód szá ma: 2232

A kö zép-eu ró pai gyûj te mé nyek ben õr zött fon dok ren de zé sé re, fel tá rá sá ra és jegy zé ké nek ki -
adá sá ra, va la mint Kö zép-Eu ró pa gyûj te mé nye i ben ta lál ha tó ma gyar vo nat ko zá sú irat anyag fond ja i -
nak fel tá rá sá ra és jegy zé ke i nek össze ál lí tá sá ra pályázhatnak magyarországi le vél tá rak, le vél tá ri
szak mai szer ve ze tek.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– szer zõi, szer kesz tõi, lek to ri, for dí tói tisz te let díj ra, vagy szám lás ki fi ze tés re, 
– uta zá si költ ség re, 
– szál lás költ ség re, 
– má so lás költ sé ge i re. 

Az el szá mo lás hoz a pá lyá zó nak mel lé kel ni kell az el ké szült jegy zé ket, vagy kéziratot.

9. Nyil vá nos ma gán le vél tá rak ban õr zött ma ra dan dó ér té kû irat együt te sek
ren de zé sé nek fel gyor sí tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 2233

Pá lyáz hat nak nyil vá nos ma gán le vél tá rak tes tü le ti ira tok, egy ház köz sé gi ira tok, da rab szin ten
nyil ván tar tott gyûj te mé nyek, egye sü le ti ira tok, gaz da sá gi ira tok, sze mé lyi irat ha gya té kok, is ko -
lai/tan ügyi, igaz ga tá si ira tok, te ma ti kus ala pon ki emelt for rás együt te sek rendezésére és elektronikus
segédletek készítésére.

Tá mo ga tás kér he tõ:
ho no rá ri um ra és an nak já ru lé ka i ra vagy szám lás ki fi ze tés re.

Pá lyáz ni csak 2007. évre ér vé nyes pá lyá za ti adat la pon le het.

A pá lyá za tok

2007. feb ru ár 28-ig be ér ke zõ en

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

Le vél tá ri Kol lé gi um 
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MELLÉKLET 
A LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUM 
2007. ELSÕ FÉLÉVI PÁLYÁZATÁNAK 
6. ALTÉMÁJA BÍRÁLATI SZEMPONTJAIHOZ

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

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

3. Mi lyen a tá mo ga tan dó ren dez vény irán ti ér dek lõ dés prog nosz ti zált mértéke?
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A KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
IDEIGLENES KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det az aláb -
bi szim fo ni kus és ka ma ra ze ne ka rok va la mint kor társ ze nei együt te sek 2007. év ben meg va ló su -
ló, je len tõs kul tu rá lis ese mé nye ken történõ fellépéseinek támogatására: 

Bu da pes ti Fil har mó ni ai Tár sa ság Ze ne ka ra
Bu da pes ti Vo nó sok
Com po nen semb le
Ear
In ter mo du lá ció
Mis kol ci Szim fo ni kus Ze ne kar
Liszt Fe renc Ka ma ra ze ne kar
Or feo Ka ma ra ze ne kar
Pan non Fil har mo ni ku sok
Sze ge di Szim fo ni ku sok
Szom bat he lyi Szim fo ni kus Ze ne kar
UMZE
We i ner-Szász Ka ma ra szim fo ni ku sok

Al té ma kód szá ma: 6626

A pá lyá za ti cél ra ren del ke zés re álló ke ret összeg 40 mil lió Ft.

Az igé nyel he tõ tá mo ga tás ma xi má lis össze ge: 
– szim fo ni kus ze ne ka rok ese té ben 6 mil lió Ft 
– ka ma ra ze ne ka rok ese té ben 4 mil lió Ft 
– kor társ ze nei együt te sek ese té ben 2 mil lió Ft. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a 2007-ben meg va ló su ló je len tõs kul tu rá lis ese mé nyen való rész vé -
tel re szó ló meg hí vót, il let ve a ren de zõ szerv be fo ga dó nyi lat ko za tát.

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– ze ne ka ri és ven dég (kar mes ter, szó lis ta) mû vé szek tisz te let dí ja 
– uta zá si költ ség 
– hang szer szál lí tá si költ ség. 

A pá lyá za tok

2007. feb ru ár 28-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tók be ki zá ró lag pos tai úton az NKA Igaz ga tó sá gá nak cí mé re
(H – 1388 Bu da pest, Pf. 82). A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek.
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A SZÍNHÁZI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Szín há zi Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tot hir det 2007. jú ni us 1.–szep tem ber 1. kö zött
sza bad té ren be mu ta tan dó új szín há zi elõ adá sok lét re ho zá sá nak tá mo ga tá sá ra.

Al té ma kód szá ma: 1331

Pá lyáz hat nak: sza bad té ri elõ adá so kat ren de zõ in téz mé nyek, szer ve ze tek, egyé ni vállalkozók.
Pá lyáz ni csak a ne ve zé si díj egy ide jû be fi ze té sé vel le het!

Ter ve zett ke ret összeg: 20 mil lió fo rint.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a prog ram rész le tes le írá sát (szer zõ neve, a mû címe, le írá sa),
– a ren de zõ szán dék nyi lat ko za tát, 
– az al ko tók ne vét és a ter ve zett sze rep osz tást, 
– a be mu ta tó hely szí nét, idõ pont ját, 
– a be fo ga dó in téz mény szán dék nyi lat ko za tát, 
– a ne ve zé si díj be fi ze té sét iga zo ló pos tai utal vány vagy a ban ki át uta lá si bi zony lat másolatát. 

Tá mo ga tás kér he tõ: 
– szer zõi ho no rá ri um ra és an nak já ru lé ka i ra, 
– mû vé szek tisz te let díj ára és an nak já ru lé ka i ra, 
– jel mez költ ség re, 
– dísz let költ ség re, 
– szál lí tás ra, 
– esz köz- és he lyi ség bér le ti díj ra,
– PR-költ ség re.

A meg je lölt fel hasz ná lá si jog cí mek tõl való el té rést a pá lyá zó nak in do kol nia kell, ami nek fi -
gye lem be vé te lé vel dönt a kol lé gi um az arra történõ felhasználásról.

A tá mo ga tást ki zá ró lag a be mu ta tó ig fel me rü lõ fen ti jog cí mek re le het felhasználni.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt él vez nek:
– a mi nõ sé gi szó ra koz ta tást il let ve a mû vé szi kí sér le te zést cé lul ki tû zõ produkciók, 
– kö zös pro duk ci ók, me lye ket több hely szí nen is mû sor ra tûz nek a nyá ri sze zon ban, 
– a sza bad té ri kör nye zet adott sá ga it hang sú lyo san fel hasz ná ló elõadások, 
– a leg alább 50% meg lé võ for rást fel mu ta tó pá lyá za tok, 
– a szín ház zal ke vés sé el lá tott te rü le ten meg va ló su ló el kép ze lé sek. 

Egy pá lyá zó csak egy pro duk ció lét re ho zá sá ra pá lyáz hat!

A pá lyá zó ne ve zé si díj cí mén az igé nyelt összeg 1%-át (amely 20%-os áfát tar tal maz) tar -
to zik be fi zet ni a pá lyá zat be nyúj tá sá val egy ide jû leg az NKA Igaz ga tó sá ga
10032000-01425200-00000000 szá mú pénz for gal mi jel zõ szá má ra.
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A ne ve zé si díj össze ge fél mil lió fo rint nál ki sebb össze gû igény ese tén sem le het ke ve sebb
5000 Ft-nál (amely 20%-os áfát tar tal maz).

Az át uta lás, il let ve a pos tai (ró zsa szín) csekk köz le mény ro va tá ba kér jük fel tün tet ni a pá -
lyá za ti adat lap sor szá mát. Kér jük to váb bá, hogy át uta lás ese tén a köz le mény ro vat vé gé rõl a 7.
po zí ci ó ban a # je let, va la mint az utol só 3 po zí ci ó ban a 310 kó dot tün tes se fel.

A ne ve zé si díj be fi ze té sé nek el mu lasz tá sa, il let ve az elõ írt nál ala cso nyabb mér té kû tel je sí -
té se a pá lyá zat ér vény te len sé gét von ja maga után. A ne ve zé si dí jat a tá mo ga tás ban nem ré sze -
sü lõ pá lyá zó sem igé nyel he ti vissza. 

Az adat la pok in ter ne tes le töl té se ese tén a pá lyá za ti adat lap sor szá má ért for dul jon az
ügy fél szol gá lat hoz a 327-4445-es te le fon szá mon, vagy e-ma il:

ag nes.szon dy@nka.hu cí men.

A pá lyá za tok

2007. már ci us 1-jéig be ér ke zõ en

nyújt ha tók be ki zá ró lag pos tai úton az NKA Igaz ga tó sá gá nak cí mé re
(H – 1388 Bu da pest, Pf. 82). A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek.
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A KÉPZÕMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kép zõ mû vé sze ti Kol lé gi um pá lyá za tot hir det a 2007. feb ru ár 1.–2008. má jus 31. kö zöt ti
idõ szak ra a kor társ ma gyar kép zõ mû vé szet aláb bi té ma kö rök ben be nyúj tott pá lyá za tai vissza nem
térítendõ támogatására. 

A pá lyá za ti adat la pon a prog ram(ok) pon tos kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját fel kell tüntetni.

A kol lé gi um egyik al té má ban sem ír elõ kö te le zõ ön részt.

1. Ha zai cso por tos és egyé ni ki ál lí tá sok meg va ló sí tá sá ra, va la mint a kap cso ló -
dó ka ta ló gus, le po rel ló, meg hí vó stb. meg je len te té sé re

Al té ma kód szá ma 1606 

A ren del ke zés re álló ke ret: 60 mil lió Ft.

Az al té má ra hi va tá sos ki ál lí tá si in téz mény, il let ve kép zõ mû vé sze ti szak mai szer ve zet nyújt hat -
ja be pályázatát.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a ki ál lí tás kon cep ci ó ját (ma xi mum 1 ol dal ter je de lem ben), 
– egyé ni ki ál lí tás ese tén szak mai élet raj zot, 
– in téz mény ese té ben az utób bi 3 év ki ál lí tá si te vé keny sé gé nek tény sze rû felsorolását, 
– kép zõ mû vé sze ti szak mai szer ve ze tek pá lyá za tai ese té ben a be fo ga dó in téz mény nyi lat ko -

zatát,
– a ki ál lí tás tel jes költ ség ve té sé nek rész le te zé sét (= az adat lap 4. pont já nak kü lön la pon tör té -

nõ, to váb bi részletezésével), 
– a kap cso ló dó ki ad vány 2 nyom dai ár aján la tát. 

Tá mo ga tás kér he tõ: 
– tisz te let díj ra, és azok já ru lé ka i ra, 
– szál lí tás ra, 
– ins tal lá ci ó ra, 
– rek lám- és pro pa gan da költ ség re, 
– szak mai anyag költ ség re, 
– biz to sí tás ra, 
– nyom dai elõ ké szí tés re, 
– nyom da költ ség re. 
A pá lyá za tok el bí rá lá sa ki zá ró lag szak mai szem pon tok fi gye lem be vé te lé vel történik.

A tá mo ga tott pá lyá zók a szer zõ dés ben meg je lölt ha tár idõ ig kö te le sek pénz ügyi és szak mai el -
szá mo lást ké szí te ni. A szö ve ges szak mai be szá mo ló ma xi mum 2 ol dal ter je del mû le het, to váb bá csa -
tol ni kell az ese ményt tény sze rû en do ku men tá ló nyomtatványokat, meghívót, katalógust, sajtót.
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2. Nem zet kö zi kép zõ mû vé sze ti ren dez vé nyek, ki ál lí tá sok meg va ló sí tá sá ra és
do ku men tá lá sá ra

Al té ma kód szá ma 1607

A ren del ke zés re álló ke ret: 20 mil lió Ft.

Pá lyá za tot nyújt hat be az al ko tó mû vész, il let ve a szer ve zõ in téz mény (mû vé sze ti szer ve zet,
egyesület stb.).

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell 
– a ha zai vagy kül föl di ren dez vény rész le tes prog ram le írá sát a részt ve võ mû vé szek, az idõ pon -

tok és hely szí nek pon tos megjelölésével, 
– a rész le tes költ ség ve tést (= az adat lap 4. pont já nak kü lön la pon tör té nõ, to váb bi rész le te zé sé vel),
– kül föl di ren dez vény ese tén az ér vé nyes be fo ga dó nyi lat ko za tot. 

Tá mo ga tás kér he tõ a kö vet ke zõ jog cí mek költ sé ge i re:
– tisz te let díj és an nak já ru lé kai, 
– szak mai anya gok, 
– szál lás, 
– uta zás, 
– szál lí tás, 
– biz to sí tás, 
– rész vé te li díj, 
– stand költ ség, 
– va la mint a ki ad vány költ sé ge i re. 
A pá lyá za tok el bí rá lá sa ki zá ró lag szak mai szem pon tok fi gye lem be vé te lé vel történik.

A tá mo ga tott pá lyá zók a szer zõ dés ben meg je lölt ha tár idõ ig kö te le sek pénz ügyi és szak mai el -
szá mo lást ké szí te ni. A szö ve ges szak mai be szá mo ló ma xi mum 2 ol dal ter je del mû le het, to váb bá csa -
tol ni kell az ese ményt tény sze rû en do ku men tá ló nyomtatványokat, meghívót, katalógust, sajtót.

3. Kép zõ mû vé sze ti al ko tó te le pek, al ko tó mû he lyek és szim pó zi u mok szak mai
prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra, va la mint do ku men tá lá sá ra

Al té ma kód szá ma 1616

A ren del ke zés re álló ke ret összeg: 20 mil lió Ft.

Pá lyá za tot a prog ram szer ve zõ je és/vagy a ren de zõ je, mint jogi sze mély (pl. in téz mény, ala pít -
vány, egye sü let, ön kor mány zat stb.) nyújthat be.

A tá mo ga tás ra be nyúj tott pá lyá zat le írá sá ban sze re pel jen:
– a pá lyá zó utób bi 3 év ben vég zett szak mai te vé keny sé gé nek rö vid írá sos össze fog la lá sa,
– a prog ram ban részt ve võ mû vé szek és elõ adók meg ne ve zé se,
– a prog ram pon tos idõ tar ta ma, hely szí ne,
– a prog ram tel jes költ ség ve té sé nek rész le te zé se (= az adat lap 4. pont já nak kü lön la pon tör té nõ, 

to váb bi részletezésével).
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Tá mo ga tás kér he tõ:
– a prog ram hoz kap cso ló dó szak mai anya gok költ sé ge i re, 
– a köz re mû kö dõk tisz te let díj ára és an nak já ru lé ka i ra, 
– uta zá si, 
– szál lí tá si, 
– szál lás költ ség re, 
– va la mint a do ku men tá lás költ sé ge i re.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa ki zá ró lag szak mai szem pon tok fi gye lem be vé te lé vel történik.

A tá mo ga tott pá lyá zók a szer zõ dés ben meg je lölt ha tár idõ ig kö te le sek pénz ügyi és szak mai el -
szá mo lást ké szí te ni. A szö ve ges szak mai be szá mo ló ma xi mum 2 ol dal ter je del mû le het, to váb bá csa -
tol ni kell az ese ményt tény sze rû en do ku men tá ló nyomtatványokat, meghívót, katalógust, sajtót.

4. Pá lyá zat az NKA 2005. és 2006. évi tá mo ga tá sá val köz gyûj te mé nyek szá má -
ra meg vá sá rolt mû al ko tá sok ki ál lí tá son való be mu ta tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 1631

Pá lyáz hat nak in téz mé nyek és ga lé ri ák.

A tá mo ga tást a leg jobb aján la tot tevõ pá lyá zó nye ri el.

Az eb ben a pont ban meg hir de tett al té ma ese té ben a pá lyá za ti adat la pot si ke res re giszt rá -
ció után, ki zá ró lag az NKA in ter ne tes por tál ján, on-li ne le het be nyúj ta ni.

ADATLAP KITÖLTÉSE

Az NKA por tál ján 2007. feb ru ár 26-ig lessz el ér he tõ az on-li ne pá lyá za ti adat lap. A pá -
lyá za ti adat la pot ki zá ró lag az NKA pá lyá za ti por tál ján, in ter ne ten ke resz tül le het be nyúj ta ni
si ke res re giszt rá ció és be lé pés után.

A ren del ke zés re álló ke ret: 10 mil lió Ft.

A ki ál lí tást leg ké sõbb 2007. ok tó ber 31-ig kell meg nyit ni.

A pá lyá za ti le írás tér jen ki:
– a ki ál lí tó hely be mu ta tá sá ra, adott sá ga i ra, 
– a ki ál lí tás idõ tar ta má ra, 
– a ki ál lí tás ka ta ló gu sá ra, 
– a ter ve zett pro pa gan dá ra. 

308 NKA HÍRLEVÉL n FELHÍVÁSOK



Tá mo ga tás kér he tõ a kö vet ke zõ jog cí mek költ sé ge i re:
– ho no rá ri um és já ru lé kai, 
– szál lí tás, 
– biz to sí tás, 
– ins tal lá ció, 
– rek lám- és pro pa gan da költ ség, 
– va la mint a kap cso ló dó nyom tat vá nyok költ sé ge i re. 

A ki ál lí tás ra ke rü lõ mû tár gyak lis tá ját és ada ta it a Pá lyá zók – az NKA hi va ta lá ban (1085
Bu da pest, Gyu lai Pál u. 13.) – Fe ke te Gab ri el lá tól (tel.: 327-4322, e-ma il: gab ri el la.fe ke -
te@nka.hu) ve he tik át.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa ki zá ró lag szak mai szem pon tok fi gye lem be vé te lé vel történik.
A tá mo ga tott pá lyá zó a szer zõ dés ben meg je lölt ha tár idõ ig kö te les pénz ügyi és szak mai el szá -

mo lást ké szí te ni A szö ve ges szak mai be szá mo ló ma xi mum 2 ol dal ter je del mû le het, to váb bá csa tol ni
kell a ki ál lí tást tény sze rû en do ku men tá ló nyomtatványokat, meghívót, katalógust, sajtót.

Pá lyáz ni csak a 2007. évre ér vé nyes pá lyá za ti adat la pon le het!

A pá lyá za tok

2007. már ci us 5-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tók be ki zá ró lag pos tai úton – az on-li ne be adás ki vé te lé vel – 
az NKA Igaz ga tó sá gá nak cí mé re
(H – 1388 Bu da pest, Pf. 82). A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek.

Kép zõ mû vé sze ti Kol lé gi um

FELHÍVÁSOK n NKA HÍRLEVÉL 309



A KÖZMÛVELÕDÉSI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kol lé gi um pá lyá za tot hir det a 2007. évi köz mû ve lõ dé si szak mai te vé keny sé gek fej lesz té se és 
meg újí tá sa cél já ból az alábbi témakörökben:

1. Szak mai ren dez vé nyek, nem hi va tá sos mû vé sze ti ta lál ko zók tá mo ga tá sa

Al té ma kód szá ma: 2008

A pá lyá zat cél ja: a 2007. szep tem ber 3. és 2008. feb ru ár 18. kö zött meg ren de zés re ke rü lõ vá -
ro si, kis tér sé gi, me gyei, re gi o ná lis és or szá gos ha tó kö rû köz mû ve lõ dé si programok tá mo ga tá sa.

Pá lyáz hat nak:
– köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek, 
– me gyei (fõ vá ro si) köz mû ve lõ dé si szak mai ta nács adó, szol gál ta tó szervezetek, 
– köz mû ve lõ dé si in téz mény egy ség gel ren del ke zõ ÁMK-k, 
– be jegy zett, alap fel adat ként köz mû ve lõ dé si te vé keny sé get foly ta tó köz mû ve lõ dé si célú egye -

sü le tek, ala pít vá nyok, köz hasz nú mi nõ sí té sû kht.-k, non pro fit célú gazdasági társaságok. 

A tá mo ga tás for má ja: vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– szál lás költ ség re, 
– cso por tos ét kez te tés re, 
– elõ adók meg bí zá si díj ára (já ru lé kok nél kül), 
– meg bí zá si dí jak szám lás ki fi ze té sé re (do lo gi költség), 
– uta zá si és szál lí tá si költ sé gek re, 
– szak mai anya gok költ sé ge i re, 
– rek lám- és pro pa gan da költ sé gek re (kom mu ni ká ci ós költ sé gek nélkül!), 
– bér le ti dí jak 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 zó meg je löl he ti, il let ve a Kol lé gi um ki köt he ti, hogy a tá mo ga tás adott há nya dát mi lyen
konk rét cél meg va ló sí tá sá ra kéri, il let ve adja. A ren dez vény já ru lé kos költ sé gei (pl.: a ren dez vény ér -
té ke i nek biz to sí tá sa, egész ség ügyi szol gál ta tá sok, mo bil vé cé stb.) – csak az önrész terhére
számolhatók el.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
– a ren dez vé nyek rész le te sen ki dol go zott prog ram ter ve ze tét (amely nek tar tal maz nia kell a ren -

dez vény cél ját, ter ve zett idõ pont ját, he lyét, részt ve võ i nek és együtt mû kö dõ i nek kö rét, az ese mény le -
írá sát, az elõz mé nye i re való uta lást, meg va ló sí tá si ütem ter vét – cso mag pá lyá zat ese tén
prog ra mon ként ma xi mum három oldal terjedelemben!); 
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– cso mag pá lyá zat ese tén kér jük a pá lyá za ti adat lap költ ség kal ku lá ci ó já nak ki töl té se (össze sí -
tett költ ség ve tés) mel lett az egyes prog ra mok le írá sá hoz csa tol ni az adott prog ram jog cí mek sze rin ti
rész le tes költ ség ve té sét is. Az össze sí tés nek jog cím sze rint is egyez nie kell az egyes költségvetések
összegével; 

– a tel jes be ke rü lé si költ ség mi ni mum 20% ön ré szé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lá si
nyilatkozatot; 

– a 2006. év ben foly ta tott köz mû ve lõ dé si te vé keny sé gek rõl szó ló sta tisz ti kai je len tés má so la -
tát (nyil ván tar tá si száma: 1438/06). 

Az el bí rá lás szem pont jai:
– a ter ve zett ese mény be mu ta tá sa, vár ha tó szín vo na la, köz mû ve lõ dé si jelentõsége, 
– tár sa dal mi fon tos sá ga, kö zös ség épí tõ, -erõ sí tõ szerepe, 
– a ren dez vény szer ve zés meg ter ve zé sé nek szín vo na la, 
– a ren dez vény gaz dál ko dá sa (ön rész és más for rá sok meg lé te, költ ség ve té sé nek realitása), 
– a pá lyá zat igé nyes sé ge. 

Elõny ben ré sze sül nek: 
– azok a ha gyo má nyo san meg ren de zés re ke rü lõ ese mé nyek, ame lye ket ed dig szé les szak mai

el is me rés övezett; 
– az in no va tív, új kez de mé nye zé sek, min ta ér té kû köz mû ve lõ dé si projektek; 
– a köz mû ve lõ dés-ba rát tár sa dal mi kör nye zet ki ala kí tá sát cél zó programok; 
– az if jú ság köz mû ve lõ dé si ak ti vi zá lá sát cél zó projektek; 
– az ama tõr mû vé szet te rü le te in te vé keny ke dõk mi nél szé le sebb köre szá má ra nyi tott

rendezvények; 
– a fel me nõ rend sze rû, me gyei, re gi o ná lis és or szá gos ren dez vényt is tar tal ma zó ese mé nyek,

ama tõr mû vé sze ti találkozók; 
– a több in téz mény és szer ve zet együtt mû kö dé sé vel meg va ló su ló programok; 
– a vál lal ko zói, ön kor mány za ti, non pro fit és la kos sá gi for rá so kat egy aránt moz gó sí tó

rendezvények; 
– a ki emel ke dõ je len tõ sé gû év for du ló hoz kap cso ló dó ren dez vé nyek; 
– nem zet kö zi prog ram hoz kap cso ló dó, vagy ha tár men ti együtt mû kö dé sek ben meg va ló su ló

rendezvények; 
– az adott mû vé sze ti ág nem zet kö zi szer ve ze tei ál tal el is mert ren dez vé nyek. 

A kol lé gi um hi va tá sos mû vé sze ti ta lál ko zók költ sé ge it nem tá mo gat ja.

A kol lé gi um ki fe je zet ten nép mû vé sze ti jel le gû, a Nép mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um il le té kes -
sé gi kö ré be tar to zó rendezvényeket nem támogat. 

Egy pá lyá zó az al té má ra egy pá lyá za tot nyújt hat be, amely ma xi mum 5 ren dez vény re vo nat -
koz hat. 

A pá lyá za ti al té ma tá mo ga tá si ke ret össze ge: 120 mil lió fo rint.
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2. Te het ség gon do zó, al ko tó jel le gû és hon is me re ti célú nyá ri tá bo rok tá mo ga tá sa

Al té ma kód szá ma: 2032

Pá lyá zat nyújt ha tó be 2007. jú ni us 1. és szep tem ber 1. kö zött meg va ló su ló mû vé sze ti te het -
ség gon do zó, al ko tó jel le gû és hon is me re ti nyá ri tá bo rok tá mo ga tá sá ra. Pá lyáz ni leg alább 6 na pos,
bentlakásos táborok támogatásra lehet.

Pá lyáz hat nak:
– köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek, 
– me gyei (fõ vá ro si) köz mû ve lõ dé si szak mai ta nács adó, szol gál ta tó szervezetek, 
– köz mû ve lõ dé si in téz mény egy ség gel ren del ke zõ ÁMK-k, 
– be jegy zett, alap fel adat ként köz mû ve lõ dé si te vé keny sé get foly ta tó köz mû ve lõ dé si célú egye -

sü le tek, ala pít vá nyok, köz hasz nú mi nõ sí té sû kht.-k, non pro fit célú gazdasági társaságok, 
– a he lyi ön kor mány zat tal köz mû ve lõ dé si fel adat vál lal ás ra meg ál la po dást kö tött jogi sze mé -

lyek és egyéni vállalkozók. 

A tá mo ga tás for má ja: vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– a szak mai prog ra mok ve ze tõ i nek és elõ adó i nak meg bí zá si díj ára (já ru lé kok nélkül), 
– meg bí zá si dí jak szám lás ki fi ze té sé re (do lo gi költség), 
– úti költ ség re, szál lí tá si költ ség re, 
– a fog lal ko zá sok hoz szük sé ges szak mai anya gok költ sé ge i re, 
– szál lás költ sé gek re. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a tá bor he lyét, ter ve zett idõ tar ta mát, cél cso port ját, a részt ve võk vár ha tó szá mát meg je lö lõ, a

tá bor szak mai mun ká já nak rész le tes be mu ta tá sát (cso mag pá lyá zat ese tén tá bo ron ként ma xi mum
3 oldal ban) tartalmazó munkatervet; 

– cso mag pá lyá zat ese tén kér jük a pá lyá za ti adat lap költ ség kal ku lá ci ó já nak ki töl té se (össze sí -
tett költ ség ve tés) mel lett az egyes prog ra mok le írá sá hoz csa tol ni az adott prog ram jog cí mek sze rin ti
rész le tes költ ség ve té sét is. Az össze sí tés nek jog cím sze rint is egyez nie kell az egyes költségvetések
összegével; 

– a szak mai ve ze tõ/k rö vid (ma xi mum 1 ol da las) szak mai ön élet raj zát, 
– a költ ség ve tés ben meg je lölt 30% ön rész re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lá si nyi lat ko za tot (az

ön rész be a részt ve võk be fi ze té sei beszámíthatók); 
– a he lyi köz mû ve lõ dé si fel adat el lát ás ra a te le pü lé si ön kor mány zat tal kö tött meg ál la po dás ön -

kor mány zat ál tal hitelesített másolatát; 
– a 2006. év ben foly ta tott köz mû ve lõ dé si te vé keny sé gek rõl szó ló sta tisz ti kai je len tés má so la -

tát (nyil ván tar tá si száma: 1438/06). 

Egy pá lyá zó egy pá lyá za tot ad hat be, de a pá lyá zat több (max. 3) tá bor tá mo ga tá sá ra is
vonatkozhat.

A pá lyá zó nak az ön résszel és a tá mo ga tás sal együtt kell el szá mol ni. 
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Az el bí rá lás szem pont jai: 
– a pá lyá zat meg fe le lé se a ki írás tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye i nek, 
– a tá bor prog ram já nak szak mai szín vo na la, 
– a pá lyá zó ed di gi szak mai mun ká ja, 
– a költ ség ve tés meg ala po zott sá ga, re a li tá sa, 
– a prog ram vár ha tó ered mé nye. 

Elõny ben ré sze sül:
– a hon is me re ti tá bo rok ese té ben a Batt hy ány-em lék év hez való kap cso ló dás, 
– a kis tér sé gi össze fo gás sal meg va ló su ló tábor. 

A kol lé gi um nem tá mo gat ja a nép mû vé sze ti jel le gû tá bo ro kat.

Az al té ma tá mo ga tá sá nak ke ret össze ge: 20 mil lió Ft.

3. Szak mai kép zé sek, elõ adás so ro za tok tá mo ga tá sa 

Al té ma kód szá ma: 2004

Pá lyá zat nyújt ha tó be a 2007. szep tem ber 1. és 2008. má jus 31. kö zöt ti szak mai kép zé sek,
elõ adás so ro za tok meg va ló sí tá sá nak tá mo ga tá sá ra, amelyek közé értendõk: 

a köz mû ve lõ dé si szak em be rek to vább kép zé sét, a tu dás bá zis fris sí té sét, nö ve lé sét szolgáló,
a tel je sít mény köz pon tú kul tu rá lis mo der ni zá ció je gyé ben megvalósuló, 
a kis kö zös sé gek, mû vé sze ti cso por tok ve ze tõi szá má ra szer ve zett, friss in for má ci ó kat nyúj tó,

az új áram la tok gya kor la ti al kal ma zá sát segítõ elõadások, képzések.

Jel lem zõ en nép mû vé sze ti tar tal mú kép zé se ket a Kol lé gi um nem tá mo gat.
Az elõ adá so kat mi ni mum tíz fõ rész vé te lé vel kell meg tar ta ni.

Pá lyáz hat nak
– köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek, me gyei (fõ vá ro si) köz mû ve lõ dé si szak mai ta nács adó, szol gál -

ta tó szervezetek, 
– köz mû ve lõ dé si in téz mény egy ség gel ren del ke zõ ÁMK-k, 
– be jegy zett, alap fel adat ként köz mû ve lõ dé si te vé keny sé get foly ta tó köz mû ve lõ dé si célú egye -

sü le tek, ala pít vá nyok, köz hasz nú mi nõ sí té sû kht.-k, non pro fit célú gazdasági társaságok. 

A tá mo ga tás for má ja: vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás.

Egy pá lyá zó csak egy pá lyá za tot ad hat be.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a meg va ló sí tan dó elõ adás so ro zat, kép zés le írá sát, tar tal mi fel épí té sét, a meg va ló sí tás

ütemezését, 
– a prog ram ban részt ve võk kö ré nek je lö lé sét, 
– a fel ada tot vál la ló ok ta tók szak mai be mu tat ko zá sát, 
– a 2006. év ben foly ta tott köz mû ve lõ dé si te vé keny sé gek rõl szó ló sta tisz ti kai je len tés má so la -

tát (nyil ván tar tá si száma: 1438/06).
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A kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí me ket tá mo gat ja:
– az elõ adók meg bí zá si díja (já ru lé kok nél kül), 
– meg bí zá si díj szám lás ki fi ze té se (do lo gi költ ség), 
– az elõ adók uta zá si és szál lás költ sé ge, 
– cso por tos ét ke zés. 

Az el bí rá lás szem pont jai:
– a pá lyá zat meg fe le lé se a ki írás tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye i nek, 
– a pá lyá zat ban fog lal tak szak mai meg ala po zott sá ga; cél já nak, tar tal má nak ki dol go zott sá ga,

szín vo na la, értéke, 
– a pá lyá zat tar tal mi új sze rû sé ge, 
– a pá lyá zó ed di gi szak mai mun ká ja, 
– a költ ség ve tés meg ala po zott sá ga, re a li tá sa, 
– a be vo nan dók mi nél szé le sebb köre, 
– a prog ram vár ha tó ered mé nye. 

A kol lé gi um elõny ben ré sze sí ti azon pá lyá zó kat
– akik kis tér sé gi együtt mû kö dés ben, vagy több me gye össze fo gá sá val hir de tik meg a

programot, 
– akik a prog ram ter ve zé se kor a szak mai gya kor lat ban való hasz no sít ha tó sá got tart ják szem

elõtt,
– akik az eu ró pai gya kor lat ban már is mert, ná lunk még nem el ter jedt ered mé nyek re építenek, 
– akik a 2008-as Hu nya di Má tyás és re ne szánsz em lék év elõ ké szí té sé nek szán dé ká val szer ve -

zik a képzéseket. 

Az al té ma tá mo ga tá sá nak ke ret össze ge: 15 mil lió Ft.

4. Köz mû ve lõ dé si prog ra mok tá jol ta tá sa

Até ma kód szá ma: 2031

Pá lyá zat nyújt ha tó be a köz mû ve lõ dé si szem pont ból hát rá nyos te le pü lé sek mû vé sze ti prog ra mok -
kal való el lá tá sá nak tá mo ga tá sá ra. A meg va ló sí tás idõ sza ka: 2007. szep tem ber 1.–2008. má jus 31.

Pá lyáz ni le het:
– ma gas szín vo na lon mû kö dõ ama tõr és al ter na tív mû vé sze ti mû he lyek pro duk tu mai be mu ta -

tá sá nak támogatására, 
– hi va tá sos mû vé szek ál tal pro du kált, ma gas szín vo na lú, ér té kes prog ra mok tá jol ta tá sá ra. 

Pá lyáz hat nak:
– or szá gos és me gyei köz mû ve lõ dé si szak mai ta nács adó és szol gál ta tó in téz mé nyek, 
– a több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok szék hely te le pü lé sé nek köz mû ve lõ dé si intézményei. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a prog ram rész le tes is mer te té sét (ma xi mum 3 ol dal ter je de lem ben), 
– a prog ra mok hely szí né ül szol gá ló te le pü lé sek, in téz mé nyek fo ga dó nyi lat ko za ta it, 
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– a mû vé sze ti cso por tok, mû vé szek együtt mû kö dé si szán dék nyi lat ko za ta it, 
– a prog ra mot meg va ló sí tó ama tõr, al ter na tív cso por tok ed di gi te vé keny sé gét, ered mé nye it is -

mer te tõ tá jé koz ta tót (max. 1 oldal), 
– a 2006. év ben foly ta tott köz mû ve lõ dé si te vé keny sé gek rõl szó ló sta tisz ti kai je len tés má so la -

tát (nyil ván tar tá si száma: 1438/06). 

A kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí me ket tá mo gat ja:
– az elõ adók meg bí zá si díja (já ru lé kok nél kül), 
– meg bí zá si díj szám lás ki fi ze té se, 
– uta zá si és szál lí tá si költ sé gek, 
– szál lás díj, 
– szer zõi jog díj. 

Egy pá lyá zó egy pá lyá za tot nyújt hat be, de a pá lyá zat vo nat koz hat több ese mény tá mo ga tá sá ra is.

Az el bí rá lás szem pont jai:
– a pá lyá zat meg fe le lé se a ki írás tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye i nek, 
– a pá lyá zat ban sze rep lõ mû so rok szín vo na la, ér té ke, 
– a pá lyá zó ed di gi szak mai mun ká ja, 
– a költ ség ve tés meg ala po zott sá ga, re a li tá sa, 
– a prog ra mok lá to ga tá sá ba be vo nan dók mi nél szé le sebb köre. 

Elõny ben ré sze sül:
– a je len tõs he lyi ér té ket kép vi se lõ ama tõr mû vé sze ti cso por tok pro duk ci ó i nak tájoltatása, 
– a Ko dály-em lék év hez kap cso ló dó prog ram, 
– az a tá jol ta tás, amely nek meg va ló sí tá si he lye – a te rü le ti il le té kes sé gi kör bõl vá lasz tott mi nél

na gyobb szá mú, a 240/2006. (XI. 30.) kor mány ren de let ben felsorolt település. 

Az al té ma tá mo ga tá sá nak ke ret össze ge: 40 mil lió Ft.

5. A ha zai cir kusz mû vé szet fej lesz té se

Al té ma sor szá ma: 2035

A pá lyá zat cél ja: a cir kusz mû vé szet szín vo na lá nak eme lé se, a mû so rok fej lesz té se, bõ ví té se, a
cir kusz mû vé szet új sze rû tö rek vé se i nek, új ar tis ta szá mok al ko tá sá nak tá mo ga tá sa a 2007. feb ru ár 8.– 
2008. feb ru ár 8. közötti idõszakra.

Pá lyá zat nyújt ha tó be: 
– a cir kusz mû vé szet szín vo na lá nak eme lé sé nek, a mû so rok fej lesz té sé nek, bõvítésének, 
– a cir kusz mû vé szet új sze rû tö rek vé se i nek, 
– új ar tis ta szá mok lét re ho zá sá nak tá mo ga tá sá ra, 
– a cir kusz mû vé szet tel kap cso la tos ki ad vá nyok meg je len te té sé nek, valamint 
– a cir kusz mû vé szet ala pít vá nya i nak, hi va tá sos bû vész egye sü le tek és -cso por tok tá mo ga tá -

sára.
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Pá lyáz hat nak:
– vál lal ko zói iga zol vánnyal ren del ke zõ ma gán sze mé lyek, 
– cég be jegy zés sel ren del ke zõ ma gán sze mé lyek, szer ve ze tek, 
– köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a pá lyá za ti cél rész le tes le írá sát, 
– a prog ram tel jes, rész le tes költ ség ve té sét, 
– a prog ram össz költ ség ve tés ének 50%-ára vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lá si nyilatkozatot, 
– a hi va ta lo san fog lal koz ta tott mû vé szek szá má ról szó ló, a tár sa da lom biz to sí tás felé tett

nyilatkozatot. 

A pá lyá zó ré szé re elõ írt ön rész 50%, a pá lyá zók nak az ön résszel és a tá mo ga tás sal együtt kell
el szá mol ni uk.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– tisz te let dí jak ra, azok já ru lé ka i ra, va la mint ezek szám lás ki fi ze té sé re (do lo gi költség), 
– uta zá si és szál lí tá si költ sé gek re, 
– rek lám- és pr-költ sé gek re. 

Az el bí rá lás szem pont jai:
– a pá lyá zat igé nyes sé ge, 
– a tá mo ga tá si cél szín vo na la és új sze rû sé ge. 

Elõny ben ré sze sül:
– a csa lá di pro duk ci ók 2007. évi meg újí tá sa, fej lesz té se ér de ké ben be nyúj tott pályázat, 
– a mi nél több hi va ta lo san szer zõd te tett kül sõs, ma gyar ar tis ta mû vészt fog lal koz ta tó pályázó, 
– a fi a tal ar tis ta mû vé szek ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sát, be mu tat ko zá sa it elõsegítõ pályázat, 
– új pro duk ci ók lét re ho zá sát, be mu ta tá sát cél zó pályázat, 
– kü lön le ges kül föl di pro duk ci ók meg hí vá sá ra be adott pályázat. 

Egy pá lyá zó csak egy pá lyá za tot ad hat be. 

Az al té ma tá mo ga tá sá nak ke ret össze ge: 15 mil lió Ft.

Pá lyáz ni csak a 2007. évre ér vé nyes pá lyá za ti adat la pon le het! 

A pá lyá za tok 

2007. már ci us 12-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tók be ki zá ró lag pos tai úton az NKA Igaz ga tó sá gá nak cí mé re
(H – 1388 Bu da pest, Pf. 82). A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek. 
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A NÉPMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM 
TENGERTÁNC PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Nép mû vé sze ti Kol lé gi um pá lyá za tot hir det a szak te rü let prog ram ja i nak támogatására.
A kol lé gi um a pá lyá zat nál nem kí ván ön részt elõ ír ni.

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

Nem zet kö zi kap cso la tok meg va ló sí tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 1903

A nép mûvé sze ti al ko tók és elõ adók, al ko tó és elõ adó kö zös sé gek 2007. áp ri lis 1.–de cem ber 31. 
kö zött meg ren de zés re ke rü lõ ran gos fesz ti vá lo kon, ki ál lí tá so kon, kon fe ren ci á kon való rész vé te lé nek
tá mo ga tá sá ra.

Pá lyáz hat nak: 
Ha zai és nem zet kö zi ese mé nye ken ki e mel ke dõ en sze rep lõ, dí jat vagy ér té kes mi nõ sí tést el ért

ma gyar or szá gi nép mû vé szet tel fog lal ko zó egye sü le tek, ala pít vá nyok vagy nép mû vé sze ti kö zös sé ge -
ket, együt te se ket fenn tar tó közmûvelõdési intézmények, önkormányzatok.

A kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí met tá mo gat ja:
– Uta zá si költ ség 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– az al ko tó és al ko tó kö zös sé gek, va la mint elõ adó és elõ adó kö zös sé gek rész le tes be mu ta tá sát,

amely tar tal maz za a szak mai te vé keny ség is mer te té sét, a pá lyá zó ered mé nye it, mi nõ sí té se it, az
elismeréseket, díjakat; 

– a rész le tes in dok lást, 
– a meg hí vó le vél, vagy az ese mény prog ram já nak fény má so la tát és ma gyar nyel vû for dí tá sát. 

A tá mo ga tás pá lyá za ton kén ti mér té ke: ma xi mum 500 000 Ft.

A pá lyá za tok

2007. már ci us 19-ig be ér ke zõ en

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

Nép mû vé sze ti Kol lé gi um 
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A NÉPMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Nép mû vé sze ti Kol lé gi um pá lyá za tot hir det a szak te rü let prog ram ja i nak támogatására.
A kol lé gi um egy pá lyá za ti pont nál sem kí ván ön részt elõ ír ni.

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

1. A nem zet kö zi, or szá gos és re gi o ná lis, 2007. szep tem ber 1. és 2008. áp ri lis 15.
kö zött meg va ló su ló ren dez vé nyek, kon fe ren ci ák, fesz ti vá lok és ki ál lí tá sok meg ren -
de zé sé re.

Al té ma kód szá ma: 1907

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

Elõny ben ré sze sül nek:
– a leg alább 3 me gyét érin tõ vagy táji kö tõ dé sû, több in téz mény össze fo gá sá val szer ve zett ren -

dez vé nyek, 
– azok a ha gyo má nyo san meg ren de zés re ke rü lõ ese mé nyek, ame lye ket szé les szak mai el is me -

rés övezett, 
– fel me nõ rend sze rû me gyei, re gi o ná lis és or szá gos ren dez vényt is tar tal ma zó események, 
– Ko dály-év for du ló hoz kap cso ló dik, 
– mi nél na gyobb szá za lé kú ön részt vál la ló pá lyá za tok.

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

A pá lyá zat meg va ló sí tá sá nak idõ tar ta ma a 2007. év.

Al té ma kód szá ma: 1904

A pá lyá za tot a prog ra mok ren de zõi (szak ma i lag el is mert in téz mé nyek, ci vil szer ve ze tek, mû -
he lyek) nyújthatnak be.
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A kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí me ket tá mo gat ja:
– tisz te let díj és an nak já ru lé kai, vagy szám lás ki fi ze té se, 
– uta zá si költ ség, 
– bér le ti díj (te rem, esz köz), 
– cso por tos ét kez te tés (to vább kép zés ese tén leg alább 2 na pos prog ram ese tén kérhetõ), 
– szál lí tá si költ ség, 
– pr-költ ség, 
– szál lás költ ség, 
– szak mai anyag költ ség. 

Amennyi ben a pá lyá zó a ki írás pont ja i ban fel so rolt költ sé gek tõl el té rõ költ ség jog cí met is meg -
je löl, úgy azt rö vi den in do kol nia kell, s en nek alap ján a kol lé gi um sa ját ha tás kör ben dönt. Amennyi -
ben a pá lyá zó el mu laszt ja az in dok lást, a kol lé gi um a kért jogcímet nem fogadja el.

Pá lyáz ni csak a 2007. évre ér vé nyes pá lyá za ti adat la pon le het! 

A pá lyá za tok

2007. már ci us 19-ig be ér ke zõ en

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

Nép mû vé sze ti Kol lé gi um 
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A LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

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

A kol lé gi um pá lyá za tot hir det ma gyar or szá gi köz le vél tá rak, va la mint a nyil vá nos ma gán le vél -
tár ként be jegy zett egy há zi, ala pít vá nyi és egyéb ma gán le vél tá rak ré szé re a köz ira tok ról, a köz le vél tá -
rak ról és a ma gán le vél tá ri anyag vé del mé rõl szó ló 1995. évi LXVI. tör vény 34/A. §-a
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, a ve szé lyez te tett ál la po tú le vél tá ri anyag meg men té sét szol gá ló
fel ada tok el vég zé sé nek, il let ve a fel ada tok el vég zé sé hez szük sé ges szak mai és tech ni kai fel té te lek
meg te rem té sé nek 2007. évi tá mo ga tá sá ra.

Pá lyáz ni az aláb bi fel ada tok ra és esz köz cso por tok ra lehet:

1. Irat együt te sek mik ro fil me zé sé nek  elõ ké szí té se

Al té ma kód szá ma: 2238

Az eb ben a pont ban meg hir de tett al té ma ese té ben a pá lyá za ti adat la pot si ke res re giszt rá -
ció után, ki zá ró lag az NKA in ter ne tes por tál ján, on-li ne le het be nyúj ta ni. 

Ezen al té má ra vo nat ko zó an 2007. már ci us 12-ig lesz el ér he tõ a por tá lon az on-li ne pá lyá -
za ti adat lap.

Az 1850 utá ni sa va so dás mi att pusz tu lás ra ítélt for rás ér té kû irat együt te sek ren de zé sé re, se lej te -
zé sé re és mik ro fil me zé sé re történõ elõ ké szí tés re

Az aláb bi szem pon tok sze rint le het pá lyáz ni:
– az elõ ké szí tés fo lya ma ta a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ál tal 2000-ben  ki adott mód szer ta ni ki -

ad vá nya alapján történik,
– (a ki ad vány címe – Le vél tá ri mik ro fil me zés – el ér he tõ ség  www.mol.gov.hu) 
– az irat együt tes for rás ér té két  rész le te sen in do kol ni kell, 
– a ren de zé si ter vet mel lé kel ni kell. 

Meg pá lyáz ha tó összeg:
– szá las anyag ese té ben fo lyó mé te ren ként max. brut tó 50 000 Ft,
– kö te tek nél fo lyó mé te ren ként max. brut tó 20 000 Ft,
– szá las ira tok nál a kap cso ló dó se géd köny vek mik ro fil me zés re tör té nõ elõ ké szí té sé rõl a pá lyá -

zó nak kell gondoskodnia.

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

320 NKA HÍRLEVÉL n FELHÍVÁSOK



2. Irat együt te sek mik ro fil mez te té se 

Al té ma kód szá ma: 2239

A vo nat ko zó elõ írá sok nak meg fe le lõ en elõ ké szí tett ve szé lyez te tett irat együt te sek mik ro fil -
mez te té sé re. 

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a mik ro fil me zõ mû hely nyi lat ko za tát, hogy a pá lyá zat ban meg -
je lölt ira tok mik ro fil me zé sét 2008. június 30-ig elvégzi.

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

3. Res ta u rá lás

Al té ma kód szá ma: 2211

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

ira tok res ta u rá lá sát 2008. június 30-ig elvégzi.

Tá mo ga tás kér he tõ: 
– res ta u rá lás ra. 

4. Rak tá ri esz kö zök és be ren de zé sek be szer zé se

Al té ma kód szá ma: 2205

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

Tá mo ga tás kér he tõ:  
– rak tá ri áll vá nyok be szer zé sé re, 
– mik ro fil mek, terv raj zok, tér ké pek és res ta u rált ira tok tá ro lá sá hoz spe ci á lis szekrényekre, 
– sav men tes irat tá ro ló do bo zok be szer zé sé re. 
A kol lé gi um ki e mel ten tá mo gat ja – 200 Ft/db – a sav men tes do bo zok vásárlását.
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5. Res ta u rá lás hoz és mik ro fil me zés hez szük sé ges gé pek, mû sze rek és nyers -
anya gok be szer zé se

Al té ma kód szá ma: 2205

Irat vé del mi (res ta u rá ló, mik ro fil me zõ) mû he lyek ka pa ci tá sá nak jobb ki hasz ná lá sát és bõ ví té -
sét szol gá ló be szer zé sek re.

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

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

A 4. és 5. al té má nál min den meg vá sá ro lan dó esz köz höz há rom ár aján la tot kell benyújtani.
A tá mo ga tás re zsi költ ség re nem for dít ha tó!
Pá lyáz ni csak a 2007. évre ér vé nyes pá lyá za ti adat la pon le het!

A pá lyá za tok

2007. már ci us 20-ig be ér ke zõ en

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

Le vél tá ri Kol lé gi um 
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AZ ÉPÍTÕMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Épí tõ mû vé sze ti Kol lé gi um pá lyá za tot hir det a 2007. már ci us 1.–2008. már ci us 1. kö zöt ti
idõ szak ra a ma gyar épí tõ mû vé szet ered mé nye i nek és ér té ke i nek szé les kö rû meg is mer te té sé re, a ma -
gyar épí té szet tel kap cso la tos ku ta tá sok ra és a ma gyar épí tõ mû vé szet szak mai prog ram ja i nak és
eseményeinek vissza nem térítendõ támogatására.

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

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

Al té ma kód szá ma: 2433

A ren del ke zés re álló ke ret: 15 mil lió Ft.

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

Pá lyá za tot jogi sze mé lyek, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa sá gok nyújt hat nak be.

A pá lyá zó nak ön ré sszel kell ren del kez ni, amely nek fel hasz ná lá sá val té te le sen el kell szá -
mol nia. 

Az el bí rá lás nál mi nél ma ga sabb vál lalt ön rész elõnyt jelent.

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

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

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

– nyom da költ ség (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás, kö -
tés, csomagolás).
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Rá dió- és tv-adá sok meg va ló sí tá sá ra ese tén:
– ho no rá ri u mok (szer zõ, for ga tó könyv író, pro du cer, ren de zõ, tech ni kai ren de zõ, gyár tás ve ze -

tõ, fel vé tel ve ze tõ, ren de zõ asszisz tens) és já ru lé kai, vagy számlás kifizetése,
– úti költ ség,
– szál lás költ ség.

Elõny ben ré sze sül nek az épí té szet ak tu á lis szak mai és köz éle ti vo nat ko zá sa i val fog lal ko zó,
tar tó san, rend sze re sen és mi nél gyak rab ban meg je le nõ rovatok és mûsorok.

A szak mai be szá mo ló nak tar tal maz nia kell a meg je le nés ada ta it (meg je le nés és su gár zás idõ -
pont ja it és szá mát), mel lék let ként pe dig csa tol ni kell a meg je lent szö veg, il let ve el hang zott mû sor
má so la tát meg fe le lõ adat hor do zón (CD, XEROX, vi deó vagy DVD), to váb bá az eset le ges
sajtóvisszhangot (kritikát és recenziót).

2. Al ko tói tá mo ga tás ra

Al té ma kód szá ma: 2402
A ren del ke zés re álló ke ret: 5 mil lió Ft.

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

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

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

A pá lyá zó nak csa tol nia kell meg íran dó mun ká já nak rész le tes szi nop szi sát. A kol lé gi um az el -
fo ga dott szi nop szi sok be nyúj tó i nak a vál lalt téma meg írá sá hoz leg fel jebb 8 hó na pos idõ tar tam ra,
havi 60 000 Ft-os alkotói támogatást biztosít.

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

A kol lé gi um a ki írás ban meg je lölt té ma kö rök nek meg fe le lõ szak mai szem pon tok alap ján dönt.
A pá lyá zók nak a mun ka vé gez té vel szak mai be szá mo ló ként a kéz irat egy példányát be kell nyújtania.
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3. Épí té sze ti ér té kek, ku ta tá si ered mé nyek meg is mer te té sét cél zó ki ad vá nyok,
szak köny vek meg je len te té sé re ha gyo má nyos for má ban, di gi tá lis adat hor do zón, il -
let ve in ter ne ten.

Al té ma kód szá ma: 2412

A ren del ke zés re álló ke ret: 30 mil lió Ft.

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

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

A pá lyá zó nak ön résszel kell ren del kez ni, amely nek fel hasz ná lá sá val té te le sen el kell szá -
mol nia. Az el bí rá lás nál mi nél ma ga sabb vál lalt önrész elõnyt jelent.

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

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

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

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

CD-n tör té nõ meg je len te tés ese tén:
– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé kai (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás kifizetése,
– szer zõi jog dí jak,
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy szám lás kifizetése,
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um

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

= szö veg- és kép be vi tel (írás, szken ne lés),
= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
= kor rek tú ra

– gyár tá si és cso ma go lá si költ ség (le vi lá gí tás, mon tí ro zás, adat hor do zó anyag költ sé ge (floppy, 
CD),

– bo rí tó-elõ ál lí tá si és cso ma go lá si költ ség (nyom dai mun ka, pa pír költ ség, haj to ga tás, kör be vá -
gás, csomagolás).
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In ter ne ten tör té nõ meg je len te tés ese tén:
– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé kai (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás kifizetése
– szer zõi jog dí jak,
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy szám lás kifizetése,
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um

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

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

– kó do lás (HTML-nyelv re, adat fel töl tés)
– pub li ká ció meg je len te tés (szol gál ta tás).

A kol lé gi um ki e mel ten tá mo gat ja az al ko tói tá mo ga tás sal ko ráb ban el ké szült kéz ira tok
megjelentetését.

A pá lyá zó nak szak mai be szá mo ló já hoz csa tol nia kell a meg je lent mû egy pél dá nyát, il let ve in -
ter ne tes meg je le nés ese tén az elérhetõségét.

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

Al té ma kód szá ma: 2407

A ren del ke zés re álló ke ret: 30 mil lió Ft.

Pá lyá za tot a ren de zõ szerv, szak mai szer ve zet, vagy ma gán sze mély nyújt hat be. Ha zai és kül -
föl di hely szí nû ren dez vé nye ken szak mai szer ve zet ál tal de le gált sze mé lyek és ma gán sze mé lyek csak
az adott ren dez vény ak tív elõ adó ja ként, ki ál lí tó ként, ill. rendezõként támogathatók!

Pá lyáz ni le het:
– rész vé te li díj ra,
– szál lás és uta zá si költ ség re,
– biz to sí tás ra,
– bér le ti díj (te rem, esz köz),
– szál lí tás ra,
– szak mai anyag költ ség re,
– ins tal lá ci ó ra,
– elõ adói tisz te let díj ra és an nak já ru lé ka i ra,
– szink ron tol má cso lás ra.

Pub li ká ció (pla kát, meg hí vó, ka ta ló gus, ese mény hez kap cso ló dó ki ad vány) meg je len te té se
esetén a kol lé gi um az aláb bi költ ség-jog cí me ket támogatja:
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Ha gyo má nyos meg je len te tés ese tén:
– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé kai (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás kifizetése
– szer zõi jog dí jak,
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy szám lás kifizetése,
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um

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

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

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

CD-n tör té nõ meg je len te tés ese tén:
– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé kai (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás kifizetése,
– szer zõi jog dí jak,
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy szám lás kifizetése,
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um

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

= szö veg- és kép be vi tel (írás, szken ne lés),
= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
= kor rek tú ra

– gyár tá si és cso ma go lá si költ ség (le vi lá gí tás, mon tí ro zás, adat hor do zó anyag költ sé ge (flop py, 
CD), bo rí tó-elõ ál lí tá si és cso ma go lá si költ ség (nyom dai mun ka, pa pír költ ség, haj to ga tás, kör bevá -
gás, csomagolás).

Az el bí rá lás nál elõny ben ré sze sül nek azok a ren dez vé nyek, me lyek mi nél szé le sebb kö zön sé -
get ké pe sek megszólítani.

A szak mai be szá mo ló nak tar tal maz nia kell a ren dez vény rész le tes prog ram ját, a meg nyi tó be -
szé dek, eset le ges elõ adá sok szö ve gét, fo tó do ku men tá ci ót, a ren dez vénnyel kap cso la tos ki ad vá nyo -
kat, és az ese mény sajtóvisszhangjának dokumentálását.

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

Al té ma kód szá ma: 2432

A ren del ke zés re álló ke ret: 2 mil lió Ft.

Az eb ben a pont ban meg hir de tett al té ma ese té ben a pá lyá za ti adat la pot si ke res re giszt rá -
ció után, ki zá ró lag az NKA in ter ne tes por tál ján, on-li ne le het be nyúj ta ni.

Ezen al té má ra vo nat ko zó an 2007. már ci us 29-ig lesz el ér he tõ a por tá lon az on-li ne pá lyá -
za ti adat lap.
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Pá lyá za tot a nem zet kö zi épí tõ mû vé sze ti szer ve ze tek ma gyar ta go za tai nyújt hat nak be a 2007.
évi tag díj be fi ze tés tá mo ga tá sá ra.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a tag ság va la mint a 2006. évi tag díj be fi ze tés igazolását.
Az 1–5. pon tok ban rög zí tett fel hasz ná lói jog cím tõl való el té rést a pá lyá zó nak in do kol ni kell!

Pá lyáz ni csak a 2007. évre ér vé nyes adat la pon le het!

A pá lyá za tok 

2007. áp ri lis 4-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tók be ki zá ró lag pos tai úton – ki vé ve az on-li ne – 
az NKA Igaz ga tó sá gá nak pos ta cí mé re

(1085 Bu da pest, Pf. 82). A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek.

Épí tõ mû vé sze ti Kol lé gi um
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AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS
KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Al té ma kód szá ma: 2508

Az Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi um 1,5 mil lió fo rin tos ke ret tel meg -
hí vá sos pá lyá za tot hir det a Saj tó fesz ti vál 2007. évi meg ren de zé sé re. A meghívott pályázó:

a Ma gyar Lap ki adók Egye sü le te

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a meg ren de zés re ke rü lõ kul tu rá lis ese mény so ro zat rész le tes
ter vét, az egyes ese mé nyek rész le tes költ ség ve té sét, és e költ ség ve té sen be lül konk ré tan meg kell ne -
vez nie, hogy mi lyen jogcímre kéri az NKA támogatását.

A kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí me ket tá mo gat ja:
– bér le ti dí jak, stand bér le ti dí jak;
– esz köz bér le ti dí jak, szál lí tá si költ sé gek;
– szer zõi jog dí jak;
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák: szö veg- és kép be vi tel (írás és szken ne lés); ki ad vány szer kesz -

tés (sze dés, tör de lés); kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás); korrektúra;
– nyom da költ ség (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás,

csomagolás).

Amennyi ben a pá lyá zó a fen ti ek tõl el té rõ költ ség jog cí met je löl meg, úgy azt a kol lé gi um sa ját
ha tás kör ben bírálja el.

A tá mo ga tást el nyert pá lyá zó ki ad vá nya in, meg hí vó in és a fesz ti vál ese mé nye in kö te les fel tün -
tet ni az NKA ér vé nyes lo gó ját, mely az NKA hon lap já ról (www.nka.hu) letölthetõ.

Pá lyáz ni csak a 2007. év ben ér vé nyes pá lyá za ti adat la pon le het!

A pá lyá zat 

2007. már ci us 9-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tó be, ki zá ró lag pos tai úton
az NKA Igaz ga tó sá ga cí mé re (H – 1388 Bu da pest, Pos ta fi ók 82).

A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek.

Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra
Kol lé gi um
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AZ ISMERETTERJESZTÉS 
ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Könyv szak mai la pok tá mo ga tá sa

Al té ma kód szá ma: 2501

Az Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra Kol lé gi um a Ma gyar Szak- és Szép iro dal mi Szer zõk
és Ki adók Re pro grá fi ai Egye sü le te 8 mil lió Ft-os tá mo ga tá sa jó vol tá ból meg hí vá sos pá lyá za tot hir det 
az aláb bi, 2007. ja nu ár 1. és 2007. de cem ber 31. kö zött ki adás ra ke rü lõ, ha gyo má nyos for má ban
szerkesztett könyvszakmai lapok megjelentetésére. 

– Új Könyv pi ac (3,5 mil lió Ft) 
– Könyv hét (3,5 mil lió Ft) 
– Köny ves Ext ra (1 mil lió Ft) 

Meg hí vott pá lyá zók:
– Laf fer ton és Tár sa Bt. 
– Kiss Jó zsef Könyv ki adó Ke res ke del mi és Rek lám Kft. 
– Dóm Ke res ke del mi Bt.

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

lap szám ter je del mé nek másfélszeresét. 

A pá lyá zó nak írás ban kell vál lal nia, hogy alá ve ti ma gát a MATESZ egy sze rû sí tett au di tá lá sá -
nak. 

Amennyi ben pá lyá za tá ban az au di tált pél dány szám tól való je len tõs el té rés ta pasz tal ha tó, a
meg ítélt össze get az NKA vissza kö ve tel he ti. 

A tá mo ga tást el nyert fo lyó ira tok elsõ vagy hát só bo rí tó ju kon (B1, B4) kö te le sek fel tün tet ni az
NKA ér vé nyes lo gó ját, mely az NKA hon lap já ról (www.nka.hu) letölthetõ.

A kol lé gi um ál tal meg aján lott összeg a köz vet len költ sé gek 80 szá za lé ká nak 70 szá za lé ka.
Kér jük, hogy a költ ség ve tés be nyúj tá sa kor ezt vegyék figyelembe.

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

um és já ru lé kai, vagy számlás kifizetése; 
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák: szö veg- és kép be vi tel (írás és szken ne lés); ki ad vány szer kesz -

tés (sze dés, tör de lés); kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás); korrektúra; 
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– nyom da költ ség (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás,
csomagolás).

Amennyi ben a pá lyá zó a fen ti ek tõl el té rõ költ ség jog cí met je löl meg, úgy azt a kol lé gi um sa ját
ha tás kör ben bírálja el.

A pá lyá zat a fo lyó irat-tá mo ga tás ra vo nat ko zó be tét lap pal együtt ér vé nyes!

Pá lyáz ni csak a 2007. évre ér vé nyes pá lyá za ti adat la pon le het!

A pá lyá za tok

2007. már ci us 9-ig be ér ke zõ en

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

Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra
Kol lé gi um
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AZ ISMERETTERJESZTÉS 
ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Fo lyó ira tok meg hí vá sos tá mo ga tá sa

Al té ma kód szá ma: 2501

Az Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det az
aláb bi, 2007. ja nu ár 1. és 2007. de cem ber 31. kö zött ki adás ra ke rü lõ, ha gyo má nyos for má ban szer -
kesz tett szakfolyóiratok megjelentetésére.

– Kri ti ka (8 mil lió Ft) 
– Ru bi con (8 mil lió Ft) 
– Café Bá bel (3 mil lió Ft) 

Meg hí vott pá lyá zók:

– Kri ti ka Ala pít vány 
– Ru bi con-ház Ke res ke del mi, Szol gál ta tó Bt. 
– Café Bá bel Egye sü let 

A pá lyá zó nak csa tol nia kell a lap be jegy zés má so la tát, il let ve az utol só meg je lent lapszámot.

Az össze vont lap szám egy meg je len te tés nek szá mít, amennyi ben ter je del mé ben nem éri el egy
lap szám ter je del mé nek másfélszeresét.

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

A tá mo ga tást el nyert fo lyó ira tok elsõ vagy hát só bo rí tó ju kon (B1, B4) kö te le sek fel tün tet ni az
NKA ér vé nyes lo gó ját, mely az NKA hon lap já ról (www.nka.hu) letölthetõ.

A kol lé gi um ál tal meg aján lott összeg a köz vet len költ sé gek 80 szá za lé ká nak 70 szá za lé ka.
Kér jük, hogy a költ ség ve tés be nyúj tá sa kor ezt ve gyék fi gye lem be. A tá mo ga tá si összeg a 2007. évi
példányszámra vonatkozik. 

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

um és já ru lé kai, vagy számlás kifizetése; 
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– nyom dai elõ ké szí té si mun kák: szö veg- és kép be vi tel (írás és szken ne lés); ki ad vány szer kesz -
tés (sze dés, tör de lés); kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás); korrektúra; 

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

Amennyi ben a pá lyá zó a fen ti ek tõl el té rõ költ ség jog cí met je löl meg, úgy azt a kol lé gi um sa ját
ha tás kör ben bírálja el.

A pá lyá zat a fo lyó irat-tá mo ga tás ra vo nat ko zó be tét lap pal együtt ér vé nyes!

Pá lyáz ni csak a 2007. évre ér vé nyes pá lyá za ti adat la pon le het! 

A pá lyá za tok

2007. már ci us 9-ig be ér ke zõ en

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

Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra
Kol lé gi um
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A KÖNYVTÁRI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A Könyv tá ri Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot ír ki a bün te tés-vég re haj tá si in -
té ze tek fog va tar tot tai könyv tá ri el lá tá sá nak ja ví tá sá ra.

Al té ma kód szá ma: 2110

Pá lyá za tot nyújt hat nak be:
– a me gyei könyv tá rak a me gye te rü le tén lévõ, a Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár a Bu da pest te -

rü le tén lévõ bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek könyv tá rai ré szé re ál lo mány bõ ví tés re, le té ti rend szer ben.

A prog ram má so dik lé pé se ként az elõ ze te sen le tar tóz ta tot tak el he lye zé sé re szol gá ló, aláb bi
bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek könyv tá ra i nak el lá tá sá ra le het pá lyáz ni:

– Ba ra nya Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet 
– Bé kés Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet 
– Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si Intézet 
– Fej ér Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet 
– Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te tés-vég re haj tá si In té ze te (Pécs) 
– Fõ vá ro si Bün te tés-vég re haj tá si In té zet 
– Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet 
– Haj dú-Bi har Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet 
– Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet 
– So mogy Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet 
– Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si Intézet 
– Tol na Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet 
– Vas Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet 
– Veszp rém Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet 
– Zala Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: az el lá tás ban ré sze sü lõ bün te tés-vég re haj tá si in té zet nyi lat ko za tát
a szol gál ta tás igény be vé te lé rõl, vagy az ér vé nyes szolgáltatási szerzõdést.

 
A pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell ar ról, hogy a do ku men tu mo kat olyan szá mí tó gé pes adat bá zis -

ban tár ja fel, amely ben azok we bes fe lü le ten le lõ hely szerint visszakereshetõk.

Ter ve zett ke ret: 5 mil lió Ft.

A prog ra mot leg ké sõbb 2007. de cem ber 31-ig meg kell va ló sí ta ni.
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Pá lyáz ni csak a 2007. évre ér vé nyes pá lyá za ti adat la pon le het! 

A pá lyá za tok

2007. már ci us 14-ig be ér ke zõ en

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

Könyv tá ri Kol lé gi um 
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A NÉPMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS „TENGERTÁNC” 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

amely re meg hív ja a

– Nép mû vé sze ti Egye sü le tek Szö vet sé gét 
– Tánc ház Egye sü le tet 
– Mar tin György Nép tánc szö vet sé get 
– Örök ség Gyer mek Nép mû vé sze ti Egye sü le tet 
– Vass La jos Nép ze nei Egye sü le tet 
– Mu ha ray Ele mér Nép mû vé sze ti Szö vet sé get 
a nép mû vé sze ti adat bank és ki emel ke dõ szak mai prog ra mok meg va ló sí tá sá ra, di gi ta li zá lá sá ra.

Al té ma kód szá ma: 1922

A pá lyá zat tár gya: 
a) Szak mai adat bank meg te rem té se, amely tar tal maz za a nép mû vé szet mes te rei, nép mû vé szet

ifjú mes te rei élet út já nak, al ko tá sa i nak, te vé keny sé gé nek meg örö kí té sét, di gi ta li zá lá sát, to váb bá a té -
má hoz kap cso ló dó ki emel ke dõ ese mé nyek, al ko tá sok, bemutatók, kiállítások stb. digitalizálását.

b) 2007–2008. évi ki emel ke dõ szak mai te vé keny sé ge i nek meg va ló sí tá sa, archiválása.

A kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí me ket tá mo gat ja: 
– tisz te let dí jak (szám lás sze mé lyi ki fi ze té sek és meg bí zá si díjak) 
– uta zá si költ sé gek 
– pr-költ sé gek 
– cso por tos ét ke zé si költ sé gek 
– szál lás költ sé gek 
– szak mai anyag költ sé gek. 

A tá mo ga tás össze ge: szer ve ze ten ként ma xi mum 5 mil lió Ft.

Pá lyáz ni csak a 2007. évre ér vé nyes pá lyá za ti adat la pon le het! 

A pá lyá za tok

2007. már ci us 19-ig be ér ke zõ en

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

Nép mû vé sze ti Kol lé gi um
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AZ ISMERETTERJESZTÉS 
ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra Kol lé gi um pá lyá za tot hir det a 2007.
áp ri lis 1.–2008. már ci us 31. kö zöt ti idõ szak ra

1. Köny vek és elekt ro ni kus ki ad vá nyok tá mo ga tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 2521

Az Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi um tá mo gat ja a ha gyo má nyos és
elekt ro ni kus úton meg je len tet ni kí vánt böl cse le ti és tu do má nyos is me ret ter jesz tõ, va la mint a kör nye -
zet kul tú rát fej lesz tõ köny vek, ki ad vá nyok, információhordozók megjelentetését.

A kol lé gi um elõny ben ré sze sí ti az ere de ti kéz ira tok nak; az új ered mé nye ket köz lõ, fel dol go zó
és is mer te tõ kö te tek nek; a tu do mány tör té ne ti je len tõ sé gû ide gen nyel vû köny vek és ta nul mány gyûj -
te mé nyek for dí tá sá nak; va la mint az ígé re tes al ko tók és kutatók elsõ munkáinak a megjelentetését. 

A pá lyá za tok el bí rá lá sa kor a kol lé gi um szak mai szem pont ként fi gye lem be ve szi, hogy a pá lyá -
zott mû mennyi ben se gí ti elõ a ma gyar or szá gi kul tu rá lis és tu do má nyos tel je sít mé nyek meg is mer te -
té sét; a böl cse le ti, mû vé sze ti, tu do má nyos vagy kör nye zet vé del mi szak te rü le tek ha zai fej lõ dé sét;
vagy az interdiszciplináris kutatói és alkotói együttmûködést.

A pá lyá za tot ki adók nyújt hat ják be a szer zõ vel, a for dí tó val, vagy a szer kesz tõ vel kö tött szer -
zõ dést mellékelve.

Tá mo ga tás az aláb bi jog cí mek re kér he tõ:
Ha gyo má nyos meg je len te tés ese tén
– szer zõi (írói, il luszt rá to ri, fo tó mû vé szi) ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás

kifizetésére; 
– szer zõi jog dí jak ra; 
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás kifizetésére; 
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõi, ol va só szer kesz tõi, ter ve zõ szer kesz tõi, kép szer kesz tõi) ho no rá ri -

um ra és já ru lé ka i ra, vagy számlás kifizetésére; 
– nyom dai elõ ké szí tés re (szö veg be gé pe lés, vagy szken ne lés; ki ad vány szer kesz tés (sze dés,

tör de lés); kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás); korrektúra; 
– nyom da költ ség re (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás,

csomagolás). 

CD-n, DVD-n vagy in ter ne tes ki ad vány ként tör té nõ meg je len te tés ese tén:
szer zõi (írói, il luszt rá to ri, fo tó mû vé szi) ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás kifizetésére;
– szer zõi jog dí jak ra; 
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás kifizetésére; 
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõi, ol va só szer kesz tõi, ter ve zõ szer kesz tõi, kép szer kesz tõi) ho no rá ri -

um ra és já ru lé ka i ra, vagy számlás kifizetésére; 
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– nyom dai elõ ké szí té si mun kák ra (szö veg- és kép be vi tel: írás, szken ne lés); kép fel dol go zás ra
(szer kesz tés, op ti ma li zá lás); korrektúrára; 

– gyár tá si, va la mint bo rí tó-elõ ál lí tá si és cso ma go lá si költségre; 
– adat hor do zó anyag költ sé gé re. 

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– a mû és a szer zõ(k) leg fel jebb 5 ol da las be mu ta tá sát; 
– egy nyom dai ár aján la tot. 

Egy pá lyá zó leg fel jebb 3 mû meg je len te té sé re nyújt hat be pá lyá za tot. Min den mû kü lön pá lyá -
zat nak számít.

Egy pá lyá zat max. 3 mil lió Ft tá mo ga tás ban ré sze sül.

2. Al ko tói tá mo ga tás ra

Al té ma kód szá ma: 2502

Az Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi um a Ma gyar Szak- és Szép iro dal mi 
Szer zõk és Ki adók Re pro grá fi ai Egye sü le te 30 mil lió Ft-os szak mai ke re té bõl al ko tói tá mo ga tást
nyújt böl cse le ti és tu do má nyos is me ret ter jesz tõ, va la mint a környezetkultúrát fejlesztõ mûvek
megírására. 

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nál a Kol lé gi um elõny ben ré sze sí ti azo kat a pá lyá zó kat, akik már ren -
del kez nek ki adói szán dék nyi lat ko zat tal és szakmai ajánlással.

A pá lyá zó nak csa tol nia kell szak mai élet raj zát és meg íran dó mun ká já nak rész le tes szi nop szi -
sát. A kol lé gi um az el fo ga dott szi nop szis be nyúj tó i nak a vál lalt téma meg írá sá hoz leg fel jebb 10 hó -
na pos idõ tar tam ra leg fel jebb havi 100 000 Ft al ko tói tá mo ga tást biz to sít. A pá lyá zó kö te les sé ge a
mun ka vé gez té vel szakmai beszámolóként benyújtani a kézirat egy példányát.

Al ko tói tá mo ga tás ra csak ma gán sze mély pá lyáz hat. A tá mo ga tás uta lá sa pénz ügyi le bo nyo lí -
tón ke resz tül tör té nik. A le bo nyo lí tó ma gyar or szá gi ön ál ló an gaz dál ko dó jogi sze mély vagy jogi sze -
mé lyi ség nélküli gazdasági társaság lehet. 

A pá lyá za tok

2007. már ci us 26-ig be ér ke zõ en

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

Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra
Kol lé gi um
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PÁ LYÁ ZA TI FEL HÍ VÁS

Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um a Drá ma írói Ke rek asz tal kez de mé nye zé sé re

Ka to na Jó zsef pro duk ci ós pá lyá za tot

hir det

szín há zak és szín pa di szer zõk ré szé re

A pá lyá zat cél ja:
kor társ ma gyar szín mû vek szín pad ra ke rü lé sé nek tá mo ga tá sa ha zai és ha tá ron túli ma gyar

szín pa do kon, füg get le nül at tól, hogy az adott mû vet ko ráb ban be mu tat ták-e vagy sem. Pá lyáz ni csak
ere de ti szín pa di mû vel, vagy a szer zõ sa ját re gé nyé nek, el be szé lé sé nek, for ga tó köny vé nek stb. dra -
ma ti zált vál to za tá val le het. Kor társ drá má nak mi nõ sül minden élõ szerzõ magyar nyelven íródott
színpadi mûve.

A pá lyá zat elõny ben ré sze sí ti azo kat a szín mû ve ket, me lyek a pá lyá zó tár su lat szín pa di in terp -
re tá ci ó já tól füg get le nül is ön ál ló iro dal mi ér té ket kép vi sel nek. Az el bí rá lás so rán ki tün te tett fi gyel -
met él vez nek a gyer mek és if jú sá gi kor osz tályt meg szó lí tó, szépirodalmi értéket képviselõ eredeti
drámák.

Pá lyáz ni jo go sult min den ha zai és ha tá ron túli ma gyar nyel ven ját szó – fenn tar tó val ren del ke -
zõ, vagy fenn tar tó val nem ren del ke zõ, hi va tás sze rû en mû kö dõ – szín ház, il let ve tár su lat. A pá lyá zó
szín ház annyi drá má val pá lyáz hat, ahány ál lan dó ját szó he lye van. A ját szó hely be so ro lá sa (nagy szín -
pad, kam ra szín pad, stú dió szín pad) nem csak a te rem nagy sá gá tól, ha nem a be mu ta tás ra ke rü lõ drá ma
jellegétõl is függ (szereplõk, helyszínek száma, szcenikai igénye stb.).

Pá lyáz ni a 2007. szep tem ber 1. és 2008. au gusz tus 31. kö zött be mu ta tan dó pro duk ció ter vé -
vel lehet.

A pá lyá za tok 

2007. már ci us 30. 24.00-ig

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

Az ered mény hir de tés re 2007. má jus 31-ig ke rül sor.
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A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
1. A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Igaz ga tó sá gá nak 2007-es pá lyá za ti adat lap ját, amely le tölt he tõ a

www.nka.hu, www.kul tu ra.hu, va la mint a www.okm.gov.hu hon lap ja i ról vagy díj ta la nul be sze rez -
he tõ a Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um Ügy fél szol gá la ti Iro dá ján (1055 Bu da pest, Sza lay
u. 10–14.). Pos tai úton csak fel bé lyeg zett, meg cím zett A/4-es vá lasz bo rí ték meg kül dé sé vel kér he tõ a
nyom tat vány. Az adat la pot és mel lék le te it az adatlapban szereplõ tájékoztató szerint kell kitölteni,
csatolni. 

2. A be mu ta tan dó mû szö veg köny vét gé pelt vagy nyom ta tott for má ban. 
3. A szín ház és a szer zõ kö zöt ti be mu ta tá si szer zõ dés hi te les má so la tát. 
4. A ter ve zett elõ adás fõbb al ko tó i nak név so rát (ren de zõ, fõbb sze rep lõk, ter ve zõk, ze ne szer zõ, 

ko re og rá fus stb.). A pá lyá za ti adat lap hoz tartozó betétívet.
5. Az ál lan dó ját szó hellyel nem ren del ke zõ szín há zak nak il let ve tár su la tok nak az elõ adá so kat

be fo ga dó in téz mény nyilatkozatát. 
6. A pá lyá zó szín ház nyi lat ko za tát ar ról, hogy hány ját szó he lye van. 
7. Egyéb, a pá lyá zó ál tal szük sé ges nek tar tott do ku men tu mo kat és in for má ci ó kat.

Az el nyer he tõ tá mo ga tás:

A Ka to na Jó zsef pá lyá zat a nyer tes pá lya mû vek szer zõi ho no rá ri u má hoz, il let ve a ter ve zett
pro duk ci ók költ sé ge i hez (mû vé szek tisz te let dí ja és an nak já ru lé kai, jel mez költ ség, dísz let költ ség,
kel lék, szál lí tá si díj, bér le ti díj, PR-költ ség) járul hozzá a következõk szerint:

Õs be mu ta tó ese tén a szer zõ – a szín ház zal kö tött szer zõ dés tõl füg get le nül – 500 ezer Ft, új be -
mu ta tó ese tén 250 ezer Ft szer zõi tá mo ga tás ban, a szín ház pe dig a be mu ta tó jel le gé tõl füg get le nül
nagy szín pa di elõ adás ese tén leg fel jebb 3 mil lió Ft, ka ma ra-elõ adás nál leg fel jebb 2 mil lió Ft, stú -
dió-elõ adás nál pe dig leg fel jebb 1 millió Ft produkciós támogatásban részesülhet.

A szer zõi tá mo ga tás nál, sze mé lyi ki fi ze té sek ese tén a kap cso ló dó já ru lé kos költ sé gek is
megpályázhatók.

A pá lyá zat nem kí ván ja meg ha tá roz ni az eset le ges sa ját for rás mér té két, elõny ben ré sze sül nek
azon ban az ön résszel ren del ke zõ produkciók.

A Ka to na Jó zsef pro duk ci ós pá lyá zat le bo nyo lí tá sá ra 50 mil lió fo rint áll ren del ke zés re. A
nagy szín pa di, ka ma ra- il let ve stú dió szín há zi pro duk ci ók ará nyát a ku ra tó ri um ha tá roz za meg, a be ér -
ke zett pá lya mun kák alap ján. Amennyi ben a tá mo ga tott be mu ta tó el ma rad, úgy a szín ház kö te les
vissza fi zet ni a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap vo nat ko zó sza bá lya i nak meg fe le lõ en. A szer zõt – ha a be mu -
ta tó el ma ra dá sa a szín ház hi bá já ból tör tént – ez a ren del ke zés nem érinti. Ebben az esetben a becsatolt
szövegkönyvet tekintjük a szakmai elszámolásnak.

A pá lyá za to kat egy pél dány ban, ki zá ró lag pos tai úton le het be nyúj ta ni nyom ta tott vagy gé pelt
formában.

A bo rí ték ra kér jük rá ír ni: „Ka to na Jó zsef pro duk ci ós pá lyá zat”.

A tá mo ga tott pá lyá zó val a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap szer zõ dést köt.
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A tá mo ga tás a jog sza bá lyok nak meg fe le lõ en adó- és já ru lék kö te les.

A pá lyá za to kat el bí rá ló ku ra tó ri um tag ja it a szak mai szer ve ze tek ja vas la ta alap ján az ok ta tá si
és kul tu rá lis mi nisz ter kéri fel. A ku ra tó ri um tesz ja vas la tot a dön tés re az oktatási és kulturális
miniszternek.

A hi á nyo san vagy ha tár idõ után be nyúj tott pá lyá za tok a bí rá ló szak ér tõi bi zott ság hoz nem jut -
nak el. Hi ány pót lás ra a pá lyá zat be kül dé si ha tár ide je után nincs le he tõ ség. A dön tés fe lül bí rá la ta nem
kér he tõ. A pá lyá za to kat nem õrizzük meg, és nem küldjük vissza.

Nem ré sze sül het tá mo ga tás ban az a szer ve zet, amely a ko ráb bi év(ek)ben az OKM-tõl (ko ráb -
ban NKÖM, OM), és az NKA-tól ka pott, le járt ha tár ide jû tá mo ga tás sal nem szá molt el, azt nem a cél -
nak meg fe le lõ en hasz nál ta fel, il let ve az el szá mo lást a tá mo ga tó egyéb tar tal mi, for mai prob lé mák,
hiányosságok miatt nem fogadta el.

A nyer tes pá lyá zók lis tá ját a mi nisz té ri um a Kul tu rá lis Köz löny ben és az OKM, va la mint az
NKA hon lap ja in nyil vá nos ság ra hoz za, a nyer tes pá lyá zó kat írásban értesíti.

Bu da pest, 2007. ja nu ár 31.

Hil ler Ist ván
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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KA TO NA JÓ ZSEF PRO DUK CI ÓS PÁ LYÁ ZAT

Be tét ív a pá lyá za ti adat lap hoz1

A pá lyá zó szín ház/tár su lat neve:
Címe:

Tel.:
E-ma il:
Hon lap:
A szín ház/tár su lat ve ze tõ jé nek neve:
A pá lyá za ti adat lap ki töl té sé ért fe le lõs sze mély neve:
El ér he tõ sé ge:

Tel.:
E-ma il:
A tár su la tot be fo ga dó in téz mény neve:2

Címe:

Tel.:
E-ma il:
A be fo ga dó in téz mény ve ze tõ jé nek neve:
A be mu ta tan dó mû (szer zõ, cím):
A mû vet ko ráb ban be mu tat ták-e már:      igen       nem
Ha igen, hol és mi kor volt az õs be mu ta tó:
A be mu ta tó ter ve zett idõ pont ja:
Ter ve zett elõ adás szám:
Ter ve zett né zõ szám:
Ter ve zett egyéb ját szó he lyek:
Összes ter ve zett elõ adás szám:
Összes ter ve zett né zõ szám:

A be mu ta tan dó mû 
ren de zõ je:
dísz let ter ve zõ je:
jel mez ter ve zõ je:
ze ne szer zõ je:
ko re og rá fu sa:
sze rep lõi:

A be mu ta tan dó mû ját szó he lyé nek be so ro lá sa (nagy szín pad, ka ma ra-, vagy stú dió szín pad):
A pro duk ció össz költ sé ge:

Dá tum: cég sze rû alá írás

1 A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram Igaz ga tó sá gá nak 2007-re ki adott adat lap já val együtt ér vé nyes.
2 A sa ját ját szó hellyel nem ren del ke zõ tár su la tok nak kell ki töl te ni ük.
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A SZÉPIRODALMI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

A Szép iro dal mi Kol lé gi um az aláb bi té mák ban hir det pá lyá za tot

1. Al ko tói tá mo ga tás

Al té ma kód szá ma: 2602 

A kol lé gi um 30 al ko tói tá mo ga tást szán dé ko zik ki ad ni 10 hó na pos idõ tar tam ra írók, köl tõk,
iro da lom tör té né szek szá má ra. A tá mo ga tás összege havi 100 000 Ft.

A Ma gyar Szak- és Szép iro dal mi Szer zõk és Ki adók Re pro grá fi ai Egye sü le te fel aján lá sa
alap ján 6 mil lió, a kol lé gi um sa ját ke re té bõl 24 mil lió Ft-ot.

Pá lyáz ni csak új mû vek lét re ho zá sá ra lehet.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a meg va ló sí tan dó mû szi nop szi sát 
– mun ka ter vet (ta nul mány, illetve ver ses kö tet ese té ben) 

A tá mo ga tás uta lá sa a pá lyá zó ál tal fel kért, a pá lyá za ti adat la pon fel tün te tett le bo nyo lí tón ke -
resz tül tör té nik, a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott feltételek szerint.

A tá mo ga tás ban ré sze sü lõ al ko tók a jel zett idõ szak le jár tá val kö te le sek az el ké szült kéz irat egy
pél dá nyát szak mai be szá mo ló ként benyújtani.

2. Klasszi kus iro dal mi örök sé günk kri ti kai ki adá sá ra

Al té ma kód szá ma: 2632

A kol lé gi um azo kat a ki ad vá nyo kat te kin ti kri ti kai ki adás nak, ame lyek meg fe lel nek a MTA
Tex to ló gi ai Bi zott sá ga ál tal 2004-ben össze ál lí tott kri ti kai ki adá sok sza bály za tá ban fog lal tak nak. Az
MTA Tex to ló gi ai Bi zott sá ga ál tal aján lott kri ti kai kiadások az elbírálásnál elõnyt élveznek.

Pá lyá za tot könyv ki adók nyújt hat nak be a 2008. jú ni us 30-ig meg je len te tett ki ad vá nyok ra.
Elõny ben ré sze sül nek azok a könyv ki adók, akik nem elõ ször vál lal koz nak kri ti kai kiadások
megjelentetésére.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– ki adói szer zõ dést (szer zõ, gyûj te mé nyes kö tet ese tén szer kesz tõ, jog díj), 
– a ki adan dó kö tet ada ta it: költ ség ve tés, pél dány szám, for má tum, ki vi tel (köt ve, fûz ve), ter je -

de lem (nyom dai ív ben), nyom ta tás (szí nek szá ma), tervezett bolti ár, 
– nyom da kész, lek to rált kéz ira tot (kéz ira tot CD-n vagy flop py-n nem fo ga dunk el). 

Egy pá lyá zó 2 pá lyá za tot nyújt hat be.
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Tá mo ga tás kér he tõ az aláb bi jog cí mek re:
– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé kai (írói, il luszt rá to ri, fotó, saj tó alá ren de zés, jegy zet írás, szö -

veg gon do zás) vagy szám lás kifizetése, 
– szer zõi jog dí jak, 
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um

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

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

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

Cél ke ret: 5 mil lió Ft.

3. Ma gyar szép iro dal mi mû vek meg je len te té sé nek tá mo ga tá sá ra 

Al té ma kód szá ma: 2621

Pá lyá za tot könyv ki adók, illetve olyan szer ve ze tek nyújt hat nak be, ame lyek ala pí tó ok ira tá ban
a ki adói te vé keny ség fel van tün tet ve (a könyv ki adói te vé keny ség rõl szó ló be jegy zést az ala pí tó ok -
irat ban jól lát ha tó an ki kell emel ni pl. alá hú zás sal, ki eme lõ filc cel). Elõny ben ré sze sül nek azok a
könyv ki adók, melyeknek a szépirodalom a fõ profiljuk.

Pá lyáz ni ma gyar szép iro dal mi mû vek, azok kal fog lal ko zó ta nul mány- és esszé kö te tek, va la -
mint gyer mek- és if jú sá gi mun kák 2008. jú ni us 30-ig tör té nõ ma gyar nyel vû megjelentetésére lehet.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– kéz ira tot és a hoz zá tar to zó rész le tes szi nop szist (kéz ira tot CD-n vagy flo pin nem fo -

gadunk el), 
– ki adói szer zõ dést (szer zõ, gyûj te mé nyes kö tet ese tén szer kesz tõ, jogdíj) 
– ha tá ron túli pá lyá zó ese té ben ma gyar for dí tás ban, szer zõi ho no rá ri um Ft-ban tör té nõ

megadá sá val 
– a ki adan dó kö tet ada ta it: költ ség ve tés, pél dány szám, for má tum, ki vi tel (köt ve, fûz ve), ter je -

de lem (nyom dai ív ben), nyom ta tás (szí nek szá ma), il luszt rált ság foka, il luszt rá tor sze mé lye, tervezett 
bolti ár. 

Egy pá lyá zó 4 pá lyá za tot nyújt hat be, pá lyá za ton ként egy könyv meg je len te té sé re. A ku ra tó ri -
um kü lön le ges fi gyel met szen tel az elsõ kö te tes szer zõk köny vei meg je len te té sé nek támogatására.

Tá mo ga tás kér he tõ az aláb bi jog cí mek re:
– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé kai (írói, il luszt rá to ri, fotó, saj tó alá ren de zés, jegy zet írás, szö -

veg gon do zás) vagy szám lás kifizetése, 
– szer zõi jog dí jak, 
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um

és já ru lé kai, vagy számlás kifizetése, 
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– nyom dai elõ ké szí té si mun kák az aláb bi jog cí mek re, 
= szö veg- és kép be vi tel, (írás, szken ne lés), 
= ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés), 
= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás), 
= kor rek tú ra, 

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

A ku ra tó ri um fon tos nak tart ja, hogy a tá mo ga tás bi zo nyos ré sze, mint szer zõi ho no rá ri um ke -
rül jön fel hasz ná lás ra, ezért az NKA-tól igé nyelt tá mo ga tás 20%-át, szer zõi ho no rá ri um ként kell ter -
vez ni. Tá mo ga tott pá lyá zat ese tén a tá mo ga tá si összeg 20%-át kell szer zõi ho no rá ri um ként
fel hasz nál ni, a ki fi ze tés té nyét az elszámolásban számlával vagy bizonylattal igazolni kell.

Cél ke ret: 85 mil lió Ft.

4. 2007. jú li us 1.–2008. jú ni us 30-ig meg va ló su ló iro dal mi és könyv szak mai
ren dez vé nyek re

Al té ma kód szá ma: 2608

Csak ma gas szín vo na lú iro dal mi prog ra mok tá mo ga tá sá ra nyújt hat nak be pá lyá za tot író- és
iro dal mi szer ve ze tek, és is mert iro dal mi mû he lyek kel együtt mû kö dõ kul tu rá lis (köz mû ve lõ dé si és
köz gyûj te mé nyi) in téz mé nyek, valamint könyvszakmai szervezetek.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a ren dez vény rész le tes le írá sát, va la mint a prog ra mok idõ pont ját és hely szí nét,
– az együtt mû kö dõ part ne rek nyi lat ko za tát a pá lyá zat ban fog lal tak kö zös meg va ló sí tá sá ról.

Tá mo ga tás kér he tõ az aláb bi jog cí mek re:
– tisz te let díj és an nak já ru lé kai, 
– szál lás költ ség, 
– úti költ ség, 
– bér le ti díj, (te rem, esz köz) 
– szál lí tá si költ ség, 
– rek lám- és pro pa gan da költ ség. 

Cél ke ret: 40 mil lió Ft.

5. Meg hí vá sos pá lyá zat könyv ki adói prog ra mok tá mo ga tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 2631

A kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det, olyan könyv ki adók szá má ra, ame lyek so ro za tok kal 
il let ve nagy mennyi sé gû szép iro dal mi ki ad vánnyal bi zo nyí tot ták, hogy fon tos szép iro dal mi mûhelyt
alakítottak ki. 
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En nek alap ján a kol lé gi um a kö vet ke zõ ket hív ja meg:

– Mag ve tõ Könyv ki adó és Ke res ke del mi Kft. 
– Je len kor Ki adó Kft. 
– Kor társ Könyv ki adó Kft. 
– Ti sza táj Ala pít vány 
– Kal lig ram Könyv és Lap ki adó Kft. 
– Osi ris Köny ves ház Kft. 
– Ba las si Ki adó Kft. 
– Új Pa la ti nus – Köny ves ház Ki adói, Nyom dai és Szol gál ta tó Kft. 

Pá lyáz ni le het 10 könyv cím mel, meg ha tá ro zott ki adói kon cep ci ót tük rö zõ terv vel, a kö te tek
meg je len te té sé nek leg ké sõb bi ha tár ide je 2008. június 30.

Pá lyáz ni az aláb bi té ma kö rök ben le het:
– ma gyar kor társ szép iro da lom, 
– ma gyar klasszi ku sok. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a je len ki adói terv ben meg je lölt ki ad vá nyok:
– fon tos sá gi sor rend jét és a meg je len te tés ide jé nek üte me zé sét tar tal ma zó nyilatkozatot, 
– szi nop szi sát, 
– kö te ten kén ti költ ség ve té sét (ter ve zett összes költ ség, va la mint az igé nyelt költ sé gek jog cí -

men kén ti bontásában), 
– ki adói szer zõ dé se it: szer zõ, gyûj te mé nyes kö tet ese tén szer kesz tõ, jogdíj, 
– köny vé sze ti ada ta it: pél dány szám, for má tum, ki vi tel (köt ve, fûz ve), ter je de lem (nyom dai ív -

ben), nyom ta tás (szí nek szá ma), il luszt rált ság foka, tervezett bolti ár, 
– ter jesz té sé re vo nat ko zó ki adói el gon do lást. 

Tá mo ga tás kér he tõ az aláb bi jog cí mek re:
– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé kai (írói, il luszt rá to ri, fotó, saj tó alá ren de zés, jegy zet írás, szö -

veg gon do zás) vagy szám lás kifizetése, 
– szer zõi jog dí jak, 
– lek to rá lá si ho no rá ri um és já ru lé kai vagy szám lás ki fi ze té se, 
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um

és já ru lé kai vagy szám lás ki fi ze té se, 
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák az aláb bi jog cí me ken: 
– szö veg-, és kép be vi tel, (írás, szken ne lés), 
– ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés), 
– kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás), 
– kor rek tú ra, 
– nyom da költ ség (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás,

csoma go lás).

A ku ra tó ri um fon tos nak tart ja, hogy a tá mo ga tás bi zo nyos ré sze, mint szer zõi ho no rá ri um ke -
rül jön fel hasz ná lás ra, ezért az NKA-tól igé nyelt tá mo ga tás 20%-át, szer zõi ho no rá ri um ként kell ter -
vez ni. Tá mo ga tott pá lyá zat ese tén a tá mo ga tá si összeg 20%-át kell szer zõi ho no rá ri um ként
fel hasz nál ni, a ki fi ze tés tényét az elszámolásban számlával vagy bizonylattal.
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A könyv cí mek re vo nat ko zó – a kol lé gi u mi dön tést kö ve tõ – mó do sí tás csak a pá lyá zat ban sze -
rep lõ könyv cí mek nél lehetséges.

Cél ke ret: 25 mil lió Ft.

Pá lyáz ni csak a 2007. évre ér vé nyes pá lyá za ti adat la pon le het!

A pá lyá za tok

2007. áp ri lis 6-ig be ér ke zõ en

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

Szép iro dal mi Kol lé gi um 
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A MOZGÓKÉP KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATOT HIRDET

2007. I. fél évé ben az aláb bi té mák ra:

1. Al ko tói tá mo ga tás já ték film-, té vé film-for ga tó könyv írá sá ra

Al té ma kód szá ma: 1002

Pá lyáz ni le het ere de ti és adap tá ci ós ter vek kel, tre at ment tel vagy más hol még nem pá lyáz ta tott
elsõ vál to za tú forgatókönyvvel. 

(Tre at ment: el be szé lõ je le net sor, je le net rõl je le net re le írt tör té net, de a je le ne tek még nem ki -
dol go zot tak, nin cse nek pár be szé dek. Hossza já ték film ese tén 20–25, té vé film ese tén 8–15 ol dal. For -
ga tó könyv elsõ vál to zat: vé gig írt for ga tó könyv, mely ben még lehetnek vázlatos, jelzésszerû
részletek.)

A tre at men tet, il let ve a for ga tó könyv elsõ vál to za tát 5 pél dány ban kell be nyúj ta ni, min den pél -
dá nyon jól ol vas ha tó an fel tün tet ve a pá lyá zó nevét és a mû címét.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a szi nop szist: max. 2 ol dal [5 pél dány ban és di gi tá lis for má ban (jpg, pdf, doc), min den pél dá -

nyon jól ol vas ha tó an fel tün tet ve a for ga tó könyv író ját és a mû címét], 
– a for ga tó könyv író rö vid szak mai élet raj zát, 
– szer zõi jo gok iga zo lá sát. 
Egy for ga tó könyv író csak egy té má val pá lyáz hat.

Meg pá lyáz ha tó ma xi má lis összeg: 1 200 000 Ft.

A meg ítélt tá mo ga tás 50%-ának uta lá sa az alá írt szer zõ dés ben fog lalt üte me zés nek meg fe le lõ
idõ pont ban tör té nik, a to váb bi összeg uta lá sá nak fel té te le a ki dol go zott for ga tó könyv ha tár idõ re (leg -
ké sõbb 2007. szep tem ber 12-ig) tör té nõ benyújtása és megfelelõ színvonala. 

2. Al ko tói tá mo ga tás ani má ci ós film ké pes-for ga tó köny vé nek (sto ry bo ard) és
fi gu ra ter ve i nek el ké szí té sé re

Al té ma kód szá ma: 1002

Pá lyáz ni le het 5–10 per ces, ön ál ló ani má ci ós fil mek, vagy film so ro za tok ké pes for ga tó köny -
vé nek és fi gu ra ter ve i nek el ké szí té sé re. Elõnyt él vez nek a ma gyar tör té ne lem, min de nek elõtt a re ne -
szánsz té mát fel dol go zó alkotások és a humoros, ironikus ötletek.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a szi nop szist [5 pél dány ban és di gi tá lis for má ban (jpg, pdf, doc), min den pél dá nyon jól ol vas -

ha tó an fel tün tet ve a for ga tó könyv író ját és a mû címét], 
– a váz la tos sto ry bo ar dot és a fi gu ra ter ve ket, ami bõl kö vet kez tet ni le het a film képi vi lá gá ra

(5 pél dány ban és di gi tá lis for má ban (jpg, pdf, doc), min den pél dá nyon jól ol vas ha tó an fel tün tet ve a
for ga tó könyv íróját és a mû címét.), 

– a for ga tó könyv-ké szí tõ szak mai ön élet raj zát. 
 
A meg pá lyáz ha tó ma xi má lis összeg: 600 000  Ft.

Egy for ga tó könyv író csak egy té má val pá lyáz hat. A meg ítélt tá mo ga tás 50%-ának uta lá sa az
alá írt szer zõ dés ben fog lalt üte me zés nek meg fe le lõ idõ pont ban tör té nik, a to váb bi ki fi ze tés uta lá sá nak 
fel té te le a ki dol go zott for ga tó könyv ha tár idõ re (leg ké sõbb 2007. szep tem ber 12-ig) tör té nõ
benyújtása és szakmailag megfelelõ színvonala. 

3. Meg hí vá sos pá lyá zat a Ma gyar Nem ze ti Film ar chí vum ré szé re a ma gyar
nem ze ti film kincs meg men té sé nek tá mo ga tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 1011

A kol lé gi um meg hív ja a MNF-et ma gyar fil mek fel újí tá sá ra.
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a fel újí tan dó ma gyar fil mek lis tá ját és té te len kén ti költ ség ve té sét.

A pá lyáz ha tó tá mo ga tá si összeg: 10 mil lió Ft.

Pá lyáz ni csak a 2007. évre ér vé nyes pá lyá za ti adat la pon le het! 

A pá lyá za tok

2007. áp ri lis 10-ig be ér ke zõ en

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

Moz gó kép Kol lé gi um
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AZ NKA 2007. I. FÉL ÉVI PÁ LYÁ ZA TI NAP TÁ RA

Kol lé gi um Be ér ke zé si ha tár idõ

Mú ze u mi – meg hí vá sos ja nu ár 16.

Tánc mû vé sze ti – meg hí vá sos ja nu ár 22.

Moz gó kép ja nu ár 24.

Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes – meg hí vá sos ja nu ár 30.

Ipar mû vé sze ti feb ru ár 5.

Mû em lé ki és ré gé sze ti feb ru ár 8.

Könyv tá ri feb ru ár 12.

Mú ze u mi feb ru ár 14.

Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes – Kul tú ra 2000 feb ru ár 20.

Tánc mû vé sze ti feb ru ár 20.

Fo tó mû vé sze ti feb ru ár 26.

Le vél tá ri feb ru ár 28.

Szín há zi már ci us 1.

Kép zõ mû vé sze ti már ci us 5.

Köz mû ve lõ dé si már ci us 12.

Nép mû vé sze ti már ci us 19.

Le vél tá ri (az 1995. évi LXVI. tv. 34/A. § (1) tá mo ga tá sá ra már ci us 20.

Ze nei már ci us 20.

Is me ret ter jesz tés már ci us 26.

Épí tõ mû vé sze ti áp ri lis 4.

Szép iro dal mi áp ri lis 6.

Moz gó kép áp ri lis 10.

Ze nei áp ri lis 20.

Szín há zi jú ni us 25.

Meg jegy zés: a be ér ke zé si ha tár idõ re vo nat ko zó vál toz ta tá si jo got a kol lé gi u mok, il let ve
az igaz ga tó ság fenn tart ják.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet.

A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabá-
lyozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek
elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.

A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön mara-
dáshoz.

Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt

szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megoldásához,
– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.

A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint 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 meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3465 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 belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára vagy postai úton a fenti címre.

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