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HATÁROZATOK
AZ NKA BIZOTTSÁGÁNAK CXI. ÜLÉSÉRÕL –
2007. SZEPTEMBER 10.

49/2007. (IX. 10.) sz. határozat:

A Bizottság a kollégiumok 2007. évi kereteivel kapcsolatban egyhangúlag az alábbiakról dön-
tött: Az NKA Igazgatóságának számításai alapján várható idei többletforrás összesen 847,6 M Ft, me-
lyet a Bizottság az alábbiak szerint oszt fel:

– A MATESZ folyóirat-auditálására az NKA Igazgatóságának átadandó 4,8 M Ft;
– szakmai kollégiumok keretemelése (mellékelt táblázat szerinti osztásban) 622,0 M Ft;
– miniszteri keret emelése 220,8 M Ft.
A Bizottság döntött továbbá arról, hogy a pénzmaradvány-visszafizetések, meghiúsult, meg-

szüntetett pályázatokból felszabadult pénzeszközök centralizálására vonatkozó korábbi rendelkezé-
sét feloldja, az érintett kollégiumok számára az így kialakult keretet visszaadja. A kollégiumok a fenti
rendelkezéssel biztosított összegek felett szabadon rendelkeznek.

50/2007. (IX. 10.) sz. határozat:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Bizottság által meghatározott, az NKA által tá-
mogatott 68 folyóirat auditálását a MATESZ Audit Kht.-tól, összesen bruttó 4 729 200 Ft értékben
(2007. október 15-i teljesítési dátummal) megrendeli, valamint jóváhagyja a kiesett C.E.T, Fotó Ma-
gazin, Szépirodalmi Figyelõ, Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás és Ellenfény helyett a Metropo-
lis, Csodaceruza, Élet és Tudomány, Parnasszus és Szín címû lapok ellenõrzését. Az auditálás
összegével az Igazgatóság költségvetése növekszik az NKA 2007. évi várható többletbevétele
terhére. Az összeg másra nem használható fel.

51/2007. (IX. 10.) sz. határozat:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA folyóirat-támogatási elveit a megtárgyalt
elõterjesztés alapján elfogadja: a 2008. évi folyóirat-támogatási pályázatoknál kötelezõen használan-
dó pályázati felhívási szöveget nem készít, de a kiírások alapelveit meghatározza. A részletekrõl
további tárgyalások után írásban szavaz.



52/2007. (IX. 10.) sz. határozat:

A Bizottság egy tartózkodás és 9 igen szavazat mellett úgy döntött, hogy az NKA internetes
portáljáról elérhetõen létre kell hozni egy „kritikai” felületet.

A program keretösszegét – a 2008. évben maximum 40 M Ft-ot – az NKA Igazgatósága részére
az NKA 2008. évi költségvetésébõl kívánja biztosítani; ugyanakkor felkéri az NKA Igazgatóságát,
hogy fenti témában nyílt közbeszerzési pályázatot hirdessen, s bonyolítson le. A megjelölt összeg tar-
talmazza a program teljes kialakítását (honlap-design, hardver és szoftver feltételek), valamint az
éves szinten felmerülõ mûködtetési költségeket beleértve a szerkesztõk díjazását és a kritikák elkészí-
téséhez kapcsolódó költségeket is, pl. utazás, szállás, honorárium, cikkek megjelentetése.

A Bizottság a „lap” mûködésérõl 2008. elsõ félévét lezáróan tájékoztatást kér.

53/2007. (IX. 10.) sz. határozat:

A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az NKA 2008. évi keretébõl 50 millió fo-
rintot különít el az Európai Unió Kultúra keretprogramjának 2008. évre szóló pályázatainak önrészé-
re. A fent említett összegrõl a Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollégiuma dönt, e
kollégium 2008. évi keretét növeli.

dr. Harsányi László
az NKA Bizottságának elnöke

*
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KIMUTATÁS A MINISZTERI KERET TERHÉRE
2007. ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEKRÕL
NKÖM KÖZPONTI INTÉZMÉNYEK
(41)

Pályázó Hely Pályázat leírása Összeg (Ft)

Balassi Intézet Budapest A Római Magyar Akadémia 80. éves jubile-
umának alkalmából szervezett rendezvé-
nyek lebonyolítására

9 085 000 Ft

Magyar Országos Levéltár Budapest Kosáry Domonkos Bevezetés Magyaror-
szág történetének forrásaiba és irodalmába
címû kézikönyv kiadására

8 000 000 Ft

Balassi Intézet Budapest A németországi magyar évad keretében Pas-
sauból induló hajó utasainak budapesti kul-
turális programjaira

450 000 Ft

Magyar Nemzeti Múzeum Budapest A kocaeli Thököly-emlékházban bemuta-
tandó kiállítás elõkészítése és megvalósítá-
sára, történelmi emlékhely kialakítására

14 500 000 Ft

Balassi Intézet Budapest A Londoni Magyar Kulturális Központ
2007. évi programjainak megvalósítására

2 500 000 Ft

Magyar Mûvelõdési Inté-
zet és Képzõmûvészeti
Lektorátus

Budapest Zala György születésének 150. évfordulójá-
ra síremlék-dombormû elkészítésére

3 000 000 Ft

Révész László Budapest Magyar filmesek részvételére a sisonkei
fesztiválon

500 000 Ft

Vörösmarty Mihály Gim-
názium

Érd Az iskola földszinti falát díszítõ mozaik
képzõmûvészeti alkotás restaurálására

3 000 000 Ft

Kõbányáért Egyesület Budapest Kõbányai Gyermeknap kulturális program-
jainak megvalósítására 2007.

1 000 000 Ft

Polgármesteri Hivatal Nemti A nemti óvoda 100 éves évfordulójára 100 000 Ft

Gyöngyszem Óvoda Budapest Az óvoda fennállásának 25. évfordulója al-
kalmából rendezendõ születésnapi majális
kulturális programjaink lebonyolítására

250 000 Ft

Nyugat-Magyarországi
Egyetem

Sopron A VI. Országos Egyetemi-Fõiskolai Vers-
mondó Verseny megrendezésére

250 000 Ft

Országos Cigány Informá-
ciós és Mûvelõdési Köz-
pont (OCIMK)

Budapest 2006. évi kulturális rendezvényekre 5 000 000 Ft

Sós László Budapest Sós László és Kemény Éva grafikusmûvé-
szek életmû-kiállításának megrendezésére

3 000 000 Ft
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Pályázó Hely Pályázat leírása Összeg (Ft)

Községi Önkormányzat,
Nagyida

Velká Ida-
Nagyida

A magyar nemzetiségû polgárok járási dal-
és táncünnepén az ExperiDance Tánctársu-
lat Nagyidai cigányok címû elõadásának
megvalósítására

1 500 000 Ft

Kunszentmártoni Fúvós-
zenekari Alapítvány

Kunszentmár-
ton

A Kunszentmártoni Fõvószenekar részvéte-
lére az angliai Mûvészeti Fesztiválon

500 000 Ft

Lázár Vilmos Általános
Iskola

Budapest Az iskola 90. évfordulója alkalmából rende-
zett kulturális rendezvények lebonyolítására

100 000 Ft

Pesterzsébet Önkormány-
zata Polgármesteri
Hivatala

Budapest A finnországi szakmai úton való részvételre 400 000 Ft

Duna Televízió Zrt. Budapest A kétnyelvû Duna Televízió kulturális mû-
sorainak angol nyelvû feliratozására

15 000 000 Ft

Bocskai és Európa Kultu-
rális Közhasznú Egyesület

Debrecen Együtt határok nélkül – Szent Imre millene-
umi emléktúra lebonyolítására Eredélyben

7 000 000 Ft

Közép- és Kelet-Európai
Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány

Budapest Holocaust áldozataira emlékezõ koncert le-
bonyolítására a Terror Háza Múzeum rende-
zésében

500 000 Ft

Örkény István Színház Budapest A Búvárszínház és a Nyugat címû produkció
létrejöttére

20 000 000 Ft

Hajós Alfréd Általános
Iskola

Budapest Az iskola 25 éves jubileumi ünnepségének
lebonyolítására, valamint emlékkönyv meg-
jelentetésére

250 000 Ft

Pilisszentkereszt Község
Önkormányzata

Pilisszent-
kereszt

Augusztus 20-án az István, a király címû
rockopera bemutatására

200 000 Ft

Balassi Táncegyüttes Mû-
ködtetésére Alapítvány

Budapest A Balassi Táncegyüttes fennállásának
60. évfordulója alkalmából kulturális
rendezvények lebonyolítására

600 000 Ft

Borostyán Nyugdíjas Klub
Egyesület

Tápiószele Országos szintû Nyugdíjas Béketalálkozó
lebonyolítására

200 000 Ft

Csili Mûvelõdési Központ Budapest A Csili fennállásának 90. évfordulójára
szervezett rendezvénysorozat lebonyolításá-
ra és könyvkiadásra

5 000 000 Ft

JAVIPA
Nyomdaipari Kft.

Békéscsaba Békéscsaba környéki tanyasi iskolák címû
kiadvány megjelentetésére

500 000 Ft

Keszthely Város Színhá-
zért Alapítvány

Keszthely A Balaton Színház megnyitásának ötödik
évfordulójára megrendezendõ ünnepi mûsor
lebonyolítására

500 000 Ft
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Pályázó Hely Pályázat leírása Összeg (Ft)

Reményik Sándor Mûvész
Stúdiói Alapítvány –
Evangélikus – Lutheránus
Püspökség

Kolozsár,
Románia

A Járosi Andor Keresztény Kulturális Mû-
hely által szervezett rendezvénysorozat
megvalósítására

2 000 000 Ft

Galambos János Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény

Budapest Az iskola fúvószenekarának franciaországi
és belgiumi vendégszereplésére

400 000 Ft

Magyar Speciális Mûvé-
szeti Mûhely Egyesület

Eger Iskolás- és felnõttkorú fogyatékos emberek
XX. Országos és a VII. Nemzetközi Feszti-
válja megrendezésére

500 000 Ft

Belvárosi Általános Iskola
és Gimnázium

Békéscsaba A 20. évforduló alkalmából évkönyv megje-
lentetésére

350 000 Ft

Jászkör Kulturális, Ön-
szervezõdõ és Szabadidõ
Egyesület

Jászapáti Jászsági Randevú 2007. címû programsoro-
zat megvalósítására

2 000 000 Ft

Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa

Budapest Országos Protestáns Napok
rendezvénysorozat kulturális programjaink
lebonyolítására

1 000 000 Ft

Pécsi Tudományegyetem Pécs Az I. Magyar Interdiszciplináris Humorkon-
ferencia, Humor és nyelvészet/folklór címû
nemzetközi szimpózium megrendezésére az
Illyés Gyula Fõiskolai Kar szervezésében

500 000 Ft

Ravi Shankar Zenei és
Elõadómûvészeti Fõiskola
Közép-Európai Kulturális
Egyesület

Budapest A világhírû indiai táncosnõ, Sandhy Adipa
Kar budapesti vendégszereplésére

500 000 Ft

Stádium Alapítvány Budapest Nagy Sándor freskói és üvegablakai Pester-
zsébeten címû album megjelentetésére

2 000 000 Ft

Magyar Tehetségsegítõ
Szervezetek Szövetsége

Budapest Tehetségnapok címû rendezvény lebonyolí-
tására, Tehetségtár 2007 címû kiadvány
megjelentetésére

2 800 000 Ft

Erdélyi Magyarok Egye-
sülete

Budapest Az Erdélyi Hívogató címû információs ha-
vilap és különbözõ propagandaanyagok ki-
adására

2 000 000 Ft

Jurisics-Vár Mûvelõdési
Központ és Várszínház

Kõszeg A kõszegi Várszínház 25 éves jubileumi
programjának megvalósítására

7 000 000 Ft

Kaposmérõért Baráti Kör
Egyesület

Kaposmérõ Fodor András költõ mellszobor-emlékmû-
vének elhelyezésére Kaposmérõn

1 900 000 Ft

Magyarországi Görögök
Kulturális Egyesülete

Budapest Az Iliosz Táncegyüttes Írországi (CORK)
Nemzetközi Folk Fesztiválon való részvéte-
lére

1 500 000 Ft



Pályázó Hely Pályázat leírása Összeg (Ft)

Ranschburg Jenõ Budapest A csecsemõ- és kisgyermekkor, valamint a
pszichológiai rendellenességek serdülõkor-
ban munkacímû kéziratok megírására

2 000 000 Ft

Kaláka Zenei Mûvészeti
Alapítvány

Budapest A 28. Kaláka Fesztivál megrendezésére 1 800 000 Ft

Kõrösfõi Kriesch Aladár
Mûvészeti Alapítvány

Gödöllõ Körösfõi Kriesch Aladár bronz mellszobor
felállítására

1 000 000 Ft

Romániai Evangélikus –
Lutheránus Egyház Püs-
pöki Hivatal

Kolozsvár,
Románia

A szórványgondozási programhoz
kapcsolódó publicisztika, szakkönyvek,
folyóiratok és szaklapok megvásárlása,
valamint 3 napos szakelõadás-sorozat
megrendezésére

500 000 Ft

Pesterzsébeti Pedagógiai
Intézet

Budapest Olvass velünk! A Nagy Könyv 100 legnép-
szerûbb regényébõl címû országos tanulmá-
nyi levelezõ versenyre

100 000 Ft

Varga Andrea Budapest Nagyszebeni kiállítás megrendezésére 1 000 000 Ft

Grafit Pencil Kft. Budapest Fazakas László eredélyi lelkész válogatott
verseinek kiadására

1 500 000 Ft

Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem

Budapest Az Archimédes Konferencia lebonyolításá-
ra az Eötvös József Kollégium szervezésé-
ben

4 000 000 Ft

Magyar Történelmi Társu-
lat

Budapest Századok, a magyar történelmi társulat fo-
lyóirata digitalizált változata DVD-n és in-
ternetes formában történõ megjelentetésére

3 000 000 Ft

Ónod Község Önkor-
mányzat

Ónod Rákóczi bevonulása az Ónodi Országgyû-
lésbe elnevezésû dombormû elhelyezése a
mûvelõdési ház homlokzatán

2 500 000 Ft

Csillebérci Okosodó
Egyesület

Budapest Az egyesület 17. nyári tanulmányi táborá-
nak megvalósítására

2 000 000 Ft

Korona Kiadó Kft. Budapest Csapody Miklós: Gazdátlan hajók címû kö-
tet kiadására

700 000 Ft

Lapcom Lapkiadó és
Nyomdaipari Kft.

Gyõr Gyermekegyetem címû elõadássorozat
megvalósítására

2 000 000 Ft

Antall József Alapítvány Budapest A Hagar földjén címû angol nyelvû kötet
magyar nyelvû megjelentetésére

1 000 000 Ft

Budapest Galéria Budapest A Pesti Broadway-n az Örökös Tagság tag-
jainak lábnyomai elkészítésére (öntöttvas
elem) és elhelyezésére

1 000 000 Ft
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Bartók Béla Emlékház Budapest A Bartók vonósnégyes megalakulásának 50.
évfordulója alkalmából könyv és CD-meg-
jelentetésére

5 000 000 Ft

Külügyminisztérium Budapest Érdi Tamás ottawai koncertjének elõkészí-
tésére, promóció, reklámanyagok elkészíté-
sére

400 000 Ft

Budapest Fõváros Önkor-
mányzat Benedek Elek
Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és
Módszertani Intézmény

Budapest Országos Komplex Tanulmányi verseny fõ-
városi területi fordulójának lebonyolítására

300 000 Ft

Szegedért Alapítvány Szeged Gregor József-emlék DVD kiadására 700 000 Ft

Szentendrei Horvát Ki-
sebbségi Önkormányzat

Szentendre Az Ivan Dan, a magyarországi dalmátok ha-
gyományõrzõ, kulturális rendezvényének
lebonyolítására

400 000 Ft

USE Kft. Budapest Az amerikai piacon való megjelentetésére 400 000 Ft

ARC Mûvészeti Szolgál-
tató Kft.

Budapest A 8. Óriásplakát-kiállítás és Egyperces film-
bemutató, valamint az elsõ kulturális plakát-
mustra lebonyolítására

5 000 000 Ft

Vasárnap Mûvészeti Szol-
gáltató Kft.

Budapest A Vasárnapi Mûvész Piac (WAMP) kiállítá-
sainak lebonyolítására

1 000 000 Ft

Bakfart Bálint Mûvészeti
Iskola

Oroszlány Az iskola balettegyüttese, a Silhouette Ba-
lett részvétele a hollywoodi Tánc Világbaj-
nokságon

800 000 Ft

Oktatási és Továbbképzési
Központ

Szolnok Ki mit tud? vetélkedõ megrendezésére 1 000 000 Ft

Makó Város Önkormány-
zati Képviselõ-testület
Polgármesteri Hivatala

Makó Pulitzer Szülõvárosának Díja – díjadomá-
nyozásra

1 000 000 Ft

Vizsoly Község Önkor-
mányzata

Vizsoly Augusztus Vizsolyban 2007 címû program-
sorozat megvalósítására

1 000 000 Ft

21. Színház a Nevelésért
Egyesület

Budapest A 2007. évi színházi nevelési programok
megvalósítására

1 000 000 Ft

Drámai Nevelési Színházi
Társulás

Budapest Weöres Sándor verseibõl és darabrészletei-
bõl Kõbéka címû elõadás, és azt követõ in-
teraktív játék létrehozására

1 000 000 Ft

Marczibányi Téri Mûvelõ-
dési Központ

Budapest A 2007. évi színházi nevelési programok
megvalósítására

6 500 000 Ft
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Kerekasztal Társulás Szada A Kerekasztal Színházi Nevelési Központ
2007. évi színházi nevelési programjainak
megvalósítására

7 500 000 Ft

Káva Kulturális Mûhely
Egyesület

Budapest A 2007. évi színházi nevelési programok
megvalósítására

9 000 000 Ft

Kapolcsi Kulturális és
Természetvédelmi Egylet

Kapolcs Mûvészetek Völgye 2007. címû fesztivál
megrendezésére

15 000 000 Ft

Egressy Béni Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény, Zenemûvészeti
Szakiskola

Budapest A 2007/2008-as tanév során tanulmányi ren-
dezvényeken való részvételére

1 000 000 Ft

Közmûvelõdési Intéz-
mény és Könyvtár

Balatonkenese Balatoni kapunyitó kulturális rendezvény-
sorozat lebonyolítására

1 500 000 Ft

Budapest Kõbányai Ön-
kormányzat Kincskeresõk
Napközi Otthonos Óvoda

Budapest A továbbképzéshez szükséges kiadvány
megjelentetésére

120 000 Ft

Baba Jaga Mûvészet
Egyesület

Komádi A Baba Jaga Kamarakórus rámában meg-
rendezõ Musica Sacra Egyházzenei Feszti-
válon és Minõsítõ Versenyen való
részvételre

500 000 Ft

Határok nélkül – Magyar-
tól Magyarig Kulturális és
Turisztikai Egyesület

Dabas Kodály Zoltán Emlékút címen honlap és ki-
advány megjelentetésére

350 000 Ft

Fergeteges Táncegyesület Ököritófülpös Az együttes franciaországi vendégszereplé-
sére

800 000 Ft

Pintér Béla és Társulata Budapest A társulat 2007–2008-as évad programjai-
nak megvalósítására

5 000 000 Ft

A Tuzséri Református
Egyházközség

Tuzsér A mûemlék templom felújítására 1 000 000 Ft

MATE Maglód A Kacamajka Táncegyüttes részvételére a
dániai nemzetközi táncfesztiválon

200 000 Ft

Sambosi Kulturális
és Szolgáltató Bt.

Budapest A 10. Belvárosi Sambosi Nyáresti Jazzfesz-
tivál megrendezésére

1 000 000 Ft

Thúry György Kereske-
delmi, Vendéglátó és Ke-
reskedelmi Szakképzõ
Iskola

Nagykanizsa Az iskola fennállásának 150. évfordulója
alkalmából rendezvénysorozat
lebonyolítására

1 000 000 Ft

Bencolor Kulturális, Ter-
vezõ, Reklám és Kereske-
delmi Kft.

Budapest Benkó karácsonyi mise õsbemutatójára 5 000 000 Ft
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Ágostai Hitvallású Evan-
gelikus Keresztyén Egy-
ház Szerbiában –
Vajdaságban

Szabadka –
Szerbia

Szabadkán felállítandó Luther Márton- és
Kálvin János-szobor elkészítésének és lehe-
lyezésének támogatására

1 000 000 Ft

Hotel Infó Kft. Budapest 8. SzeptEmber Feszt címû rendezvény tá-
mogatására

500 000 Ft

HBL Travel Kft. Budapest 2007. évi Region Közép-kelet Európai Ze-
nei Szakmai Konferencia és Workshop
megrendezésére

20 000 000 Ft

Vajda Lajos Stúdió Kultu-
rális Egyesület

Szentendre IX. Nemzetközi Performance és Nehéz Ze-
nei Fesztivál megrendezésére

1 000 000 Ft

Harmónia Alapítvány Budapest A debreceni Ifjúsági Fúvószenekar és Ma-
zsorett Együttes Japánba történõ utazásának
támogatására

1 000 000 Ft

Kabay Alapítvány Tiszavasvári A 2007–2008-as tanév kulturális programja-
inak támogatására

1 000 000 Ft

Duna Televízió Zrt. Budapest Kikötõ – Programajánló mûsor készítése a
külföldi magyar kulturális intézetek prog-
ramjainak ismertetésére (2007. október eleje
és december vége idõszakban)

5 000 000 Ft

Román Patriárkátus Ma-
gyarországi Román Orto-
dox Egyházmegye

Gyula A békéscsabai, mûemlék, román ortodox
templom megrongálódott belsõ oltárának
restaurálására

1 000 000 Ft

Szõregi Rózsa Alapítvány Szeged A IX. Szõregi Rózsaünnep lebonyolítására 1 000 000 Ft

Magyar Jazzmûvészek Szeged A IX. Szõregi Rózsaünnep lebonyolítására 1 000 000 Ft

Magyar Jazzmûvészek
Társasága

Budapest 2007. évre hazai és külföldi koncertek meg-
valósítására, mûvészek promóciójára

8 000 000 Ft

Vakok Óvodája, Általános
Iskola, Speciális Szakisko-
lája Egészséges Gyógype-
dagógiai Módszertani
Intézménye Diákotthona
és Gyemekotthona

Budapest A Nádor Terem mûemlék ablakai felújításá-
ra (hõ- és hangszigetelés)

3 000 000 Ft

Magyar Bibliatársulat
Alapítvány

Budapest A Biblia éve 2008 – kezdeményezés média-
megjelenés támogatására

5 000 000 Ft

Mahatma Ghandi Emberi
Jogi Egyesület

Budapest Afrika fesztivál megrendezésére 500 000 Ft

Országos Cigány Önkor-
mányzat OCÖ

Budapest Az Országos Cigány Kápolna névadó ün-
nepségének megrendezésére

5 000 000 Ft
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Csokonai Vitéz Mihály
Általános Iskola és Szak-
középiskola

Pécs Tanulmányi kirándulás lebonyolítására a
2007/2008-as tanévben

30 000 Ft

Felsõ Vámház Utcai Álta-
lános Iskola

Pécs Aradi kirándulás útiköltség-hozzájárulásra a
2007/2008-as tanévben

200 000 Ft

Alapítvány
a Pécs-Somogy-
Bányatelep 42. szám
alatti Általános Iskoláért

Pécs Kulturális kirándulások lebonyolítására a
2007/2008-as tanévben

250 000 Ft

Nemzetközi Tánc- és Kul-
túra Alapítvány

Budapest A Táncpaletta 2007 – XVII. Magyar Sztár-
gála megrendezésére

1 000 000 Ft

Havasi Béla Miskolc Jozef Frano: A Tudos Bél regényes korrajz
újranyomására

500 000 Ft

Jaffa Kiadó Budapest A Kitakart Psyché sorozat második köteté-
nek, az Antológia a nõi testrõl munkacímû
antológia megjelentetésére

400 000 Ft

Muzsikál az Erdõ Alapít-
vány

Pásztó Muzsikál az erdõ – Mátrai Mûvészeti Napok
rendezvénysorozat megvalósítására

500 000 Ft

Magyar Zsidó Kulturális
Egyesület

Budapest A Maratoni Klezmer Kocsma címû rendez-
vény megvalósítására

300 000 Ft

Magyar Versmondók
Egyesülete

Budapest 9. Kaleidoszkóp nemzetközi VersFesztivál
megrendezésére

1 300 000 Ft

Budapest fõváros XX. Ke-
rület Pesterzsébet Önkor-
mányzata

Budapest A VI. Keresztúr Kistérségi Napok Kulturá-
lis Fesztivál megrendezésére

1 800 000 Ft

BJO Produkciós Iroda
Mûvészeti Szolgáltató Kft.

Budapest A Budapest Jazz Orchestra 2007. évi kon-
certsorozatának megvalósítására

6 000 000 Ft

Nagyesztergári Önkor-
mányzat Polgármesteri Hi-
vatal

Nagyesztergár A Fészek Óvoda fennállásának 25. évfordu-
lója alkalmából rendezvénysorozat lebo-
nyolítására

200 000 Ft

Budapesti Gazdasági Fõis-
kola

Budapest Az AGORA címû folyóirat elsõ három pél-
dányának kiadására

1 400 000 Ft

Szentendrei Közmûvelõ-
dési Kulturális és Város-
marketing Kht.

Szentendre Dr. Bernárdy György-kiállítás megrendezé-
sére, 1 millió Ft a katalóguskészítésre, 1,7
millió Ft a kiállítandó anyagok szállítására,
installálására 07

2 700 000 Ft

Sulitúra Alapítvány Veszprém Sulitúra@2006 vetélkedõ gyõzteseinek idén
nyári görögországi utazásához útiköltség
hozzájárulására

400 000 Ft
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Budai Szent Imre Plébánia Budapest 2007. évi egyházzenei koncertsorozat lebo-
nyolítására

300 000 Ft

Jézus Társasága Magyar-
országi Rendtartománya

Budapest A magyar jezsuiták negyedéves világnézeti,
kulturális folyóirata, a Távlatok megjelente-
tésére

1 000 000 Ft

Argumentum Könyv- és
Folyóiratkiadó

Budapest Trencsényi Balázs: A politika nyelvei címû
tanulmánykötetének megjelentetésére

300 000 Ft

Pro Pannonia Kiadói Ala-
pítvány, Pannónia Köny-
vek Szerkesztõsége

Pécs Takács Gyula: Hol is volt címû versesköte-
tének megjelentetésére

350 000 Ft

Mátraszõlõs Községért
Közalapítvány

Mátraszõlõs A klub idei évi hagyományos kulturális
programjai, rendezvényei

200 000 Ft

Magyar Katolikus Püspöki
Kar

Budapest Az OSZK-ban 2008 novemberében megren-
dezendõ Biblia Kiállítás lebonyolítására és
katalógus költségeire

4 000 000 Ft

Pesterzsébeti Pedagógiai
Intézet

Budapest Szent Erzsébet-év kapcsán rendezvények,
megemlékezések lebonyolítására

600 000 Ft

Háttér Kiadó és Kereske-
delmi Kft.

Budapest Domonkos József: Késhegyen címû verses-
kötetének megjelentetésére

300 000 Ft

Pesterzsébeti Múzeum Budapest Pesterzsébet Anno – helytörténeti képes-
könyv kiadására

1 500 000 Ft

EOK – Hungária Kft. Tata Az Osztrák–Magyar Monarchia tatai had-
gyakorlatának történetét feldolgozó könyv
megjelentetésére OKM-25021-3/2007

500 000 Ft

Planétás Kiadói és Keres-
kedelmi Kft.

Budapest Magyar Táncmûvészeti Lexikon megjelen-
tetésére

2 000 000 Ft

Kalligram Könyvkiadó Pozsony –
Szlovákia

Quintilianus Szónoklattana új magyar fordí-
tásának megjelentetésére

1 200 000 Ft

Gaál Ildikó Budapest Darvasi László: A titokzatos világválogatott
címû novelláskötet színpadra állítására

400 000 Ft

Societas Latina Kiadó Saarbrücken –
Németország

A Sapienta liberat animum, Sententiae
Graece et Latine címû gyûjtemény kiadásá-
ra, tördelési, nyomdai munkálatokra

500 000 Ft

Országos Hagyományõrzõ
Cigány Egyesület

Sátoraljaújhely A sátoraljaújhelyi Romano Suno cigánytánc
együttes franciaországi Nemzetközi Feszti-
válon részvétel útiköltség-hozzájárulásra

300 000 Ft

Osiris Kiadó
és Szolgáltató Kft.

Budapest Horváth János irodalomtörténeti munkái IV.
és V. kötetének megjelentetésére

6 000 000 Ft
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Kortárs táncért és Jelelõ
Színházért Alapítvány

Budapest A Frenák Pál Társulat 2007–2008-as évad
programjaink lebonyolítására

4 000 000 Ft

Czimra Gyula Általános
Iskola

Budapest Az iskola kórusainak és csengõzenekarai-
nak elõadása CD-n való megjelentetése, va-
lamint a kórus külföldi szerepléséhez úti-,
szállás- és étkezésiköltség-hozzájárulás

200 000 Ft

MAT XVII. Közhaszhú
Egyesület

Budapest Mecseki Hargita szobrászmûvész három nõi
alakból álló díszkútjának felállítására

900 000 Ft

Csekovszki Árpád Mûvé-
szeti Közalapítvány

Budapest Csekovszki Árpád szobrászmûvész halálá-
nak 10 éves évfordulója alkalmából szerve-
zett konferencia lebonyolítására

500 000 Ft

Cserfõ JazzLand Közhasz-
nú Alapítvány

Nagykanizsa A Cserfõ JazzLand nemzetközi jazzfesztivál
lebonyolítására

400 000 Ft

Pápa és Környéke Zsidó
Kulturális Hagyományõr-
zõ Egyesület

Pápa Az Európai Zsidóság Napja alkalmából
megrendezendõ Pápai Zsidó Fesztivál lebo-
nyolítására

800 000 Ft

Nemzeti Színház Budapest A Mediterrán Színház Nemzetközi Intézet
Dunai Odüsszea program megvalósítására

2 500 000 Ft

Jászapátiak Baráti Egye-
sülete

Jászapáti Hagyományos szakmák – Szakmai hagyo-
mányok címû kiállítás és konferencia meg-
rendezésére

600 000 Ft

Országos Egészségfejlesz-
tési Intézet

Budapest Az AIDS Világnap 2007. hírlevél és plakát
nyomdaköltségére

400 000 Ft

Magyar Televízió Budapest A Magyarok Hollywoodban címû riport-do-
kumentumfilm-sorozat megvalósítására

5 000 000 Ft

Mûvelõdési Intézmények
Megyei és Regionális Kul-
turális Szervezõdések Or-
szágos Szövetsége

Budapest Regionális programsorozat lebonyolítására 3 500 000 Ft

XXI. Század Egyesület Nyíregyháza A falu jelene és jövõje magyar társadalom-
ban címû országos tanácskozás lebonyolítá-
sára

800 000 Ft

Kulturális Központok Or-
szágos Szövetsége

Kecskemét A kultúra várost épít címû tanácskozások
megrendezésére

3 000 000 Ft

Pécsi Tudományegyetem Pécs A tanulás szabadsága országos nyílt konfe-
rencia megrendezésére

1 300 000 Ft

Budapesti Mûvelõdési
Központ

Budapest Szakmai konzultációk lebonyolítására 2007.
szeptember és 2008. április között

2 500 000 Ft
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Radó Ferenc Matematika-
mûvelõ Társaság

Kolozsvár, Ro-
mánia

A MATLAP ifjúsági, magyar nyelvû szak-
folyóirat megjelenésére

500 000 Ft

Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia Titkársága

Budapest Biblikus szimpózium megrendezésére 500 000 Ft

Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia Titkársága

Budapest A MÜPA-ban megrendezendõ hangverseny
lebonyolítására

1 900 000 Ft

Filmsziget Mûvészeti Kft. Budapest A Los Angelesben megrendezendõ Magyar
Filmfesztiválon való filmes megjelenésre

1 000 000 Ft

Bartók Béla-emlékház Budapest Kiegészítõ támogatás a Bartók Vonósné-
gyes 50. évfordulójának méltó megünneplé-
sére rendezendõ koncert lebonyolítására,
valamint egy jubileumi lemez kiadására

2 000 000 Ft

Kimûvelt Emberfõkért
Alapítvány

Kunszentmár-
ton

Az Angyal Dávi-emlékév programjainak,
rendezvényeinek lebonyolítására

500 000 Ft

C3 Kulturális és Kommu-
nikációs Központ Kht.

Budapest C3 Szabadfogású Számítógépverseny, az
ahhoz kapcsolódó díjkiosztó ünnepség, va-
lamint kiállítás megrendezésére és a régiók-
ból érkezõ fiatalok utaztatására hozzájárulás

2 000 000 Ft

2008. ÉVRE VÁLLALT MINISZTERI KÖTELEZETTSÉGEK

Pályázó neve Hely Pályázati cél
2008. évi

kötelezettség
összege

Az Ezredvég Alapítvány Budapest Az Évezred folyóirat 2007. évi lapszámai-
nak megjelentetésére

1 500 000 Ft

Magyar Történelmi Társu-
lat

Budapest Századok, a magyar történelmi társulat fo-
lyóirata digitalizált változata DVD-n és in-
ternetes formában történõ megjelentetésére

3 000 000 Ft

Magyar Országos Levéltár Budapest Kosáry Domonkos Bevezetés Magyaror-
szág történetének forrásaiba és irodalmába
címû kézikönyv kiadására

8 000 000 Ft

Vásárnap Mûvészeti Szol-
gáltató Kft.

Budapest A Vasárnapi Mûvész Piac kiállításának le-
bonyolítására (WAMP)

1 000 000 Ft

Balassi Kiadó Budapest A Világ Igazainak magyar kötetének megje-
lentetésére a holokauszt emléknapjára

1 000 000 Ft
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A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEIRÕL

Beérkezési határnap: 2007. szeptember 14.
A pályázatok elbírálásának dátuma: 2006. október 18.
Beérkezett kollégiumi pályázatok száma: 305 db
Beérkezett pályázatok támogatási igénye: 450 440 919 Ft
Érvénytelen pályázat (tartalmi, ill. formai okokból): –
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: –
Halasztott pályázat: –
Halasztott pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott pályázat: 140 db
Támogatott pályázatok támogatási igénye: 179 988 065 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 92 735 000 Ft

A támogatott pályázatokat az altémák sorrendjében közöljük

1. Állagvédelemre, restaurálásra, indokolt másolatokra

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Miskolci Orthodox Múzeumért Közhasznú Alapítvány (Miskolc)
3 nagyértékû 18. századi (orosz, szerb, makedovlach) ikon restaurálására 470 000 Ft

Bakonyi Természettudományi Múzeum (Zirch)
Gyûjtemények és kiállítás fertõtlenítésére
a Bakonyi Természettudományi Múzeumban 250 000 Ft

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs)
Csontváry-mû kompozícióterv I–II. (pausz, szén) grafika restaurálására 2 000 000 Ft
A Janus Pannonius Múzeum természettudományi
gyûjteményének fertõtlenítésére 70 000 Ft
Plakátok restaurálására és konzerválására 330 000 Ft
A Vasarely Múzeum Kárpittermeinek, valamint
múzeumi bútorraktárak fertõtlenítésére 250 000 Ft
Zsolnay építészeti kerámia restaurálására 500 000 Ft

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete
(Kecskemét)
Papír anyagú társasjátékok és öltöztetõbabák restaurálására 400 000 Ft
Pasztell és szénrajzok állománymegóvására, restaurálására 550 000 Ft

Bátai Általános Mûvelõdési Központ (Báta)
Bátai tájház állagvédelmi feladatainak megvalósítására 500 000 Ft
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság (Miskolc)
A Kazinczy Múzeumban õrzött biológiai gyûjtemény tárolási körülményeinek*
javítására és preparátumainak állományvédelmére 300 000 Ft
Traktorvontatású fémvázas mûhelykocsi restaurálására* 220 000 Ft
Kazinczy Ferenc széphalmi emléksírja emlékoszlopának restaurálására* 300 000 Ft
Kazinczy Ferenc ülõpadjának restaurálására* 300 000 Ft

Budapesti Történeti Múzeum (Budapest)
Római kori múmiasírból elõkerült, fára festett portré restaurálására 350 000 Ft
Muzeális értékû könyvtári dokumentumok restaurálására 170 000 Ft

Corvin János Múzeum (Gyula)
Kohán György festményeinek restaurálására 420 000 Ft

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága (Gyõr)
Ismeretlen mester: Polyxéna címû festményének (XVIII. század közepe)
restaurálására 190 000 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága (Debrecen)
A múzeum különgyûjteményének, az ún. Sarló-gyûjteményének
a fertõtlenítésére 490 000 Ft
A Déri Múzeum és a Kossuth utcai református templom
ábrázolásainak restaurálására 400 000 Ft

Heves Megyei Múzeumi Szervezet (Eger)
A Dobó István Vármúzeum központi raktárbázisának gázos fertõtlenítésére 1 000 000 Ft
A Mátra Múzeum gyûjteményben lévõ gerinces õslénytani leletrõl
mûtárgymásolat készítésére 800 000 Ft

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Budapest)
10 darab elsõ világháborús grafikai plakát restaurálására 360 000 Ft

Iparmûvészeti Múzeum (Budapest)
A Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Mûvészeti Múzeum gyûjteményeihez tartozó
fém és kerámia mûtárgyak és festmény restaurálására 800 000 Ft
Carlo Bugatti bútorainak restaurálására 700 000 Ft

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szolnok)
A Tiszazugi Földrajzi Múzeum fotográfiai negatív
üveglemez-gyûjteményének állagmegõrzésére 500 000 Ft
A tiszafüredi Kiss Pál Múzeumban lévõ nemes Folkusházy család
nemesi címerlevelének restaurálására 118 000 Ft
A jászberényi Nagyboldogasszony templom kriptaleleteinek konzerválására
és restaurálására 5 000 000 Ft

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak
Igazgatósága (Tata)
A Komárom-Szõny vásártér 2. szám alatt feltárt római kori
falfestmények restaurálására 2 500 000 Ft
A Komárom-Szõny vásártéren 1999–2007 között feltárt fémtárgyak restaurálására 500 000 Ft
17. századi menyasszonyi láda restaurálására 345 000 Ft
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Közlekedési Múzeum (Budapest)
Bordásvázú hajtókocsi restaurálására* 500 000 Ft
Mûszaki rajzdokumentáció restaurálására* 700 000 Ft

Központi Bányászati Múzeum Alapítvány (Sopron)
XVIII. századi pergamen címeradomány, 2 db fotóalbum
és 1 db fotó restaurálására 400 000 Ft

Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Fõapátság
(Pannonhalma)
Fotótár anyagának restaurálására és digitalizálására 500 000 Ft

Magyar Mezõgazdasági Múzeum (Budapest)
A magyar mezõgazdasági múzeum textilgyûjteményében õrzött
Mathiász-féle hímzett terítõ tisztítására és restaurálására 340 000 Ft

Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
A Magyar Nemzeti Galéria freskókarton-gyûjteményébõl
válogatott mûvek restaurálására 2 000 000 Ft

Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
Sóspapír fotográfiák anyag- és rétegvizsgálatára konzerválására,
restaurálására (39 db), valamint egykorú keret restaurálására 500 000 Ft

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Budapest)
A Zsidó Múzeum gyûjteményében lévõ festmény restaurálására 140 000 Ft

Móra Ferenc Múzeum Csongrád Megyei Önkormányzat
Megyei Múzeuma (Szeged)
A természettudományi osztály mélyhûtõiben tárolt kiemelt jelentõségû
gerinces kadáverek preparáltatására 540 000 Ft

Néprajzi Múzeum (Budapest)
A Néprajzi Múzeum és a Képzõmûvészeti Egyetem
együttmûködésének keretében 6 db mûtárgy restaurálására 600 000 Ft
A Magyarkomjáti ikonosztázion alapsorának restaurálására 2 000 000 Ft

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet (Salgótarján)
A Mihályfi-gyûjtemény grafikai lapjainak savmentes anyagba történõ
átpaszpartúrázására 350 000 Ft
Dr. Kiss Péter-gyûjtemény (néprajzi) anyagának konzerválására, restaurálására 450 000 Ft
A Palóc Múzeum három festményének restaurálására 250 000 Ft
A Kubinyi Ferenc Múzeum gyûjteményében lévõ Lotz Károly:
Apolló a múzsákkal címû festmény és díszkeretének restaurálására 350 000 Ft

Országos Mûszaki Múzeum (Budapest)
Mechanikus, fából készült, ritka porszívó restaurálására 250 000 Ft

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szentendre)
Az isaszegi helytörténeti gyûjtemény néprajzi tárgyainak fertõtlenítésére 292 000 Ft
Lotz Károly: Bacchanalia címû festményének esztétikai helyreállítására 500 000 Ft
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Petõfi Irodalmi Múzeum (Budapest)
Lengyel József íróasztalának restaurálására 410 000 Ft

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága (Kaposvár)
Védett és fokozottan védett gerinces állatok preparálására
és állagmegóvására, modellkészítésére 400 000 Ft
Dr. Kovács-Sebestyén Gyula portréjának restaurálására 230 000 Ft

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumainak
Igazgatósága (Nyíregyháza)
A Vasvári Pál Múzeum néprajzi vastárgyainak állagvédelmére 180 000 Ft
A nyírbátori Báthori István Múzeum fatárgyainak állagvédelmére 200 000 Ft
Lovassági zászló restaurálására 630 000 Ft
A nyíregyházi Jósa András Múzeum gyûjteményében lévõ
Benczúr Gyula-grafikák restaurálására 400 000 Ft
A Vay Ádám Múzeum állandó kiállításában lévõ festmény restaurálására 1 000 000 Ft

Szépmûvészeti Múzeum (Budapest)
G. A. Boltraffio (1467–1516) Lodi Madonna címû oltárkép
teljes körû restaurálására 2 500 000 Ft
Márványszobor restaurálására 1 000 000 Ft

Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szombathely)
A Vas Megyei Múzeumok igazgatósága madárgyûjteményének bõvítésére*,
restaurálására 150 000 Ft
A vasi múzeumfalu sárfimizdói lakóházának (I. szám: 79.31.1.) restaurálására* 2 500 000 Ft

Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság (Veszprém)
A feltámadt Krisztus címû mészkõre festett kép- és fakerete restaurálására 150 000 Ft

Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (Budapest)
G. Herings: Magyarországi útiképek címû album és tematikailag kapcsolódó
képgyûjteményi darabok restaurálására 280 000 Ft

Völgységi Múzeum (Bonyhád)
Felden Albert fénykép negatívjainak restaurálására 100 000 Ft

Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága (Zalaegerszeg)
A Balatoni Múzeum gyûjteményébõl irat, a képzõmûvészeti
gyûjteménybõl képek restaurálására 800 000 Ft
A göcseji múzeum türelemüvegeinek restaurálására 330 000 Ft

Szabadkai Városi Múzeum (Subotica–Szabadka)
Portrérestaurálásra 300 000 Ft

Csíki Székely Múzeum (Miercurea-Ciuc–Csíkszereda)
Õsnyomtatványok és festett táblaképek konzerválására és restaurálására 350 000 Ft

Duna Menti Közoktatási Társulás Óvodája, Általános és Mûvészeti
Iskolája (Dunapataj)
A pataji múzeum veszélyeztetett állapotú 17–19. századi
muzeális könyveinek restaurálására 390 000 Ft
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2. Gyûjteménygyarapításra, restaurálására

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága (Békéscsaba)
Munkácsy-festmény megvásárlására 3 000 000 Ft

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete
(Kecskemét)
Népmûvészeti tárgyak vásárlására a Viski Károly Múzeum számára 290 000 Ft
Zorkóczy Klára babakészítõ hagyatékának, az egykori
mûhelyanyagának megvásárlására 200 000 Ft

Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága (Békéscsaba)
Doma József pusztaottlakai lakos (Békés megye) néprajzi-történeti
gyûjteményének megvásárlására 1 000 000 Ft

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság (Miskolc)
Matyó népi iparmûvészeti hímzések és népviseletes babák vásárlására* 350 000 Ft
Magyarországi és erdélyi új ásványleletek beszerzésére* 300 000 Ft
A Telpy mûvészcsalád hagyatékának megvásárlására* 400 000 Ft

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye (Szentendre)
Prokopije szerb ortodox pátriárkát ábrázoló 1880 körül
készült vászonkép megvásárlására a szerb egyházi múzeum számára 200 000 Ft

Budapesti Történeti Múzeum (Budapest)
Paizs Goebel Jenõ: Önarckép pofaszakállal, 1925 címû képének megvásárlására 1 500 000 Ft

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága (Gyõr)
Gyõr visszavételének emlékére vert ezüstérem (1598)
és gróf Zichy Ferenc gyõri püspök ötvenéves papi jubileumára vert
ezüst emlékérem (1774) megvásárlására 300 000 Ft

Hagyományok Háza (Budapest)
Gyûjteménygyarapításra a magyar népi Iparmûvészeti Múzeum számára 1 000 000 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága (Debrecen)
Erdélyi festett bútorok megvásárlására 500 000 Ft
A Bihari Múzeum gyûjteményének gyarapítására a Barcsay-féle
fényképészeti felszereléssel 100 000 Ft

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Budapest)
Gyûjteménygyarapításra 200 000 Ft

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szolnok)
A szolnoki csipke mintarajzainak megvásárlására 100 000 Ft
Kötélgyártó mûhely megvásárlására 250 000 Ft
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Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak
Igazgatósága (Tata)
Kékfestõ nyomódúc-gyûjtemény megvásárlására
a Kuny Domokos Múzeum számára 300 000 Ft

Közlekedési Múzeum (Budapest)
Jó állapotban lévõ ún. cigánykocsi megvásárlására* 370 000 Ft

Ligeti Gábor Ferenc (Balatonlelle)
Gyûjteménygyarapításra 100 000 Ft

Magyar Mezõgazdasági Múzeum (Budapest)
A rendszerváltás éveinek mezõgazdaságáról készített átfogó
fényképegyüttes megvásárlására 700 000 Ft

Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
A kortárs mûvészeti gyûjtemény számára Gyémánt László:
Frank János portréjának megvásárlására 1 000 000 Ft

Magyar Olajipari Múzeum Alapítvány (Zalaegerszeg)
Gyûjteménygyarapításra 100 000 Ft

Miskolci Galéria Városi Mûvészeti Múzeum (Miskolc)
Mûtárgyvásárlásra Baranyay András grafikusmûvész életmûvébõl 700 000 Ft

Móra Ferenc Múzeum Csongrád Megyei Önkormányzat Megyei
Múzeuma (Szeged)
Szecessziós lábas tükör megvásárlására 300 000 Ft

Néprajzi Múzeum (Budapest)
Körhintás tárgyegyüttes megvásárlására 800 000 Ft

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet (Salgótarján)
Hegedûs Morgan festõmûvész alkotásának megvásárlására 800 000 Ft

Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron)
Az erdészeti-, faipari- és földméréstörténeti gyûjtemény gyarapítására 100 000 Ft

Petõfi Irodalmi Múzeum (Budapest)
Berzsenyi Dániel autográf tintaírású verseinek és értekezõ
prózájának megvásárlására 1 000 000 Ft

Somogy Megyei Múzeum Igazgatósága (Kaposvár)
56-os kaposvári zászló megvásárlására 100 000 Ft
1897-98-ból származó nõi nyári ruha megvásárlására 100 000 Ft
Malakológiai gyûjtemény vásárlása a Smmi Tto gyûjteménye számára 500 000 Ft

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre)
Tárgyvásárlásra a szabadtéri néprajzi múzeum
alföldi mezõváros tájegységhez 500 000 Ft
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Textil- és Textilruházati Ipartörténeti és Múzeumi Alapítvány
(Budapest)
Két darabból álló mûködõ mûtárgyegyüttes megvásárlására:
meghajtás-stirling hõlégmotor és hozzákapcsolva
egy Charles Raymund-féle háztartási varrógép 600 000 Ft

Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szombathely)
A Nicki fogadó és a fogadós lakásának berendezési tárgyainak
megvásárlására* 1 000 000 Ft

Városi Mûvészeti Múzeum (Gyõr)
Gyûjteménygyarapításra 1 750 000 Ft

Völgységi Múzeum (Bonyhád)
A Völgységi Múzeum törzsgyûjteményének gyarapítására 70 000 Ft

Szabadkai Városi Múzeum (Subotica–Szabadka)
Gyûjteménygyarapításra 300 000 Ft

3. Szellemi és tárgyi örökség feldolgozására

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Békéscsaba)
A Baranya népmûvészete címû állandó kiállítás
katalógusának megjelentetésére 1 000 000 Ft

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete
(Kecskemét)
Az aranykor után címû múzeumi kiadvány megjelentetésére 600 000 Ft

Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága (Békéscsaba)
L. Sinkó Rozália: A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum néprajzi
adattárának mutatói (1954–2004) címû kéziratának digitális megjelentetésére 60 000 Ft

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság (Miskolc)
Veres László: Üvegmûvességünk a XVI–XIX. században
címû multimédiás CD-ROM megjelentetésére* 600 000 Ft

Budapest Fõváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központ (Budapest)
A meg is mosakodjál címû kiállításhoz kapcsolódó tudományos konferencia
tanulmánykötetének megjelentetésére 600 000 Ft

Budapesti Történeti Múzeum (Budapest)
Seenger Ervin: Pest-budai látképek a tizenkilencedik századból
címû munkájának elektronikus (internetes) megjelentetésére 900 000 Ft
A Budapesti Történeti Múzeum plakátgyûjteményének
DVD-n történõ megjelentetésére 1 700 000 Ft
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Gödöllõi Városi Múzeum (Gödöllõ)
A gödöllõi szõnyeg 100 éve címû kiállításhoz kapcsolódó
tudományos konferencia anyagának kiadására 700 000 Ft

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága (Gyõr)
Szent László konferenciakötet megjelentetésére 800 000 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága (Debrecen)
Papp József: Hortobágy néprajza címû könyvének megjelentetésére 800 000 Ft

Heves Megyei Múzeumi Szervezet (Eger)
A Studia Agriensia 26. (tudomány és hagyomány országos végvári konferencia)
kötetének megjelentetésére 400 000 Ft

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Budapest)
Az I. világháború olasz hadszíntér térképeinek és légifelvételeinek
digitális kiadására 800 000 Ft

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szolnok)
Kunszentmárton a Mezõváros címû tanulmánykötet kiadására 1 000 000 Ft

Keresztény Múzeum (Esztergom)
Soós Sándor: Fodor József bucsúvezetõ zarándokkönyve
címû könyvének kiadására 400 000 Ft

Magyar Mezõgazdasági Múzeum (Budapest)
Mezõgazdaságtörténeti forráskiadvány megjelentetésére 800 000 Ft

Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
Kemenczei Tibor: A szkítakori alföld-felvidék csoport leletei címû kiadvány
megjelentetésére 2 000 000 Ft

Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
A szóra bírt mûtárgy – új tudományos és restaurátori eredmények
az 50 éves MNG-ban címû CD- és internetes katalógus megjelentetésére 800 000 Ft

Magyar Természettudományi Múzeum (Budapest)
Az MTM föld- és õslénytárában õrzött típuspéldányok
katalógusának megjelentetésére 300 000 Ft

Móra Ferenc Múzeum Csongrád Megyei Önkormányzat Megyei
Múzeuma (Szeged)
Fodor Ferenc Duna–Tisza-közi homokhátság délkeleti részének
paraszti gazdálkodása a 20. században címû könyv megjelentetésére 150 000 Ft

Néprajzi Múzeum (Budapest)
Katona Edit: Feliratos tárgyak a néprajzi múzeum textil-
és viseletgyûjteményébõl címû tárgykatalógus megjelentetésére 1 200 000 Ft
Gráfik Imre: Céhemlékek címû tárgykatalógusának megjelentetésére 1 000 000 Ft
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Székesfehérvári Egyházmegye (Székesfehérvár)
Szent Imre 1000 éve címû tanulmánykötet és digitális katalógus
megjelentetésére 1 000 000 Ft

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szentendre)
Novák László Ferenc: Arany János Múzeum Nagykõrös város
kismonográfiája címû kiadvány megjelentetésére 300 000 Ft
A tápiószelei Blaskovich Múzeum fegyvergyûjteménye
szakkatalógusának kiadására 1 000 000 Ft

Petõfi Irodalmi Múzeum (Budapest)
Ismertetõ megjelentetésére Szentkuthy Miklós könyvtáráról 400 000 Ft
Az aranyhangok III. címû CD megjelentetésére 600 000 Ft

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága (Kaposvár)
Az Együd-hagyaték feldolgozására, digitalizálására 1 200 000 Ft

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Múzeumainak Igazgatósága (Nyíregyháza)
Németh Péter: A középkori Szatmár megye települései
a XV. század elejéig címû könyv megjelentetésére 500 000 Ft
Mészáros Katalin: Esze Tamás vonatkozó iratösszeállítása
(Folia Rákócziana sorozat 10. kötete) kiadására 500 000 Ft

Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szombathely)
Víg Károly–Merkl Ottó: Magyarország bogárfaunája
címû kötet megjelentetésére* 2 500 000 Ft

Városi Képtár – Deák Gyûjtemény (Székesfehérvár)
Városi képtár tudományos katalógusának digitalizált formában történõ
megjelentetésére 1 000 000 Ft

Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága (Zalaegerszeg)
Göcseji Falumúzeum katalógusának megjelentetésére 1 300 000 Ft

Szabadkai Városi Múzeum (Subotica–Szabadka)
Eisenhut-forráskiadvány megjelentetésére 600 000 Ft

Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság (Veszprém)
Gróf Esterházy Ferenc levelei Bittó Józsefhez címû forráskiadvány kiadására 300 000 Ft

*
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Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok száma: 3 db
Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok támogatási igénye: 5 910 000 Ft
Érvénytelen pályázatok (tartalmi, ill. formai okokból): –
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott egyedi pályázat: 2 db
Támogatott egyedi pályázatok támogatási igénye: 4 910 000 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 1 400 000 Ft
Jóváhagyott (céltámogatás) visszatérítendõ támogatás összege: 3 500 000 Ft

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
Vaszary János (1867–1939) gyûjteményes kiállításának megrendezésére 3 000 000 Ft
(visszatérítendõ)

Teleki Téka Alapítvány (Marosvásárhely)
Bolyai Farkas és János kéziratos hagyatékának
konzerválására és restaurálására 1 400 000 Ft

Kaján Imre s. k.,
a Múzeumi Szakmai Kollégium elnöke

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

lendõ – a támogatás odaítélése minõsített többséggel történt.
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AZ IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATA ELBÍRÁLÁSÁRÓL
ÉS EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Beérkezési határnap: 2007. szeptember 14.
A pályázatok elbírálásának dátuma: 2007. október 26.
Beérkezett kollégiumi pályázatok száma: 38 db
Beérkezett pályázatok támogatási igénye: 28 720 128 Ft
Érvénytelen pályázat (tartalmi, ill. formai okokból): 3 db
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: 1 644 000 Ft
Halasztott pályázat: 4 db
Halasztott pályázatok támogatási igénye: 16 860 000 Ft
Támogatott pályázat: 29 db
Támogatott pályázatok támogatási igénye: 27 720 128 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 21 601 978 Ft

A támogatott pályázatokat az altémák sorrendjében közöljük

1. Alkotói támogatás tudományos elemzésekre

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Bakonyvári M. Ágnes (Budapest)
A kortárs iparmûvészeti alkotások szerepe a XXI. századi evangelizációban
címû tanulmány elkészítésére 300 000 Ft

Csipes Antal (Budapest)
A magyar és a nemzetközi divat változásai címû tanulmány megírására 300 000 Ft

Ernyey Gyula (Budapest)
Az iparmûvészeti tanács (1954–1975) tevékenysége és eredményei
címû tanulmány megírására 500 000 Ft

Gyürky R. András (Budapest)
Filmgyári capriccio címmel az iparmûvészet speciális részterületének
– a filmdíszlettervezés átfogó elemzésének megírására 500 000 Ft

Farkas Ferencné Jóry Judit (Budapest)
A szakralitás szálai a profán textil élõ szövetében címû tanulmány megírására 300 000 Ft

Nagy T. Katalin (Budapest)
Lévai Nóra mûvészete címû monográfia megírására 200 000 Ft
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Pap Zoltánné (Debrecen)
Úrihímzések a Tiszántúlon címû tanulmány megírására 200 000 Ft

Péter Alpár (Sfantu Gheorge–Sepsiszentgyörgy)
Erdélyi magyar könyvmûvészet a két világháború között
és nemzetközi párhuzamai címû tanulmány megírására 500 000 Ft

Sas Péter (Budapest)
A kolozsvári Szent Mihály-templom egyházi gyûjteményének összeírása
címû tanulmány megírására 300 000 Ft

Prohászka Margit (Budapest)
Alkotói támogatás 1959–1991 között a nyüstös tervezés történeti
(terv és technika) dokumentumainak feldolgozására* 500 000 Ft

Szigeti Szilvia (Budapest)
Korszak határán – a rendszerváltás utáni önszervezõdõ csoportok
és rendezvények címû tanulmány II. részének megírására 300 000 Ft

Tasnádi Attila (Budapest)
Nagyipari bútortervezés és gyártás Magyarországon 1945–1990
címû tanulmány elkészítésére 500 000 Ft

Várallyay Réka (Budapest)
B. Bence Lilla tûzzománcmûvész munkássága – tendenciák a közelmúlt
magyarországi tûzzománcmûvészetben címmel tanulmány megírására 500 000 Ft

2. Eredmények külföldi bemutatására

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Vasárnap Mûvészeti Szolgáltató Kft. (Budapest)
A bécsi nemzetközi közép-európai design fórumon és iparmûvészeti
kiállításon való részvételre 1 200 000 Ft

Magyar Illusztrátorok Társasága (Budapest)
A pozsonyi magyar intézetben a magyar illusztrátorok
társaságának kiállítására* 1 200 000 Ft

Belvárosi Mûvészek Társasága (Budapest)
University of Hertfordshire Art and Design Galleryben
tíz mûvész Manipulation of Genes címû kiállításra* 763 000 Ft

Fiatal Iparmûvészetek Stúdiója Egyesület (Budapest)
34 magyar iparmûvész krakkói és wroclaw-i kiállítására 1 081 000 Ft
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Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem (Budapest)
A helsinki magyar kultúra hetének keretében
a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem design kiállítására* 4 200 000 Ft
A 2008. januári frankfurti Heimtextil kiállításon a Moholy-Nagy
mûvészeti egyetem anyagszakos hallgatóinak bemutatására 750 000 Ft
A párizsi Magyar Intézetben a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem
anyagszakos hallgatóinak õszi kiállítására* 235 842 Ft

Olajág Keresztény Mûvészeti Társaság (Budapest)
A pozsonyi magyar galériában a forrás címû kortárs iparmûvészeti
kiállítás megrendezésére 1 092 000 Ft

Koncsánszki Dóra (Budapest)
A 2007 õszi párizsi divathéten Konsánszky Dóra bõr-
és ruhatervezõ munkáinak bemutatására 300 000 Ft

Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület (Pilisvörösvár)
Szlovéniában a kortárs magyar tûzzománcmûvészet bemutatására* 430 000 Ft

Szûcs Zsuzsanna (Budapest)
A vallauris-i nemzetközi biennálén való részvételre 400 000 Ft

3. Külföldi iparmûvészek meghívására

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Vásárnap Mûvészeti Szolgáltató Kft. (Budapest)
Holland designerek meghívása a Wamp nemzetközi fesztiválra 2 500 000 Ft

Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem (Budapest)
A Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem animáció szakán Rastko Ciric
Belgrádban élõ animációs filmrendezõ elõadás-sorozatára* 503 420 Ft
Waliczky Tamás külföldi egyetemen tanító médiamûvész a Moholy-Nagy
Mûvészeti Egyetem média-design szakán tartandó 3 hetes kurzusára* 600 000 Ft
A Cesky Krumlovi barokk színház textil és építészeti rekvizitumairól
Dr. Katerina Cichrova Európa Nostra-díjas mûvészettörténész
elõadássorozatára* 446 716 Ft

Gödöllõi Új Mûvészet Közalapítvány (Gödöllõ)
A GIM-házba Naoko Yosimoto, japán és Sue Hiley Harris, walesi,
nemzetközileg elismert textilmûvészek meghívására* 1 000 000 Ft

*
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Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok száma: 2 db
Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok támogatási igénye: 3 000 000 Ft
Érvénytelen pályázatok (tartalmi, ill. formai okokból): –
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott egyedi pályázat: 1 db
Támogatott egyedi pályázatok támogatási igénye: 2 000 000 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 1 000 000 Ft

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Mundus Magyar Egyetemi Kiadói Kft. (Budapest)
Merényi György: Zsolnay építészeti kerámia Kelet-Európában
címû kiadványának megjelentetésére 1 000 000 Ft

Zsótér László s. k.,
Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium

elnöke

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

lendõ – a támogatás odaítélése minõsített többséggel történt.
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A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM
EGYEDI PÁLYÁZATA ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok száma: 8 db
Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok támogatási igénye: 38 990 520 Ft
Érvénytelen pályázatok (tartalmi, ill. formai okokból): –
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott egyedi pályázat: 7 db
Támogatott egyedi pályázatok támogatási igénye: 38 690 520 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 27 100 000 Ft

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Kedd Kulturális és Szolgáltató Kft. (Budakalász)
Az Ergo címû tízperces animációs film hét darab kópiájának elõállítására 1 500 000 Ft

Mozgóképforgalmazási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(Budapest)
Kocsis Ágnes: Friss levegõ címû film DVD forgalmazására 600 000 Ft

Lagunafilm Filmgyártó és Szolgáltató Bt. (Budapest)
Az aranyszem operatõr fesztivál – 2007 megrendezésére 2 000 000 Ft

Cinereal Moziüzemi Ingatlanhasznosító és Forgalmazó Korlátolt
Felelõsségû Táraság (Budapest)
Az art mozik vetítõtermeinek zártkörû digitális VPN hálózatba való
bekapcsolása a digitális technikával történõ vetítés feltételeinek
megteremtése céljából 4 000 000 Ft

Ducki Tamás János (Budapest)
National film and televisipn shcool – animation direction –
tandíj támogatására 1 000 000 Ft

Inforg Stúdió Filmgyártó és Szolgáltató Kft. (Budapest)
A My amerika címû dokumentumfilm gyártására 3 000 000 Ft

Proton Cinema Kft. (Budapest)
A delta címû film utómunkáira 15 000 000 Ft

Kende János s. k.,
a Mozgókép Szakmai Kollégium elnöke

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

lendõ – a támogatás odaítélése minõsített többséggel történt.
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A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Zenei Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet hanghordozók megjelentetésére,
amelyre meghívja az alábbi kiadókat.

Altéma kódszáma: 1431

A meghívott lemezkiadók: A megpályázható összeg:

1. Hungaroton Records Kft.
Klasszikus és kortárs zenei felvételek készítésére 10 millió Ft

2. BMC Budapest Music Center Kulturális Szolgáltató Kft.
Klasszikus, kortárs és jazz zenei felvételek készítésére 10 millió Ft

3. FolkEurópa Kft
A Szájról szájra, valamint Balogh Kálmán együttese lemezére 600 ezer Ft

4. Somos Kiadó
Szabó Gábor kiadatlan felvételeinek publikálására 500 ezer Ft

5. Fonó Budai Zeneház
A Csík együttes, a Ringató c. gyermeklemez és Istvánffy Balázs lemezeire 600 ezer Ft

6. Gryllus Kft.
A Hangzó Helikon Könyves CD sorozat három lemezére 750 ezer Ft

7. BMM kiadó magyar kortárs zenei sorozata
Binder Károly három új kiadványának elkészítésére 700 ezer Ft

8. Smart Music – Szentendre
Válogatás a Modern Art Orchestra felvételeibõl (két CD) 1 millió Ft

9. BJO Produkciós Iroda Mûvészeti Szolgáltató Kft.
A Budapest Jazz Orchestra lemezére 400 ezer Ft

10. Tom Tom Records
Bartók Eszter, Szendõfi Péter és az ÜssDob együttes lemezeire 1,1 millió Ft

11. Universal Music Kft.
Kalengo együttes CD-jére 400 ezer Ft

12. Miss Bíró Bt.
Bíró Eszter „Ez Ter” címû CD-jére 100 ezer Ft

13. Magyar Jazz Szövetség
A Magyar Jazz Ünnepe koncertjeinek DVD-kiadására 550 ezer Ft

14. Magyar Jazz Mûvészeti Kht.
A Magyar Jazzmûvészek Társaságának lemezkiadására 600 ezer Ft

15. Nagy János
Free Style Orchestra – Pannon Kelta Tánc c. lemezére 400 ezer Ft

Összesen: 27 700 000 Ft
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A pályázathoz csatolni kell:
– a lemezek szakmai tervezetét, részletes mûsorát,
– az esetleges archív felvételeinek kiadói hozzájárulását,
– a tervezett felvételek elõadói kiválasztásának szempontjait és módját, valamint a már felkért

mûvészek szándéknyilatkozatait,
– átfogó költségvetési tervet,
– terjesztési tervet.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:
– a közremûködõ zenemûvészek rangjának értékelése,
– a felvételek hiánypótló, illetve újdonság jellege,
– a kiadványok várható közmûvelõdési hatása, jelentõsége,
– a kiadványok szerepe a magyar zenekultúra népszerûsítésében.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhetõ:
hangfelvételhez kapcsolódó költségekre:
– szerzõi és elõadói honorárium,
– jogdíjak,
– járulékok,
– stúdió- és montírozási költségek,
– archív felvételek digitális felújítása,
– hanghordozók gyártási, anyag- és csomagolási költségei,
lemezkísérõ füzet költségeire:
– ismertetõ szöveg szerzõi, fordítói, szerkesztõi (tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ)

honorárium,
– fotók honoráriuma vagy jogdíja,
– nyomdai anyagok elõkészítése (szöveg- és képbevitel – leírás, korrektúra, szkennelés), gyár-

tási (levilágítás, montírozás, nyomás) és anyagköltségei.

A pályázat

2007. november 5-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Zenei Szakmai Kollégium
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A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyvtári Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja az Országos Széché-
nyi Könyvtárat.

Altéma kódszáma: 2132

A pályázat célja: olyan interaktív könyvtári portál létrehozása, amely a széles olvasóközönség
számára naprakész és személyre szabott tájékoztatást nyújt a teljes magyar könyvtári rendszerrõl, a
könyvtárak szolgáltatásairól, és segítséget nyújt a kisebb, megfelelõ infrastruktúrával és szakember-
rel nem rendelkezõ könyvtárak számára is a könyvtárra vonatkozó információk közzétételére.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a portál létrehozása elméleti és szakmai megalapozásának,
tervezett szolgáltatásainak, az interaktív mûködés informatikai eszközeinek és módszereinek, a hasz-
nálók és a könyvtárak számára várható eredményeinek leírását.

Támogatás kérhetõ:
– a portál létrehozásához szükséges tervezési költségekre, az informatikai eszközök és szoftve-

rek beszerzésére;
– a tartalmi adatgyûjtés és feltöltés, az ehhez szükséges oktatás költségeire: megbízási díjra és

járulékaira, vagy számlás kifizetésére.

A pályázathoz mellékelni kell: a portál létrehozásához szükséges eszközökre vonatkozó ter-
mékismertetõt és árajánlatot.

Tervezett keret: 4 millió forint.

A pályázat

2007. október 30-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Könyvtári Szakmai Kollégium
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A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A Múzeumi Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a Közlekedési Múzeum számára a „Re-
neszánsz Év – 2008” alkalmából rendezendõ idõszaki kiállítások múzeumpedagógiai programjainak
kidolgozására, megvalósítására és a hozzájuk tartozó kiadványok megjelentetésére.

Altéma kódszáma: 2308

A megvalósítás idõtartama: 2007. december 1.–2009. március 31.
Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA honlapján lehet. A pályázatok ilyen módon történõ

elkészítése a www.nka.hu honlap (portál) „pályázatok” cím alatt található „pályázati adatlap
kitöltése” címszónál lehet.

A pályázathoz csatolni kell a kiállítások múzeumpedagógiai programtervét, kiadványtervet.

Megpályázható keret: 20 millió forint vissza nem térítendõ céltámogatás, az NKA Bizottsága
63/2007. (X. 29.) sz. határozata alapján.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhetõ:
– szakmai anyagköltségre,
– tiszteletdíjra,
– helyiség- és eszközbérleti díjra,
– mûtárgymásolatok készítésére, (tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás)
– a kiadványok megjelentetésének elõkészítési munkáira:
– szerzõi, szerkesztõi, mûtárgy-fotózási honoráriumra és annak járulékaira vagy számlás

kifizetésére
– jogdíjakra,
– nyomdai elõkészítési munkákra:

= szöveg- és képbevitelre (írás, szkennelés)
= kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
= képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
= korrektúrára,

– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, le-
mezkészítés, kötészet, kötészeti anyagok, csomagolás, szállítás),

– digitális megjelentetés esetén:
= a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségei
= gyártási költségek (beleértve a hozzá tartozó nyomdai munkákat is).

A fentiektõl eltérõ költségeket a pályázónak indokolnia kell.
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A pályázat

2007. november 12-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Megjegyzés: A meghívott pályázó részére a pályázati adatlapot és tájékoztatót megküldtük.

Múzeumi Szakmai Kollégium
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A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A Múzeumi Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a Közlekedési Múzeum számára a „Re-
neszánsz Év – 2008” alkalmából rendezendõ „A reneszánsz technikája – a technika reneszánsza”
címû idõszaki kiállítás továbbá a hozzá tartozó tudományos kiadványok elõkészítésére.

Altéma kódszáma: 2306

A megvalósítás idõtartama: 2007. december 1.–2008. szeptember 30.
Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA honlapján lehet. A pályázatok ilyen módon történõ

elkészítése a www.nka.hu honlap (portál) „pályáztatás” cím alatt található „pályázati adatlap kitölté-
se” címszónál lehet.

A pályázathoz csatolni kell a kiállítás-elõkészítési program részletes tartalmi bemutatását, ezen
belül a tervezett kiállítás részletes tartalmi ismertetõjét, továbbá technikai adatait, az elõkészítés pénz-
ügyi és idõtervét, a kiállítás elõkészítéséhez szükséges utazási tervet és annak költségvetését, a restau-
rálási tervet a restaurálandó mûtárgyak állapotleírásával együtt.

Megpályázható keret: 10 millió forint vissza nem térítendõ céltámogatás, az NKA Bizottsága
55/2007. (X. 17.) sz. határozata alapján.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhetõ:

1. tiszteletdíjra (kiállítástervezés),

2. a szükséges kutatások költségeire (utazás, szállás, reprográfiai költség),

3. szakmai anyagköltségre,

4. restaurálási költségekre (tiszteletdíj, anyagvizsgálatok, szakmai anyagköltség, szállítás,
dokumentálás)

5. mûtárgy-biztosításra,

6. reklám- és marketingköltségre (ennek a munkarésznek a megvalósítására a kiállítás teljes
költségvetésének legalább 10%-át kell fordítani),

7. a kiadványok megjelentetésének elõkészítési munkáira,

8. szerzõi, szerkesztõi, fordítói, mûtárgy-fotózási honoráriumra és annak járulékaira vagy
számlás kifizetésére,

9. jogdíjakra,
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10. nyomdai elõkészítési munkákra:
– szöveg- és képbevitelre (írás, szkennelés)
– kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
– képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
– korrektúrára,

11. a digitális katalógusnál ezeken túl:
– a tartalom elektronikus megjelentetésének programozási költségeire.

A fentiektõl eltérõ költségeket a pályázónak indokolnia kell.

A pályázat

2007. november 12-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Megjegyzés: A meghívott pályázó részére a pályázati adatlapot és tájékoztatót megküldtük.

Múzeumi Szakmai Kollégium
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MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A Múzeumi Kollégium pályázatot hirdet a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Mú-
zeumainak Igazgatósága számára a „Reneszánsz Év – 2008.” alkalmából rendezendõ vándorkiállítás
és idõszaki kiállítások megvalósítására, továbbá a hozzájuk tartozó kiadványok elõkészítésére.

Altéma kódszáma: 2306

A megvalósítás idõtartama: 2008. március 1.–2009. március 31.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA honlapján lehet. A pályázatok ilyen módon történõ
elkészítése a www.nka.hu honlap (portál) „pályázatok” cím alatt található „pályázati adatlap kitölté-
se” címszónál lehet.

A pályázathoz csatolni kell:
– a megvalósítani kívánt kiállítás részletes tartalmi ismertetõjét,
– a restaurálandó mûtárgyak állapotleírását,
– a kiállítás múzeumpedagógiai programtervét,
– kiadványtervet.

Megpályázható keret: 30 millió forint vissza nem térítendõ céltámogatás, z NKA Bizottsága

63/2007.(X.29jTámogatás az alábbi kiadásokra kérhetõ:
– tiszteletdíjra (kiállítástervezés),
– installációra,
– szállítási költségre,
– szakmai anyagköltségre,
– restaurálási költségekre (tiszteletdíj, anyagvizsgálatok, szakmai anyagköltség, szállítás, do-

kumentálás),
– mûtárgy-biztosításra,
– reklám- és marketingköltségre (ennek a munkarésznek a megvalósítására a kiállítás teljes

költségvetésének legalább 10%-át kell fordítani),
– a kiadványok megjelentetésének elõkészítési munkáira: szerzõi, szerkesztõi, fordítói, mû-

tárgy-fotózási honoráriumra és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére,
– jogdíjakra,
– nyomdai elõkészítési munkákra:

= szöveg- és képbevitelre (írás, szkennelés)
= kiadványszerkesztésre (szedés, tördelés)
= képfeldolgozásra (szerkesztés, optimalizálás)
= korrektúrára.

A fentiektõl eltérõ költségeket a pályázónak indokolnia kell.
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A pályázat

2007. november 12-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Múzeumi Szakmai Kollégium
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A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az NKA Levéltári Kollégiuma 1945–1990 között keletkezett napirendi jegyzékkel rendelkezõ
testületi anyagok digitalizálására meghívásos pályázatot hirdet a köziratokról, közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag védelemérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény 17–20. §-ban meghatározott
közlevéltárak részére.

Pályázni lehet:

1. Napirendi jegyzékkel rendelkezõ testületi anyagok digitalizálására

Altéma kódszáma: 2222
Támogatás igényelhetõ:
– digitalizálásra (kép- és szövegbevitel, karakterfelismerés)
– programozásra (az adatbázis és a képi anyag összeillesztése)
– elektronikus publikáció megjelentetésére.

Pályázati feltételek:
– A testületi anyagok archiválására szolgáló biztonsági felvételek legalább 300 dpi felbontás-

ban, legalább 256 színben, tömörítetlen TIF-, vagy tömörítetlen jpg-formátumba, a testületi anyagok
használatára szolgáló felvételek jó minõségû, tömörítésre és gyors betöltésre szolgáló formátumban
(pl. ecw, jpg2000) készüljenek.

– A pályázathoz csatolni kell a digitalizálandó anyag forrásértékelését és egy pár oldal mintát a
digitalizálandó anyagból, illetve az adatbázisául szolgáló kéziratos segédletekbõl (regeszta, napirendi
jegyzék); Amennyiben a segédletek nyomtatásban már megjelentek, kérjük azok bibliográfiaadatait,
vagy amennyiben interneten is elérhetõk, az internetes elérhetõség megadását. A már nyomtatásban
megjelent, s adatbázisként használt segédlet esetében kérjük jelezni, hogy meg van-e annak digitális
verziója.

– Elszámoláskor le kell adni a pályázatban vállalt feladat során elkészült digitális állományt
CD-n, vagy DVD-n, illetve meg kell jelölnie internetes elérhetõségét (URL).

A pályázat

2007. november 12-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Levéltári Szakmai Kollégium
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A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSA

A kollégium meghívásos pályázatot hirdet 2008. január 1. és december 31. között kiadásra ke-
rülõ hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére.

A pályázaton az alábbi lapok vehetnek részt:
Altéma kódszáma: 2101

Könyvtári Levelezõ/Lap
Tudományos és Mûszaki Tájékoztatás
Könyv és Nevelés
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros Könyvtári Figyelõ

A pályázaton, hagyományos és internetes folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a fõ-
szerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével.

1. Hagyományos folyóiratok

A pályázónak csatolnia kell:
– a lapbejegyzés másolatát,
– az utolsó megjelent lapszámot.

Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap megjelenésének száma eléri az évi négy
alkalmat. Összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenõ folyóiratok esetében lehetséges,
legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri, vagy meghaladja egy lapszám
terjedelmének 160%-át.

A tematikus lapszámok nem a jelen felhívás keretében kerülnek támogatásra.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségé-
nek (folyóirat betétlap 36. sora) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódá-
sának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb támogatást nem szavaz
meg.

Fenti szempontoktól a kollégium egyhangú szavazással eltérhet.

A kollégium kiemelten támogatja (elõnyben részesíti) hagyományos folyóiratok internetes
megjelentetésére történõ áttérést.

A pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy – ha az NKA erre fölkéri – aláveti ma-
gát a MATESZ egyszerûsített auditálásának. Ez a szabály a határon túli folyóiratokra nem
vonatkozik.

A támogatást elnyert folyóiratok elsõ vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az
NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthetõ.
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A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium,
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

= szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
= kiadványszerkesztés‚ tördelés,
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúra,

– nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség – nyomdaszámla).

A fentiektõl eltérõ jogcímre történõ igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.

Amennyiben a folyóiratnak hozzáférhetõ internetes formája is van, és ahhoz is kér támogatást,
akkor külön pályázatot kell benyújtania (új pályázati adatlappal és betétlappal).

A támogatás összege visszaigényelhetõ általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázathoz kötelezõen benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) értéken
kell kitölteni.

2. Internetes folyóiratok

A pályázathoz csatolni kell
– a folyóirat hozzáférhetõ webcímét és
– a honlapról készült utolsó printeket.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségé-
nek (betétlap 36. sor) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódásának meg-
akadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb támogatást nem szavaz meg.

A 80%-os költséghatártól, illetve a 70%-os minimum értéktõl a kollégium egyhangú szavazás-
sal eltérhet.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, tervezõszerkesztõ képszerkesztõ) honorárium,
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
= korrektúra,

– kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),
– publikációmegjelentetés (szolgáltatás)

A fentiektõl eltérõ jogcímre történõ igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.
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A támogatás összege visszaigényelhetõ általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázathoz kötelezõen benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) értéken
kell kitölteni.

A pályázat

2007. november 12-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Könyvtári Szakmai Kollégium
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KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a Könyvtár-
ellátó Nonprofit Kft.-t.

Altéma kódszáma: 2110

1. Az alább felsorolt határon túli folyóiratok 2008. évi lapszámainak beszerzésére és azok eljut-
tatására az alábbi meghatározás szerint.

Az I. számú mellékletben felsorolt 286 városi könyvtár és a II. számú mellékletben felsorolt
53 ODR szolgáltató könyvtár részére a következõ lapokat kell beszerezni és eljuttatni:

Fórum. Társadalomtudományi Szemle
Korunk
Moldvai Magyarság
Mûvelõdés
Prágai Tükör
Székelyföld
Tábortûz
Tücsök

A II. számú mellékletben felsorolt 53 ODR szolgáltató könyvtár részére a következõ lapokat
kell beszerezni és eljuttatni:

Aracs
Bácsország
Civil Fórum
Firka
Gömörország
Helikon
Híd
Irodalmi Szemle
Kalligram
Katedra
Látó
Létünk
Múltunk Emlékei
Szõrös Kõ

A tervezett keret: 17 000 000 Ft.

Altéma kódszáma: 2110
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2. Az alább felsorolt irodalmi folyóiratok 2008. évi lapszámainak beszerzésére és azok eljutta-
tására az I. számú mellékletben felsorolt 286 városi könyvtár részére. A következõ lapokat kell
beszerezni és eljuttatni:

2000
Alföld
Bárka
Életünk
Forrás
Hitel
Holmi
Jelenkor
Kalligram
Kortárs
Látó
Magyar Napló
Mozgó Világ
Mûhely
Nagyvilág
Prae
Szépirodalmi Figyelõ
Tiszatáj
Új Forrás
Vigilia

A tervezett keret: 37 000 000 Ft, amelybõl
– a Szépirodalmi Szakmai Kollégium hozzájárulása: 17 500 000 Ft
– a Könyvtári Szakmai Kollégium hozzájárulása: 19 500 000 Ft.

Altéma kódszáma: 2110

3. Az alább felsorolt ismeretterjesztõ folyóiratok 2008. évi lapszámainak beszerzésére és azok
eljuttatására az I. számú mellékletben felsorolt 286 városi könyvtár részére. A következõ lapokat
kell beszerezni és eljuttatni:

Beszélõ
Csodaceruza
Édes anyanyelvünk
Élet és Tudomány
Esély
Eszmélet
Földgömb
História
Irodalomtörténet
Korall
Kultúra és közösség
Magyar nyelvõr
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Magyar orvosi nyelv
Regio
Rubicon
Természet világa
Természetbúvár
Thalassa
Valóság
Várak, kastélyok, templomok

A tervezett keret: 36 000 000 Ft.

Támogatás kérhetõ:
– postázási költségekre,
– csomagolási költségekre,
– a folyóiratok beszerzési árára.

A pályázat

2007. november 26-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Könyvtári Szakmai Kollégium
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I. SZÁMÚ MELLÉKLET

Városi könyvtárak listája

Abádszalók Ember Mária Városi Könyvtár
Abaújszántó Petõfi Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Abony Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Adony Közösségi-Kulturális Központ és Könyvtár
Ajka Városi Könyvtár és Múzeum
Albertirsa Városi Könyvtár
Alsózsolca Városi Könyvtár
Aszód Városi Könyvtár
Ács Városi Könyvtár
Bábolna Bábolna Városi Könyvtár
Bácsalmás Vörösmarty Mihály Városi Könyvtár
Badacsonytomaj Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Baja Ady Endre Városi Könyvtár
Baktalórántháza Reguly Antal Általános Iskola és Társintézményei Városi Könyvtára
Balassagyarmat Madách Imre Városi Könyvtár
Balatonalmádi Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
Balatonboglár Városi Könyvtár
Balatonföldvár Bajor Gizi Közösségi Ház és Könyvtár
Balatonfüred Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyûjtemény
Balatonfûzfõ Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Balatonlelle Városi Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Balkány József Attila Mûvelõdési Ház és Városi Nyilvános Könyvtár
Balmazújváros Városi Könyvtár
Barcs Városi Könyvtár
Bátaszék Városi Könyvtár
Bátonyterenye Ady Endre Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Battonya Népek Barátsága Közmûvelõdési és Iskolai Könyvtár
Békés Városi Könyvtár
Bélapátfalva Gárdonyi Géza Mûvelõdési Ház Könyvtára
Berettyóújfalu Nadányi Zoltán Mûvelõdési Központ és Sinka István Városi Könyvtár
Berhida Közkönyvtár Berhida
Biatorbágy Városi Könyvtár
Bicske Nagy Károly Városi Könyvtár
Biharkeresztes Városi Könyvtár
Bóly Erzsébet Vigadó és Városi Könyvtár
Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár
Borsodnádasd Borsodnádasdi Városi Közösségi Ház és Könyvtár
Budakeszi Budakeszi Könyvtár és Információs Szolgálat
Budaörs Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár
Bük Városi Könyvtár
Cegléd Ceglédi Városi Könyvtár
Celldömölk Kresznerics Ferenc Könyvtár
Cigánd Általános Iskola, Óvoda, Mûvelõdési Ház és Települési Könyvtár
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Csenger Csenger Város Önkormányzata Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Csepreg Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Csongrád Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ
Csorna Martincsevics Károly Városi Könyvtár
Csorvás Bartók Béla Közmûvelõdési és Ifjúsági Könyvtár
Csurgó Városi Könyvtár
Dabas Halász Boldizsár Városi Könyvtár
Debrecen Debreceni Városi Könyvtár
Demecser Erkel Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Derecske Derecske Térségi Közmûvelõdési, Könyvtár-informatikai

és Vidékfejlesztési Közhasznú Társaság
Dévaványa Ladányi Mihály Könyvtár
Devecser Devecseri Városi Könyvtár
Dombóvár Városi Könyvtár
Dombrád Ady Endre Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Dorog Arany János Városi Könyvtár
Dunaföldvár Városi Könyvtár
Dunaharaszti Városi Könyvtár
Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Dunaújváros József Attila Könyvtár
Dunavarsány Dunavarsány Városi Könyvtár
Dunavecse Vikár Béla Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Edelény Mûvelõdési Központ, Könyvtár és Múzeum
Elek Városi Könyvtár
Emõd Városi Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Encs Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Enying Vas Gereben Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Ercsi Eötvös József Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Érd Csuka Zoltán Városi Könyvtár
Esztergom Esztergom Város Babits Mihály Városi Könyvtára
Fehérgyarmat Móricz Zsigmond Városi Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Felsõzsolca Városi Könyvtár
Fertõd Fertõd Városi Könyvtár
Fonyód Eötvös Károly Városi Könyvtár
Fót Fóti Közmûvelõdési Központ Könyvtára
Füzesabony Városi Könyvtár Füzesabony
Füzesgyarmat Városi Könyvtár
Gárdony Városi Könyvtár
Göd Göd Városi Könyvtár
Gödöllõ Gödöllõi Városi Könyvtár és Információs Központ
Gönc Városi Könyvtár
Gyál Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Gyomaendrõd Városi Könyvtár
Gyömrõ Polgármesteri Hivatal Városi Könyvtára
Gyöngyös Vachott Sándor Városi Könyvtár
Gyõr Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár
Gyula Mogyoróssy János Városi Könyvtár
Hajdúböszörmény Városi Könyvtár
Hajdúdorog Mészáros Károly Városi Könyvtár
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Hajdúhadház Földi János Városi Könyvtár
Hajdúnánás Móricz Pál Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Hajdúsámson Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Hajdúszoboszló Kovács Máté Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Harkány Harkány Városi Könyvtár
Hatvan Ady Endre Könyvtár, Közösségi Ház és Innovációs Központ
Herend Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Heves Városi Könyvtár
Hévíz Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
Hódmezõvásárhely Németh László Városi Könyvtár
Ibrány Ibrány Városi Közösségi Ház, Könyvtár, Helytörténeti Múzeum

és Képtár, Ibrányi Hírlap Integrált Intézménye
Izsák Szily Kálmán Könyvtár
Jánoshalma Városi Könyvtár
Jánossomorja Balassi Bálint Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Jászapáti Városi Könyvtár és Mûvelõdési Központ
Jászárokszállás Városi Könyvtár
Jászberény Városi Könyvtár és Információs Központ
Jászfényszaru Városi Könyvtár
Kaba Gonda Ferenc Városi Könyvtár
Kadarkút Kadarkút Városi Könyvtár
Kalocsa Városi Közmûvelõdési Intézmények, Könyvtár és Televízió
Kapuvár Rábaközi Mûvelõdési Központ és Városi Könyvtár
Karcag Városi Csokonai Könyvtár
Kazincbarcika Egressy Béni Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Kecel Városi Könyvtár és Mûvelõdési Ház
Kemecse Városi és Iskolai Közmûvelõdési Könyvtár
Kenderes Városi Könyvtár
Kerekegyháza Katona József Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Keszthely Fejér György Városi Könyvtár
Kisbér Városi Könyvtár és Közmûvelõdési Intézmények
Kisköre Városi Könyvtár
Kiskõrös Petõfi Sándor Városi Könyvtár
Kiskunfélegyháza Petõfi Sándor Városi Könyvtár
Kiskunhalas Kiskunhalas Város Önkormányzatának Városi Könyvtára
Kiskunmajsa Városi Könyvtár
Kistarcsa Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Kistelek Városi Könyvtár
Kisújszállás Arany János Városi Könyvtár
Kisvárda Kisvárda Városi Önkormányzat Városi Könyvtára
Komádi Közösségi Ház és Városi Könyvtár
Komárom Jókai Mór Városi Könyvtár
Komló József Attila Városi Könyvtár
Kozármisleny Városi Könyvtár
Körmend Faludi Ferenc Városi Könyvtár
Körösladány Városi Könyvtár
Kõszeg Chernel Kálmán Városi Könyvtár
Kunhegyes Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár
Kunszentmárton Városi Mûvelõdési Központ és József Attila Könyvtár
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Kunszentmiklós Tinódi Lantos Sebestyén Könyvtár
Lábatlan Vitéz Sághy Antal Közmûvelõdési Könyvtár
Lajosmizse Lajosmizse Város Mûvelõdési Háza és Könyvtára
Lengyeltóti Városi Könyvtár
Lenti Városi Könyvtár
Létavértes Létavértes Városi Önkormányzat Közmûvelõdési Könyvtár
Letenye Fáklya Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Lõrinci Lõrinci Városi Könyvtár
Maglód Városi Könyvtár
Makó József Attila Városi Könyvtár
Marcali Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár
Máriapócs Mûvelõdési Ház és Városi Könyvtár
Martfû Martfû Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Martonvásár Martonvásári Közmûvelõdési és Iskolai Könyvtár
Mándok Városi Könyvtár
Mátészalka Képes Géza Városi Könyvtár
Mezõberény Városi Könyvtár
Mezõcsát Kiss József Közösségi Ház és Könyvtár
Mezõhegyes József Attila Általános Mûvelõdési Központ Könyvtára
Mezõkovácsháza Általános Mûvelõdési Központ Városi Könyvtár
Mezõkövesd Városi Könyvtár Mezõkövesd
Mezõtúr Móricz Zsigmond Könyvtár és Közösségi Ház
Mindszent Keller Lajos Városi Könyvtár
Miskolc Miskolci Városi Könyvtár
Mohács Bartók Béla Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Monor Városi Könyvtár
Mór Radó Antal Városi Könyvtár
Mórahalom Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház
Mosonmagyaróvár Huszár Gál Városi Könyvtár
Nádudvar Városi Könyvtár
Nagyatád Nagyatád Város Önkormányzat Közmûvelõdési Könyvtár
Nagybajom Gyergyai Albert Városi és Iskolai Könyvtár
Nagyecsed II. Rákóczi Ferenc Városi Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Nagyhalász Közös Igazgatású Városi és Iskolai Könyvtár és Mûvelõdési Ház
Nagykálló Ratkó József Városi Könyvtár
Nagykanizsa Halis István Városi Könyvtár
Nagykáta Radnóti Miklós Városi Könyvtár
Nagykõrös Szabó Károly Városi Könyvtár
Nagymaros Városi Könyvtár
Nyékládháza Önkormányzati Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Nyergesújfalu Ady Endre Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Nyíradony Városi Könyvtár
Nyírbátor Nyírbátor Városi Önkormányzat Városi Könyvtár
Nyírlugos Városi Könyvtár
Nyírtelek Nyírteleki Általános Mûvelõdési Központ. Mûvelõdési Ház

és Könyvtár
Ócsa Falu Tamás Városi Könyvtár
Orosháza Justh Zsigmond Városi Könyvtár
Oroszlány Mûvelõdési Központ és Könyvtár
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Ózd Városi Könyvtár
Õriszentpéter Mûvelõdési Ház és Városi Könyvtár Õriszentpéter
Örkény Örkény Város Önkormányzat Szabadidõ Központ Könyvtára
Paks Pákolitz István Városi Könyvtár
Pálháza Pálházai Térségi Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Pannonhalma Városi Könyvtár
Pápa Jókai Mór Városi Könyvtár
Pásztó Teleki László Városi Könyvtár és Mûvelõdési Központ
Pécel Pécel Városi Könyvtár
Pécs Városi Könyvtár
Pécsvárad Fülep Lajos Városi Mûvelõdési Központ, Könyvtár és Sportcsarnok
Pétervására Városi Könyvtár
Pilis Pilis Városi Önkormányzat Könyvtára
Pilisvörösvár Városi Könyvtár
Polgár Ady Endre Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Polgárdi Városi Könyvtár
Pomáz Pomázi Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Putnok Péczeli József Általános Mûvelõdési Központ. Városi Könyvtár
Püspökladány Városi Könyvtár
Ráckeve Városi Könyvtár
Rakamaz Városi Könyvtár
Répcelak Mûvelõdési Otthon és Könyvtár
Rétság Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Sajószentpéter Mûvelõdési és Sportközpont és Városi Könyvtár
Sándorfalva Budai Sándor Mûvelõdési Ház és Petõfi Emlékkönyvtár
Sárbogárd Madarász József Városi Könyvtár
Sarkad Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Mûvelõdési Központ

és Könyvtár
Sárospatak Zrínyi Ilona Városi Könyvtár
Sárvár Sylvester János Könyvtár
Sásd Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Sátoraljaújhely Városi Könyvtár
Sellye Mûvelõdési, Sportközpont és Könyvtár. Városi Könyvtár
Siklós Városi Könyvtár
Simontornya Simontornya Városi Könyvtár
Siófok Városi Könyvtár
Solt Vécsey Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Soltvadkert Városi Mûvelõdési Ház, Könyvtár és Szabadidõ Központ
Sopron Széchenyi István Városi Könyvtár
Sümeg Simon István Városi Könyvtár
Szabadszállás Petõfi Sándor Városi Könyvtár
Szarvas Városi Könyvtár
Százhalombatta Hamvas Béla Városi Könyvtár
Szécsény Krúdy Gyula Városi Könyvtár
Szeghalom Szeghalom Város Önkormányzata Nagy Miklós Városi Könyvtára
Székesfehérvár Városi Könyvtár
Szendrõ Városi Közmûvelõdési Központ és Könyvtár
Szentes Városi Könyvtár Közhasznú Társaság Szentes
Szentgotthárd Városi Könyvtár
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Szentlõrinc Városi Kultúrház és Könyvtár
Szerencs Városi Kulturális Központ és Könyvtár
Szigethalom Szigethalom Hegedûs Géza Városi Könyvtára
Szigetszentmiklós Városi Könyvtár és Intézményei
Szigetvár Szigetvár Város Önkormányzat Közmûvelõdési Könyvtára
Szikszó Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ, Könyvtár és Mûvészeti Iskola
Szob Érdy János Könyvtár és Információs Központ
Szolnok Hild Viktor Városi Könyvtár
Tab Tab Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Könyvtára
Tamási Könnyû László Városi Könyvtár
Tapolca Városi Könyvtár és Múzeum
Tata Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
Tatabánya Városi Könyvtár
Téglás Városi Könyvtár és Közmûvelõdési Intézmény
Tét Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési Központ Városi Könyvtár
Tiszacsege Közoktatási, Közmûvelõdési Intézmény és Városi Könyvtár
Tiszaföldvár Városi Könyvtár
Tiszafüred Városi Könyvtár
Tiszakécske Városi Könyvtár
Tiszalök Városi Könyvtár és Mûvelõdési Ház
Tiszaújváros Derkovits Gyula Mûvelõdési Központ és Városi Könyvtár
Tiszavasvári Tiszavasvári Város Önkormányzata. Közmûvelõdési-Sportközpont

és Könyvtár
Tokaj II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési Oktatási Intézmény

és Városi Könyvtár
Tolna Tolna Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Tompa Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Tótkomlós Városi Könyvtár
Tököl Tököl Város Önkormányzatának Városi Mûvelõdési Központja

és Könyvtára
Törökbálint Városi Könyvtár
Törökszentmiklós Ipolyi Arnold Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyûjtemény
Tura Tura Város Önkormányzata Könyvtár
Túrkeve Túrkevei Városi Mûvelõdési Intézmény és Könyvtár
Újfehértó Újfehértó Városi Könyvtár és Mûvelõdési Központ
Újszász Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Üllõ Vargha Gyula Városi Könyvtár
Vác Katona Lajos Városi Könyvtár
Vámospércs Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Várpalota Krúdy Gyula Városi Könyvtár
Vásárosnamény Városi Könyvtár
Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár
Vecsés Róder Imre Városi Könyvtár
Velence Városi Könyvtár
Veresegyház Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár
Vésztõ Sinka István Mûvelõdési Központ, Mûvészeti Iskola

és Városi Könyvtár
Villány Iskolai-Városi Könyvtár
Visegrád Mátyás Király Mûvelõdési Ház és Városi Könyvtár
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Záhony VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtára
Zalaegerszeg József Attila Városi Könyvtár
Zalakaros Városi és Iskolai Könyvtár
Zalalövõ „Salla” Mûvelõdési Központ, Könyvtár és Alapfokú Mûvészeti Iskola
Zalaszentgrót Városi Mûvelõdési Központ, Könyvtár és Alapfokú Mûvészeti Iskola
Zirc Városi Könyvtár

II. számú melléklet

ODR szolgáltató könyvtárak listája

Kecskemét Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József
Megyei Könyvtára

Salgótarján Balassi Bálint Megyei Könyvtár
Békéscsaba Békés Megye Képviselõ-testülete Megyei Könyvtára
Szombathely Berzsenyi Dániel Könyvtár
Eger Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Budapest Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem,

Kertészet, Élelmiszer-tudományi és Tájépítészeti Könyvtár
és Levéltár Természettudományos Területi Koordinációs Iroda
(BKÁE KÉT Könyvtár és Levéltár TTKI)

Budapest Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem
Egyetemi Központi Könyvtár

Budapest Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Országos Mûszaki Információs Központ és Könyvtár

Pécs Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár
Zalaegerszeg Deák Ferenc Megyei Könyvtár
Debrecen Debreceni Egyetem. Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.

Agrártudományi Könyvtár
Debrecen Debreceni Egyetem. Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.

Kenézy Könyvtár
Debrecen Debreceni Egyetem. Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.

Nemzeti és Általános Gyûjtemények Könyvtára
Budapest Egyetemi Könyvtár, Budapest
Veszprém Eötvös Károly Megyei Könyvtár
Budapest Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Budapest Hadtörténeti Könyvtár
Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár
Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár
Tatabánya József Attila Megyei Könyvtár
Gyõr Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár
Budapest Könyvtári Intézet. Könyvtártudományi Szakkönyvtár
Budapest Központi Statisztikai Hivatal. Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
Budapest Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Könyvtára
Budapest Magyar Iparmûvészeti Egyetem Könyvtára
Budapest Magyar Képzõmûvészeti Egyetem Könyvtára
Budapest Magyar Nemzeti Filmarchívum Könyvtára
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Budapest Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Miskolc II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
Kaposvár Megyei és Városi Könyvtár
Debrecen Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár
Miskolc Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum
Nyíregyháza Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Sopron Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Központi Könyvtára
Budapest Országos Idegennyelvû Könyvtár
Budapest Országos Mezõgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ
Budapest Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Budapest Országos Széchényi Könyvtár
Budapest Országgyûlés Hivatala. Országgyûlési Könyvtár
Pécs Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtára
Pécs Pécsi Tudományegyetem. Orvostudományi

és Egészségtudományi Centrum Könyvtára
Szentendre Pest Megyei Könyvtár
Budapest Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár
Szeged Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
Gyõr Széchenyi István Egyetem. Egyetemi Könyvtár
Szeged Szegedi Tudományegyetem. Egyetemi Könyvtár
Budapest Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár
Gödöllõ Szent István Egyetem. Gödöllõi Tudományos Könyvtár
Budapest Színház- és Filmmûvészeti Egyetem Könyvtára
Keszthely Veszprémi Egyetem Georgikon Mezõgazdaságtudományi Kar

Központi Könyvtár és Levéltár
Veszprém Veszprémi Egyetem Központi Könyvtár
Székesfehérvár Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
Budapest Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Egyetemi Könyvtár
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A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet csereprogramok megvalósításának és szak-
emberek utaztatásának támogatására.

1. Magyar színházi együttesek külföldi, valamint külföldi együttesek magyar-
országi vendégjátékára

Altéma kódszáma: 1303

Pályázni a 2008. február 1.–augusztus 31. között megvalósuló vendégjátékokra lehet.

Pályázhatnak:
– hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerûen mûködõ színházak, illetve társu-

latok vagy azok fenntartói,
– független mûvészekbõl álló társulások.

Magánszemély nem adhat be pályázatot!
Pályázni csak a nevezési díj egyidejû befizetésével lehet!
Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA honlapján lehet. A pályázatok ilyen módon történõ

elkészítése a www.nka.hu honlap (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „pályázati adatlap
kitöltése” címszónál lehet.

A pályázat elbírálása során elõnyt élvez:
– ha a meghívó külföldi fél rangos külföldi fesztivál/színház,
– ha a színházi produkció határon túli magyarlakta területeken jelenik meg,
– ha olyan országba szól a meghívás, ahova magyar nyelvû elõadás ritkán jut el,
– ha a külföldi produkció fogadására nemzetközi kooperáció keretében kerül sor,
– ha a külföldi produkció fogadásához szakmai ismeretterjesztõ program társul.

A pályázathoz csatolni kell:
– a program részletes leírását, szerzõvel és címmel,
– az alkotók nevét, szereposztást,
– a vendégjáték idõpontját(-jait), helyét,
– a partnerszínház meghívólevelét/elfogadó nyilatkozatát vagy szándéknyilatkozatát,
– a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhetõ:
– megbízási díjra (fordítási és tolmácsolási) és járulékaira vagy számlás kifizetésére,
– tiszteletdíjra (mûvészek) és annak járulékaira, illetve számlás kifizetésére VAGY napidíjra,
– szállítási díjra,
– szállásköltségre (fogadás esetén)
– utazási költségre,
– biztosításra.
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Egyéni vállalkozó a saját tiszteletdíját, napidíját nem számolhatja el!
Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 20 millió forint.

2. Magyar színházi szakemberek külföldi, valamint külföldiek magyarországi
tanulmányútjára

Altéma kódszáma: 1304

Pályázni a 2008. február 1.–augusztus 31. között megvalósuló tanulmányutakra lehet.

Pályázhatnak:
– magyarországi színházmûvészek, színházszervezõk, színházi munkatársak,
– külföldi mûvészeket, fesztiválszervezõket, színházi munkatársakat fogadó színházak, füg-

getlen társulások.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejû befizetésével lehet! Magánszemély pályázó esetén nem
kell nevezési díjat fizetni!

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA honlapján lehet. A pályázatok ilyen módon történõ
elkészítése a www.nka.hu honlap (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „pályázati adatlap
kitöltése” címszónál lehet.

A kollégium az elbírálásnál elõnyben részesíti:
– azt a magánszemély pályázót, aki
– a tanulmányút munkanyelvét legalább középfokon beszéli és ezt nyelvvizsga-bizonyít-

vánnyal igazolja,
– olyan témát választ, mely közvetlen kapcsolatban áll szakmai tevékenységével,
– vállalja a tanulmányúton szerzett tapasztalatok széles körû terjesztését.

A pályázathoz csatolni kell:
– a tanulmányút, meghívás célját
– a program részletes leírását
– az utazó, meghívott szakmai életútját,
– az utazás idõpontját, helyét,
– meghívólevelet/elfogadó nyilatkozatot vagy szándéknyilatkozatot,
– a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhetõ:
– részvételi díjra,
– napidíjra,
– szállásköltségre,
– utazási költségre,
– biztosításra.

Egy pályázó maximum 500 ezer forintra pályázhat.
Magánszemély (amennyiben nem lebonyolítóval együtt pályázik)/egyéni vállalkozó a saját na-

pidíját nem számolhatja el!
Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 5 millió forint.
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A pályázó nevezési díj címén az igényelt összeg 1%-át (amely 20%-os áfát tartalmaz) tartozik
befizetni a pályázat benyújtásával egyidejûleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000
számú pénzforgalmi jelzõszámára.

A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegû igény esetén sem lehet kevesebb
5000 Ft-nál (amely 20%-os áfát tartalmaz). Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény
rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap sorszámát. Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a
közlemény rovat végérõl a 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot
tüntesse fel.

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az elõírtnál alacsonyabb mértékû teljesítése a
pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A nevezési díjat a támogatásban nem részesülõ pályázó
sem igényelheti vissza. Az adatlapok internetes letöltése esetén a pályázati adatlap sorszámáért for-
duljon az ügyfélszolgálathoz a 327-4445-ös telefonszámon, vagy e-mail: agnes.szondy@nka.hu
címen.

A pályázat

2007. december 3-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Színházi Szakmai Kollégium
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A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2008. január 1.–2008.
december 31. között kiadásra kerülõ hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére.

Altéma kódszáma: 1301

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû, hagyományos, vagy in-
ternetes folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ –
ellenjegyzésével.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA honlapján lehet. A pályázatok ilyen módon történõ
elkészítése a www.nka.hu honlap (portál) „pályázatok” cím alatt található „pályázati adatlap kitölté-
se” címszónál lehet.

A hagyományos és internetes folyóiratok támogatására tervezett keret mindösszesen: 40 millió
forint.

Hagyományos folyóiratok

A pályázónak csatolnia kell:
– a lapbejegyzés másolatát,
– határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását (amennyiben a

2007. évre nem volt NKA által támogatott folyóirat pályázata),
– az utolsó megjelent lapszámot,
– új lap indítása esetén egy példány próbaszámot, a tervezett lap céljainak, ütemtervének,

költségvetésének, továbbá a terjesztés módjának ismertetésével, a célközönség bemutatásával,
– a folyóirat-betétlap 2. oldalán szereplõ adatok (valamennyi adat) szöveges kiegészítését: a fo-

lyóirat 2008. évi tervezett megjelentetése elemzését a 2006. évi tényadatok tükrében.

Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap megjelenésének száma eléri az évi négy
alkalmat. Összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenõ folyóiratok esetében lehetséges,
legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri, vagy meghaladja egy szoká-
sos lapszám terjedelmének 160%-át. A tematikus lapszámok, az évkönyv és a hírlevél típusú
termékek jelen felhívás keretében nem kerülnek támogatásra.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségé-
nek (folyóirat-betétlap 36. sora) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódá-
sának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70%-ánál kisebb támogatást nem szavaz meg.

A kollégium a támogatási összeget csökkentheti abban az esetben, ha a nyomtatott példány-
szám 40%-át meghaladja a remittenda.

Fenti szempontoktól a kollégium csak kivételes esetben és egyhangú szavazással térhet el.
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A kollégium kiemelten támogatja a hagyományos folyóiratok internetes megjelentetésére
történõ áttérését.

A pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy – ha az NKA erre felkéri – aláveti ma-
gát a MATESZ egyszerûsített auditálásának. Ez a szabály a határon túli folyóiratokra nem vonatko-
zik. Az auditálásról szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.

A támogatást elnyert folyóiratok elsõ vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az
NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthetõ.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi, (fõszerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ),
– nyomdai elõkészítésre,
– nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség – nyomdaszámla).

A fentiektõl eltérõ költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

Amennyiben a folyóiratnak hozzáférhetõ internetes formája is van, és ahhoz is kér támogatást,
akkor külön pályázatot kell benyújtania (új pályázati adatlappal és betétlappal).

A támogatás összege visszaigényelhetõ általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázathoz kötelezõen benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) érték-
ben kell kitölteni.

Internetes folyóiratok

A pályázathoz csatolnia kell:
– a folyóirat hozzáférhetõ webcímét,
– a honlapról készült utolsó printeket.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségé-
nek (betétlap 36. sor) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódásának meg-
akadályozása érdekében) az igényelt összeg 70%-ánál kisebb támogatást nem szavaz meg.

A 80%-os költséghatártól, illetve a 70%-os minimum értéktõl a kollégium egyhangú szava-
zással eltérhet.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium,
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– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
= korrektúra,

– kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),
– publikációmegjelentetés (szolgáltatás).

A fentiektõl eltérõ költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A támogatás összege visszaigényelhetõ általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázathoz kötelezõen benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) érték-
ben kell kitölteni.

A támogatott pályázó a támogatás összegére a megkötött szerzõdés birtokában 2008. évben
számíthat a 2007. évi támogatás elszámolása után.

A pályázat

2007. december 3-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Színházi Szakmai Kollégium
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A MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI
SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a mûemlékvédelem és régészet
elméletét, történetét, gyakorlatát, valamint megvalósulásának konkrét példáit tárgyaló kiadványok,
szakkönyvek hagyományos formában, vagy elektronikus illetve digitális adathordozón történõ
megjelentetésére vissza nem térítendõ támogatás formájában.

Altéma kódszáma: 2712

Pályázni lehet a 2008. április 1. és 2009. április 30. közötti idõszakban megjelenésre tervezett
mûvekkel.

Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint magánsze-
mélyek nyújthatnak be.

A pályázati célra rendelkezésre álló keret 20 millió Ft.

Nem nyújtható be pályázat érvényes mûködési engedéllyel rendelkezõ muzeális intézmények
kiadványaira.

A kollégium a bírálat során az alábbi szempontokat kiemelten értékeli:
– a pályázó bizonyítottan rendelkezik saját erõvel,
– a kiadvány új, jelentõs eredményeket, módszereket, fontos példákat mutat be,
– a kiadványt a szakemberek szélesebb körének és/vagy a tájékozott érdeklõdõknek szánják.

A pályázathoz csatolni kell:
– az elkészült kéziratot, illetve digitális megjelentetés esetén hagyományos formában készült

szinopszist,
– három nyomda árajánlatát,
– digitális kiadványok esetén legalább két gyártási árajánlatot,
– nyilatkozatot a saját erõ meglétérõl.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhetõ:

Hagyományos megjelentetés esetén:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi honorárium (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ),
– szerzõi jogdíj,
– járulékok,
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– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
= szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés),
= grafikai munkák,
= kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúra,

– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kö-
tés, csomagolás).

Digitális megjelentetés esetén:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi honorárium (fõszerkesztõ, olvasószerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ),
– szerzõi jogdíj,
– járulékok,
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

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

– gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége, WEB
lap összeállítása, tárhely biztosítása),

– borító elõállítási és csomagolási költsége (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbe-
vágás, csomagolás).

A fentiektõl eltérõ költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A pályázat

2007. december 4-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Mûemléki és Régészeti
Szakmai Kollégium
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A MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI
SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet bármilyen okból
végveszélybe került, vagy váratlanul elõkerült és veszélyeztetett régészeti lelõhely, mûemlék, vagy
mûemlék szerves részét képezõ képzõmûvészeti alkotás megmentésére.

A pályázatra meghívást kap a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal.

Altéma kódszáma: 2711

A pályázati program megvalósítási ideje: 2008. január 1.–2008. december 31.

A megpályázható támogatás összege: 10 000 000 Ft.

A pályázónak rendelkeznie kell 10 000 000 Ft önerõvel. A támogatás csak az önrész felhaszná-
lása után vehetõ igénybe, melyet a pályázónak számlamásolatokkal igazolnia kell.

A támogatás mûemlékek, régészeti lelõhelyek megmentésére szolgál, csak ezzel kapcsolatos,
közvetlenül igazolható költségekre használható fel, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra (rezsire)
nem fordítható.

A pályázat

2007. december 4-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Mûemléki és Régészeti
Szakmai Kollégium
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A MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI
SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2008. ja-
nuár 1.–2008. december 31. között kiadásra kerülõ hagyományos és internetes folyóiratok
megjelentetésére.

Altéma kódszáma: 2701

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû, hagyományos, vagy in-
ternetes folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ –
ellenjegyzésével.

Hagyományos folyóiratok
A pályázónak csatolnia kell:
– a lapbejegyzés másolatát,
– határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását (amennyiben a

2007. évre nem volt NKA által támogatott folyóirat-pályázata),
– az utolsó megjelent lapszámot,
– új lap indítása esetén egy példány próbaszámot, a tervezett lap céljainak, ütemtervének,

költségvetésének, továbbá a terjesztés módjának ismertetésével, a célközönség bemutatásával,
– a folyóirat betétlap 2. oldalán szereplõ adatok (valamennyi adat) szöveges kiegészítését: a fo-

lyóirat 2008. évi tervezett megjelentetése elemzését a 2006. évi tényadatok tükrében.

Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap megjelenésének száma eléri az évi négy
alkalmat. Összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenõ folyóiratok esetében lehetséges,
legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri, vagy meghaladja egy szoká-
sos lapszám terjedelmének 160%-át. A tematikus lapszámok, az évkönyv és a hírlevél típusú
termékek jelen felhívás keretében nem kerülnek támogatásra.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségé-
nek (folyóirat betétlap 36. sora) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódá-
sának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70%-ánál kisebb támogatást nem szavaz meg.

A kollégium a támogatási összeget csökkentheti abban az esetben, ha a nyomtatott példány-
szám 40%-át meghaladja a remittenda.

Fenti szempontoktól a kollégium csak kivételes esetben és egyhangú szavazással térhet el.

A kollégium kiemelten támogatja a hagyományos folyóiratok internetes megjelentetésére
történõ áttérését.

A pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy – ha az NKA erre felkéri – aláveti ma-
gát a MATESZ egyszerûsített auditálásának. Ez a szabály a határon túli folyóiratokra nem vonatko-
zik. Az auditálásról szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.
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A támogatást elnyert folyóiratok elsõ vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az
NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthetõ.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi, (fõszerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ),
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

= szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés
= kiadványszerkesztés, tördelés,
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúra,

– nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség – nyomdaszámla).

A fentiektõl eltérõ költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

Amennyiben a folyóiratnak hozzáférhetõ internetes formája is van, és ahhoz is kér támogatást,
akkor külön pályázatot kell benyújtania (új pályázati adatlappal és betétlappal).

A támogatás összege visszaigényelhetõ általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázathoz kötelezõen benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) érték-
ben kell kitölteni.

Internetes folyóiratok

A pályázathoz csatolnia kell:
– a folyóirat hozzáférhetõ webcímét,
– a honlapról készült utolsó printeket.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségé-
nek (betétlap 36. sor) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódásának meg-
akadályozása érdekében) az igényelt összeg 70%-ánál kisebb támogatást nem szavaz meg.

A 80%-os költséghatártól, illetve a 70%-os minimum értéktõl a kollégium egyhangú szava-
zással eltérhet.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium,
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
= korrektúra,
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– kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),
– publikációmegjelentetés (szolgáltatás).

A fentiektõl eltérõ költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A támogatás összege visszaigényelhetõ általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázathoz kötelezõen benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) érték-
ben kell kitölteni.

A támogatott pályázó a támogatás összegére a megkötött szerzõdés birtokában 2008. évben
számíthat a 2007. évi támogatás elszámolása után.

A pályázat

2007. december 4-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Mûemléki és Régészeti
Szakmai Kollégium
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A KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati kiírás hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére

A kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2008. január 1. és 2008. december 31. kö-
zött kiadásra kerülõ hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésének vissza nem térítendõ
támogatására. Új folyóirat alapítását a kollégium nem támogatja.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA honlapján lehet. A pályázatok ilyen módon történõ
elkészítése a www.nka.hu (http://www.nka.hu/) honlap (portál) „pályázatok” cím alatt található „pá-
lyázati adatlap kitöltése” címszónál lehet.

A pályázatokra kiosztható keret teljes összege: 50 millió Ft.

Altéma kódszáma: 1601

A kollégium nem ír elõ kötelezõ önrészt.

A pályázaton hazai bejegyzésû, hagyományos vagy internetes folyóirat tulajdonosa vagy ki-
adója vehet részt, a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzésével.

1. Hagyományos folyóiratok

A pályázónak csatolnia kell:
– a lapbejegyzés másolatát,
– utolsó megjelent lapszámot,
– a folyóirat-betétlap 2. oldalán szereplõ adatok (valamennyi adat) szöveges kiegészítését: a fo-

lyóirat 2008. évi tervezett megjelentetése elemzését a 2006. évi tényadatok tükrében.

Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap megjelenésének száma eléri az évi négy
alkalmat.

Összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenõ folyóiratok esetében lehetséges,
legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri, vagy meghaladja egy szoká-
sos lapszám terjedelmének 160%-át.

A tematikus lapszámok, az évkönyv és hírlevél típusú termékek jelen felhívás keretében nem
kerülnek támogatásra.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségé-
nek (folyóirat betétlap 36. sora) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódá-
sának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb támogatást nem szavaz
meg. A kollégium a támogatási összeget csökkenheti abban az esetben, ha a nyomtatott példányszám
40%-át meghaladja a remittenda.
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Fenti szempontoktól a kollégium – kivételes esetben – egyhangú szavazással eltérhet.

A kollégium kiemelten támogatja hagyományos folyóiratok internetes megjelentetésére
történõ áttérését.

A pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy – ha az NKA erre fölkéri – aláveti ma-
gát a MATESZ egyszerûsített auditálásának.

A támogatást elnyert folyóiratok elsõ vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az
NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthetõ.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium,
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

= szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
= kiadványszerkesztés‚ tördelés,
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúra,

– nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség – nyomdaszámla).

A fentiektõl eltérõ jogcímre történõ igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.

Amennyiben a folyóiratnak hozzáférhetõ internetes formája is van, és ahhoz is kér támogatást,
akkor külön pályázatot kell benyújtania (új pályázati adatlappal és betétlappal).

A támogatás összege visszaigényelhetõ általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázathoz kötelezõen benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) értéken
kell kitölteni.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

2. Internetes folyóiratok

A pályázathoz csatolni kell:
– a folyóirat hozzáférhetõ webcímét és
– a honlapról készült utolsó printeket
– a folyóirat betétlap 2. oldalán szereplõ adatok (valamennyi adat) szöveges kiegészítését: a fo-

lyóirat 2008. évi tervezett megjelentetése elemzését a 2006. évi tényadatok tükrében.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségé-
nek (betétlap 36. sor) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódásának meg-
akadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb támogatást nem szavaz meg.
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A 80%-os költséghatártól, illetve a 70%-os minimum értéktõl a kollégium – kivételes esetben –
egyhangú szavazással eltérhet.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, tervezõszerkesztõ képszerkesztõ) honorárium,
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
– szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
– korrektúra,
– kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),
– publikáció megjelentetés (szolgáltatás)

A fentiektõl eltérõ jogcímre történõ igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.

A támogatás összege visszaigényelhetõ általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázathoz kötelezõen benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) értéken
kell kitölteni.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére a megkötött szerzõdés birtokában 2008. évben
számíthat a 2007. évi támogatás elszámolása után.

A pályázat

2007. december 4-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium
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A FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2008. január 1.–december 31. között
hagyományos formában megjelenõ fotómûvészeti szakfolyóiratok vissza nem térítendõ támoga-
tására, új lap indítására.

Kiosztható keretösszeg: 18 millió Ft.

A kollégium a pályázatban kötelezõ önrészt nem ír elõ.

Altéma kódszáma: 1801

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû, hagyományos fotómûvé-
szeti folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ – ellenjegyzé-
sével.

Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap megjelenésének száma eléri az évi négy
alkalmat. Összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenõ folyóiratok esetében lehetséges,
legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri, vagy meghaladja egy
szokásos lapszám terjedelmének 160%-át.

A kollégium a jövõben – 2008. évi meghirdetéssel – támogatni kívánja hagyományos folyóira-
tok internetes megjelenésre történõ áttérését.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségé-
nek (folyóirat-betétlap 36. sora) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódá-
sának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb támogatást nem szavaz
meg. A kollégium csökkentheti a támogatás összegét, amennyiben a nyomtatott példányszám 40 szá-
zalékát meghaladja a remittenda.

Fenti szempontoktól a kollégium kivételesen indokolt esetben eltérhet, amennyiben ezt egy-
hangúlag indokoltnak látja.

A pályázónak csatolnia kell:
– a lapbejegyzés másolatát;
– az auditálást vállaló nyilatkozatot (a pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy –

ha az NKA erre fölkéri – aláveti magát a MATESZ egyszerûsített auditálásának). Ez a szabály a hatá-
ron túli folyóiratokra nem vonatkozik;

– a pályázati adatlap folyóirat-betétlapja 2. oldalán szereplõ adatok szöveges kiegészítését: a
folyóirat 2008. évi tervezett megjelentetésének elemzését a 2006. évi tényadatok tükrében;

– az utolsó megjelent lapszámot;
– határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását (amennyiben a

2007. évre nem volt NKA által támogatott folyóirat-pályázata),
– új lap indítása esetén egy példány próbaszámot, a tervezett lap céljainak, ütemtervének,

költségvetésének, továbbá a terjesztés módjának ismertetésével, a célközönség bemutatásával.
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A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó)
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi honorárium,
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

= szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
= kiadványszerkesztés‚ tördelés,
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúra,

– nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség-nyomdaszámla).

A fentiektõl eltérõ jogcímre történõ igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.

* * *

A támogatást elnyert folyóiratok elsõ vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az
NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthetõ. A támogatott pályázó a
támogatás összegére a megkötött szerzõdés birtokában 2008. évben számíthat a 2007. évi támogatás
elszámolása után.

Pályázni csak a 2007. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat, különös tekintet-
tel a megváltozott pályázati feltételekre, a folyóirat-betétlap új változatára! A támogatás összege
visszaigényelhetõ általános forgalmi adóra nem használható fel. A pályázathoz kötelezõen benyúj-
tandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) értéken kell feltüntetni.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA honlapján lehet. A pályázatok ilyen módon történõ
elkészítése a www.nka.hu honlap (portál) „pályázatok” cím alatti „pályázati adatlap kitöltése”
címszónál lehetséges.

A pályázat

2007. december 5-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Fotómûvészeti Szakmai Kollégium
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AZ IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati kiírás hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére

A kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2008. január 1.–2008. december 31. között
kiadásra kerülõ hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére.

Altéma kódszáma: 1701

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû, hagyományos, vagy in-
ternetes folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ –
ellenjegyzésével.

1. Hagyományos folyóiratok

A pályázónak csatolnia kell:
– a lapbejegyzés másolatát,
– határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását (amennyiben a

2007. évre nem volt NKA által támogatott folyóirat-pályázata),
– az utolsó megjelent lapszámot,
– új lap indítása esetén egy példány próbaszámot, a tervezett lap céljainak, ütemtervének,

költségvetésének, továbbá a terjesztés módjának ismertetésével, a célközönség bemutatásával,
– a folyóirat-betétlap 2. oldalán szereplõ adatok (valamennyi adat) szöveges kiegészítését: a fo-

lyóirat 2008. évi tervezett megjelentetése elemzését a 2006. évi tényadatok tükrében.

Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap megjelenésének száma eléri az évi négy
alkalmat. Összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenõ folyóiratok esetében lehetsé-
ges, legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri, vagy meghaladja egy lap-
szám terjedelmének 160%-át. A kollégium a támogatási összeget csökkentheti abban az esetben, ha a
nyomtatott példányszám 40%-át meghaladja a remittenda. A tematikus lapszámok, az évkönyv és
hírlevél típusú termékek jelen felhívás keretében nem kerülhetnek támogatásra.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségé-
nek (folyóirat-betétlap 36. sora) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódá-
sának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb támogatást nem szavaz
meg.

Fenti szempontoktól a kollégium – csak kivételes esetben – egyhangú szavazással eltérhet.
A kollégium kiemelten támogatja (elõnyben részesíti) hagyományos folyóiratok internetes

megjelentetésére történõ áttérést.
A pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy – ha az NKA erre fölkéri – aláveti ma-

gát a MATESZ egyszerûsített auditálásának. Ez a szabály a határon túli folyóiratokra nem
vonatkozik.

A támogatást elnyert folyóiratok elsõ vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az
NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthetõ.
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A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium,
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

= szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
= kiadványszerkesztés‚ tördelés,
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúra,

– nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség – nyomdaszámla).

A fentiektõl eltérõ jogcímre történõ igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.
Amennyiben a folyóiratnak hozzáférhetõ internetes formája is van, és ahhoz is kér támogatást,

akkor külön pályázatot kell benyújtania (új pályázati adatlappal és betétlappal).
A támogatás összege visszaigényelhetõ általános forgalmi adóra nem használható fel.
A pályázathoz kötelezõen benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) értéken

kell kitölteni. A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

2. Internetes folyóiratok

A pályázathoz csatolni kell
– a folyóirat hozzáférhetõ webcímét és
– a honlapról készült utolsó printeket
– a folyóirat-betétlap 2. oldalán szereplõ adatok (valamennyi adat) szöveges kiegészítését: a fo-

lyóirat 2008. évi tervezett megjelentetése elemzését a 2006. évi tényadatok tükrében.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségé-
nek (betétlap 36. sor) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódásának meg-
akadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb támogatást nem szavaz meg.

A 80%-os költséghatártól, illetve a 70%-os minimum értéktõl a kollégiumok (a jelenlévõk te-
kintetében) egyhangú szavazással eltérhetnek.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, tervezõszerkesztõ képszerkesztõ) honorárium,
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
= korrektúra,

– kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),
– publikáció megjelentetés (szolgáltatás)

A fentiektõl eltérõ jogcímre történõ igénybenyújtást a pályázónak indokolni kell, amennyiben
a támogatás összege visszaigényelhetõ általános forgalmi adóra nem használható fel.
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A pályázathoz kötelezõen benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) értéken
kell kitölteni.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes. A támogatott pályá-
zó a támogatás összegére a megkötött szerzõdés birtokában 2008. évben számíthat a 2007. évi
támogatás elszámolása után.

A pályázat

2007. december 7-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Iparmûvészeti Szakmai Kollégium
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A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Táncmûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2008. január
1.–2008. december 31. között kiadásra kerülõ hagyományos és internetes folyóiratok
megjelentetésére.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA honlapján lehet.

A pályázatok ilyen módon történõ elkészítése a www.nka.hu honlap (portál) „pályázatok” cím
alatt található „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet.

Altéma kódszáma: 1501

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû, hagyományos, vagy in-
ternetes folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ –
ellenjegyzésével.

1. Hagyományos folyóiratok

A pályázónak csatolnia kell:
– a lapbejegyzés másolatát,
– határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását (amennyiben a

2007. évre nem volt NKA által támogatott folyóirat-pályázata),
– az utolsó megjelent lapszámot,
– új lap indítása esetén egy példány próbaszámot, a tervezett lap céljainak, ütemtervének,

költségvetésének, továbbá a terjesztés módjának ismertetésével, a célközönség bemutatásával,
– a folyóirat-betétlap 2. oldalán szereplõ adatok (valamennyi adat) szöveges kiegészítését: a fo-

lyóirat 2008. évi tervezett megjelentetése elemzését a 2006. évi tényadatok tükrében.

Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap megjelenésének száma eléri az évi négy
alkalmat. Összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenõ folyóiratok esetében lehetséges,
legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri, vagy meghaladja egy szoká-
sos lapszám terjedelmének 160%-át. A tematikus lapszámok, az évkönyv és a hírlevél típusú
termékek jelen felhívás keretében nem kerülnek támogatásra.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségé-
nek (folyóirat-betétlap 36. sora) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódá-
sának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70%-ánál kisebb támogatást nem szavaz meg.

A kollégium a támogatási összeget csökkentheti abban az esetben, ha a nyomtatott példány-
szám 40%-át meghaladja a remittenda.

Fenti szempontoktól a kollégium csak kivételes esetben és egyhangú szavazással térhet el.
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A kollégium kiemelten támogatja a hagyományos folyóiratok internetes megjelentetésére
történõ áttérését.

A pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy – ha az NKA erre felkéri – aláveti ma-
gát a MATESZ egyszerûsített auditálásának. Ez a szabály a határon túli folyóiratokra nem vonatko-
zik. Az auditálásról szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.

A támogatást elnyert folyóiratok elsõ vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az
NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthetõ.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi, (fõszerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ),
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

= szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés
= kiadványszerkesztés, tördelés,
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúra,

– nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség – nyomdaszámla).

A fentiektõl eltérõ költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

Amennyiben a folyóiratnak hozzáférhetõ internetes formája is van, és ahhoz is kér támogatást,
akkor külön pályázatot kell benyújtania (új pályázati adatlappal és betétlappal).

A támogatás összege visszaigényelhetõ általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázathoz kötelezõen benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) érték-
ben kell kitölteni.

2. Internetes folyóiratok

A pályázathoz csatolnia kell:
– a folyóirat hozzáférhetõ webcímét,
– a honlapról készült utolsó printeket.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségé-
nek (betétlap 36. sor) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódásának meg-
akadályozása érdekében) az igényelt összeg 70%-ánál kisebb támogatást nem szavaz meg.

A 80%-os költséghatártól, illetve a 70%-os minimum értéktõl a kollégium egyhangú szava-
zással eltérhet.
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A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium,
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
= korrektúra,

– kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),
– publikáció megjelentetés (szolgáltatás).

A fentiektõl eltérõ költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A támogatás összege visszaigényelhetõ általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázathoz kötelezõen benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) érték-
ben kell kitölteni.

A támogatott pályázó a támogatás összegére a megkötött szerzõdés birtokában 2008. évben
számíthat a 2007. évi támogatás elszámolása után.

A pályázat

2007. december 7-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Táncmûvészeti Szakmai Kollégium
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AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS
KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére

A kollégium pályázatot hirdet bölcseleti, történeti, társadalomtudományi és a természettudo-
mányos ismeretterjesztést szolgáló (ezek között gyermek- és ifjúsági, országos és helyi értékeket be-
mutató) hagyományos vagy internetes folyóiratok és periodikák 2008. január 1. és 2008. december
31. között kiadásra kerülõ megjelentetésének vissza nem térítendõ támogatására.

Kiosztható keretösszeg: 140 millió forint.
Altéma kódszáma: 2501

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû, hagyományos vagy inter-
netes folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a fõszerkesztõ és/vagy felelõs szerkesztõ ellen-
jegyzésével. Amennyiben a folyóiratnak hozzáférhetõ internetes formája is van, és ahhoz is kér
támogatást, akkor külön pályázatot kell benyújtania (új pályázati adatlappal és betétlappal).

1. Hagyományos folyóiratok

A pályázat nem vonatkozik évkönyv és hírlevél típusú kiadványokra, tematikus különszámok
megjelentetésére, valamint új lap indítására. Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap
megjelenésének száma eléri az évi négy alkalmat. Összevont lapszám beszámítása csak az évente leg-
alább 10 alkalommal megjelenõ folyóiratok esetében lehetséges és legfeljebb egyszer, amennyiben az
összevont lapszám terjedelme eléri vagy meghaladja egy szokásos lapszám terjedelmének 160 száza-
lékát.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségé-
nek (folyóirat-betétlap 36. sora) maximum 80 százalékára lehet. A kollégium (a támogatások elap-
rózódásának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb támogatást nem
szavaz meg. A kollégium csökkenti a támogatás összegét, amennyiben a remittenda meghaladja a
nyomtatott példányszám 40 százalékát. A kollégium önrészt nem ír elõ.

Fenti szempontoktól a kollégium csak kivételes esetben és egyhangú szavazással térhet el.

A pályázónak csatolnia kell:
– a lapbejegyzés másolatát;
– határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását (amennyiben a

2007. évre nem volt NKA által támogatott folyóirat-pályázata),
– az utolsó megjelent lapszámot;
– az auditálást vállaló nyilatkozatot (a pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy

– amennyiben az NKA erre fölkéri – aláveti magát a MATESZ egyszerûsített auditálásának; ez a sza-
bály a határon túli folyóiratokra nem vonatkozik); és

– a pályázati adatlap folyóirat-betétlapja 2. oldalán szereplõ adatok szöveges kiegészítését: a
folyóirat 2008. évi tervezett megjelentetése elemzését a 2006. évi tényadatok tükrében.
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A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó)
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium,
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
– szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
– kiadványszerkesztés‚ tördelés,
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
– korrektúra,
– nyomdaköltség (nyomdaszámlával igazolt tényleges nyomdaköltség).

A fentiektõl eltérõ jogcímre történõ igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.

A támogatást elnyert folyóiratok elsõ vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az
NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthetõ.

Az elbírálás szempontjai:
1. A kollégium kiemelten támogatja az évek óta magas szakmai színvonalon, alacsony remit-

tenda-százalékkal és magas elõfizetõi hányaddal megjelenõ hagyományos folyóiratok pályázatát.
2. A kollégium a pályázatok elbírálásánál figyelembe veszi az egy lapszámra és egy példányra

vetített támogatás mértékét és elõnyben részesíti az alacsony fajlagos költséggel, de jó technikai mi-
nõségben elõállított folyóiratokat.

3. A kollégium már rövid távon is ösztönözni kívánja a hagyományos folyóiratok internetes
megjelentetésre történõ áttérését.

2. Internetes folyóiratok

A pályázat több éve folyamatosan megjelenõ és új internetes folyóiratokra egyaránt vonatko-
zik. Támogatás csak olyan internetes folyóirat esetében adható, amelynek tartalmát legalább havi
rendszerességgel frissítik és az olvasók számára biztosítják a honlap tartalmának folyamatos
internetes elérhetõségét.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségé-
nek (folyóirat-betétlap 36. sora) maximum 80 százalékára lehet. A kollégium (a támogatások elap-
rózódásának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb támogatást nem
szavaz meg. A kollégium önrészt nem ír elõ.

Fenti szempontoktól a kollégium csak kivételes esetben és egyhangú szavazással térhet el.

A pályázónak csatolnia kell:
– az internetes folyóirat webcímét (url);
– a folyóirat kinyomtatott honlap-térképét; és
– a honlap fõoldaláról valamint jellemzõ belsõ oldalairól készült legutolsó (színes) printeket.
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A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó);
– szerzõi jogdíjak;
– fordítói, lektorálási honorárium, vagy számlás kifizetése;
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, tervezõszerkesztõ képszerkesztõ) honorárium;
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
– szövegbevitel (írás) és korrektúra;
– képbevitel, szkennelés;
– képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás);
– kódolás (HTML, XML nyelvre) (adatfeltöltés);
– publikáció-megjelentetés (tartalomszolgáltatás).

A fentiektõl eltérõ jogcímre történõ igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell .

A támogatást elnyert internetes folyóiratok fõoldalukon kötelesek feltüntetni az NKA érvényes
logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthetõ.

Az elbírálás szempontjai:
1. A kollégium kiemelten támogatja az évek óta magas szakmai színvonalon megjelenõ hagyo-

mányos folyóiratok internetes kiadását célul tûzõ pályázatokat.
2. A kollégium a pályázatok elbírálásánál elõnyben részesíti az alacsony fajlagos költséggel, de

jó technikai minõségben elõállított internetes folyóiratokat.
3. A kollégium nem támogatja a reklámok megjelentetését az internetes folyóiratok lapjain, kü-

lönösen azok nyitó oldalán. Ez nem vonatkozik a megjelenést és tartalomszolgáltatást támogató intéz-
mények, szervezetek felsorolására, logójuk feltüntetésére.

* * *

A támogatott pályázó a támogatás összegére a megkötött szerzõdés birtokában 2008. évben
számíthat a 2007. évi támogatás elszámolása után.

Pályázni csak a 2007. évre érvényes pályázati adatlapon lehet! Kérjük, figyelmesen olvassa
el a lap tetején található Általános tudnivalókat, különös tekintettel a megváltozott pályázati feltéte-
lekre, a folyóirat-betétlap új változatára!

A támogatás összege visszaigényelhetõ általános forgalmi adóra nem használható fel. A pályá-
zathoz kötelezõen benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) értéken kell feltüntetni,
tb-járulékra költség nem igényelhetõ.

Pályázati adatlapot kitölteni csak a Nemzeti Kulturális Alap honlapján lehet a pályáztatás me-
nüpont alatt (lásd http://www2.nka.hu/pages/palyaztatas/palyaztatas.html).
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A pályázat

2007. december 10-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra
Szakmai Kollégium

1290 NKA HÍRLEVÉL � FELHÍVÁSOK



A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Zenei Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2008. január 1.– 2008. de-
cember 31. között kiadásra kerülõ hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA honlapján lehet.

A pályázatok ilyen módon történõ elkészítése a www.nka.hu honlap (portál) „pályázatok” cím
alatt található „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet.

Altéma kódszáma: 1401

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû, hagyományos, vagy in-
ternetes folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ –
ellenjegyzésével.

1. Hagyományos folyóiratok

A pályázónak csatolnia kell:
– a lapbejegyzés másolatát,
– határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását (amennyiben a

2007. évre nem volt NKA által támogatott folyóirat-pályázata),
– az utolsó megjelent lapszámot,
– új lap indítása esetén egy példány próbaszámot, a tervezett lap céljainak, ütemtervének,

költségvetésének, továbbá a terjesztés módjának ismertetésével, a célközönség bemutatásával,
– a folyóirat-betétlap 2. oldalán szereplõ adatok (valamennyi adat) szöveges kiegészítését: a fo-

lyóirat 2008. évi tervezett megjelentetése elemzését a 2006. évi tényadatok tükrében.

Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap megjelenésének száma eléri az évi négy
alkalmat. Összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenõ folyóiratok esetében lehetséges,
legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri, vagy meghaladja egy
szokásos lapszám terjedelmének 160%-át.

A tematikus lapszámok, az évkönyv és a hírlevél típusú termékek jelen felhívás keretében nem
kerülnek támogatásra.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségé-
nek (folyóirat-betétlap 36. sora) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódá-
sának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70%-ánál kisebb támogatást nem szavaz meg.

A kollégium a támogatási összeget csökkentheti abban az esetben, ha a nyomtatott példány-
szám 40%-át meghaladja a remittenda.

Fenti szempontoktól a kollégium csak kivételes esetben és egyhangú szavazással térhet el.
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A kollégium kiemelten támogatja a hagyományos folyóiratok internetes megjelentetésére
történõ áttérését.

A pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy – ha az NKA erre felkéri – aláveti ma-
gát a MATESZ egyszerûsített auditálásának. Ez a szabály a határon túli folyóiratokra nem vonatko-
zik. Az auditálásról szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.

A támogatást elnyert folyóiratok elsõ vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az
NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthetõ.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi, (fõszerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ),
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

= szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés
= kiadványszerkesztés, tördelés,
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúra,

– nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség – nyomdaszámla).

A fentiektõl eltérõ költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

Amennyiben a folyóiratnak hozzáférhetõ internetes formája is van, és ahhoz is kér támogatást,
akkor külön pályázatot kell benyújtania (új pályázati adatlappal és betétlappal).

A támogatás összege visszaigényelhetõ általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázathoz kötelezõen benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) értékben
kell kitölteni.

2. Internetes folyóiratok

A pályázathoz csatolnia kell:
– a folyóirat hozzáférhetõ webcímét,
– a honlapról készült utolsó printeket.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségé-
nek (betétlap 36. sor) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódásának meg-
akadályozása érdekében) az igényelt összeg 70%-ánál kisebb támogatást nem szavaz meg.

A 80%-os költséghatártól, illetve a 70%-os minimum értéktõl a kollégium egyhangú szavazás-
sal eltérhet.
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A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium,
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
= korrektúra,

– kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),
– publikációmegjelentetés (szolgáltatás).

A fentiektõl eltérõ költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A támogatás összege visszaigényelhetõ általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázathoz kötelezõen benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) értékben
kell kitölteni.

A támogatott pályázó a támogatás összegére a megkötött szerzõdés birtokában 2008. évben
számíthat a 2007. évi támogatás elszámolása után.

A pályázat

2007. december 11-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Zenei Szakmai Kollégium
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AZ ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati kiírás hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére

A kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2008. január 1.–2008. december 31. között
kiadásra kerülõ hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésének vissza nem térítendõ
támogatására.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA honlapján lehet. A pályázatok ilyen módon történõ
elkészítése a www.nka.hu (http://www.nka.hu/) honlap (portál) „pályázatok” cím alatt található
„pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet.

A pályázatokra kiosztható keret összege: 30 millió Ft.

Altéma kódszáma: 2401

A kollégium nem ír elõ kötelezõ önrészt.

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû, hagyományos, vagy in-
ternetes folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ –
ellenjegyzésével.

1. Hagyományos folyóiratok

A pályázónak csatolnia kell:
– a lapbejegyzés másolatát,
– határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását (amennyiben a

2007. évre nem volt NKA által támogatott folyóirat-pályázata),
– az utolsó megjelent lapszámot,
– új lap indítása esetén egy példány próbaszámot, a tervezett lap céljainak, ütemtervének,

költségvetésének, továbbá a terjesztés módjának ismertetésével, a célközönség bemutatásával,
– a folyóirat-betétlap 2. oldalán szereplõ adatok (valamennyi adat) szöveges kiegészítését: a fo-

lyóirat 2008. évi tervezett megjelentetése elemzését a 2006. évi tényadatok tükrében.

Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap megjelenésének száma eléri az évi négy
alkalmat. Összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenõ folyóiratok esetében lehetsé-
ges, legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri, vagy meghaladja egy szo-
kásos lapszám terjedelmének 160%-át. A tematikus lapszámok, az évkönyv és hírlevél típusú
termékek jelen felhívás keretében nem kerülnek támogatásra.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségé-
nek (folyóirat-betétlap 36. sora) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódá-
sának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb támogatást nem szavaz
meg. A kollégium a támogatási összeget csökkenheti abban az esetben, ha a nyomtatott példányszám
40%-át meghaladja a remittenda.
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Fenti szempontoktól a kollégium – csak kivételes esetben – egyhangú szavazással eltérhet.

A kollégium kiemelten támogatja hagyományos folyóiratok internetes megjelentetésére törté-
nõ áttérését. A pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy – ha az NKA erre fölkéri – aláveti
magát a MATESZ egyszerûsített auditálásának. Ez a szabály a határon túli folyóiratokra nem
vonatkozik.

A támogatást elnyert folyóiratok elsõ vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az
NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthetõ.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium,
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

= szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
= kiadványszerkesztés‚ tördelés,
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúra,

– nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség – nyomdaszámla).

A fentiektõl eltérõ jogcímre történõ igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.

Amennyiben a folyóiratnak hozzáférhetõ internetes formája is van, és ahhoz is kér támogatást,
akkor külön pályázatot kell benyújtania (új pályázati adatlappal és betétlappal).

A támogatás összege visszaigényelhetõ általános forgalmi adóra nem használható fel. A pályá-
zathoz kötelezõen benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) értéken kell kitölteni.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

2. Internetes folyóiratok

A pályázathoz csatolni kell
– a folyóirat hozzáférhetõ webcímét és
– a honlapról készült utolsó printeket
– a folyóirat-betétlap 2. oldalán szereplõ adatok (valamennyi adat) szöveges kiegészítését: a fo-

lyóirat 2008. évi tervezett megjelentetése elemzését a 2006. évi tényadatok tükrében.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségé-
nek (betétlap 36. sor) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódásának meg-
akadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb támogatást nem szavaz meg.

A 80%-os költséghatártól, illetve a 70%-os minimum értéktõl a kollégium – kivételes esetben –
egyhangú szavazással eltérhet.
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A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, tervezõszerkesztõ képszerkesztõ) honorárium,
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
= korrektúra,

– kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),
– publikáció megjelentetés (szolgáltatás)

A fentiektõl eltérõ jogcímre történõ igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.

A támogatás összege visszaigényelhetõ általános forgalmi adóra nem használható fel. A pályá-
zathoz kötelezõen benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) értéken kell kitölteni.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére a megkötött szerzõdés birtokában 2008. évben
számíthat a 2007. évi támogatás elszámolása után.

A pályázat

2007. december 12-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Építõmûvészeti Szakmai Kollégium
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A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2008. január
1.–2008. december 31. között kiadásra kerülõ hagyományos és internetes folyóiratok
megjelentetésére.

Altéma kódszáma: 1001

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû, hagyományos, vagy in-
ternetes folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ –
ellenjegyzésével.

A pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA honlapján lehet.

A pályázatok ilyen módon történõ elkészítése a www.nka.hu portál „Pályáztatás” cím alatt ta-
lálható „Pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet.

1. Hagyományos folyóiratok

A pályázónak csatolnia kell:
– a lapbejegyzés másolatát,
– határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását (amennyiben a

2007. évre nem volt NKA által támogatott folyóirat-pályázata),
– az utolsó megjelent lapszámot,
– új lap indítása esetén egy példány próbaszámot, a tervezett lap céljainak, ütemtervének,

költségvetésének, továbbá a terjesztés módjának ismertetésével, a célközönség bemutatásával,
– a folyóirat-betétlap 2. oldalán szereplõ adatok (valamennyi adat) szöveges kiegészítését: a fo-

lyóirat 2008. évi tervezett megjelentetése elemzését a 2006. évi tényadatok tükrében.

Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap megjelenésének száma eléri az évi négy
alkalmat. Összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenõ folyóiratok esetében lehetséges,
legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri, vagy meghaladja egy szoká-
sos lapszám terjedelmének 160%-át. A tematikus lapszámok, az évkönyv és a hírlevél típusú
termékek jelen felhívás keretében nem kerülnek támogatásra.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségé-
nek (folyóirat-betétlap 36. sora) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódá-
sának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70%-ánál kisebb támogatást nem szavaz meg.

A kollégium a támogatási összeget csökkentheti abban az esetben, ha a nyomtatott példány-
szám 40%-át meghaladja a remittenda.

Fenti szempontoktól a kollégium csak kivételes esetben és egyhangú szavazással térhet el.
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A kollégium kiemelten támogatja a hagyományos folyóiratok internetes megjelentetésére
történõ áttérését.

A pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy – ha az NKA erre felkéri – aláveti ma-
gát a MATESZ egyszerûsített auditálásának. Ez a szabály a határon túli folyóiratokra nem vonatko-
zik. Az auditálásról szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.

A támogatást elnyert folyóiratok elsõ vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az
NKA érvényes logóját, mely az NKA portáljáról (www.nka.hu) letölthetõ.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi, (fõszerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ),
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

= szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés
= kiadványszerkesztés, tördelés,
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúra,

– nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség – nyomdaszámla).

A fentiektõl eltérõ költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

Amennyiben a folyóiratnak hozzáférhetõ internetes formája is van, és ahhoz is kér támogatást,
akkor külön pályázatot kell benyújtania (új pályázati adatlappal és betétlappal).

A támogatás összege visszaigényelhetõ általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázathoz kötelezõen benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) értékben
kell kitölteni.

2. Internetes folyóiratok

A pályázathoz csatolnia kell:
– a folyóirat hozzáférhetõ webcímét,
– a honlapról készült utolsó printeket.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségé-
nek (betétlap 36. sor) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódásának meg-
akadályozása érdekében) az igényelt összeg 70%-ánál kisebb támogatást nem szavaz meg.

A 80%-os költséghatártól, illetve a 70%-os minimum értéktõl a kollégium egyhangú szavazás-
sal eltérhet.
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A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium,
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
= korrektúra,

– kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),
– publikációmegjelentetés (szolgáltatás).

A fentiektõl eltérõ költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A támogatás összege visszaigényelhetõ általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázathoz kötelezõen benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) értékben
kell kitölteni.

A támogatott pályázó a támogatás összegére a megkötött szerzõdés birtokában 2008. évben
számíthat a 2007. évi támogatás elszámolása után.

A pályázat

2007. december 12-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Mozgókép Szakmai Kollégium
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Beérkezett:
Azonosító:

BETÉTLAP
A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM

2006. II. FÉLÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁNAK 2., 3. PONTJÁHOZ

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

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

A forgatókönyv írója: ..........................................................................................

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

A forgatókönyv címe: ..........................................................................................

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

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

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

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

Koprodukciós partner neve és címe: ..........................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* A megfelelõt kérjük aláhúzni, illetve kitölteni.
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A KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA honlapján lehet, a kitöltött és kinyomtatott adatlapot
az NKA Igazgatóságára kell beküldeni. A pályázatok ilyen módon történõ elkészítése a www.nka.hu
portál „Pályáztatás” cím alatt található „Pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet.

A kollégium pályázatot hirdet a 2008. évi közmûvelõdési szakmai tevékenységek fejlesztése és
megújítása céljából az alábbi témakörökben.

1. A 2008-ban megjelenõ közmûvelõdési tartalmú kiadványok támogatására

Altéma kódszáma: 2012

A pályázat célja: egy-egy közmûvelõdési szakterület, megye vagy régió információszolgálta-
tási kiadványainak támogatása.

Pályázhatnak:
– megyei közmûvelõdési szakmai tanácsadó, szolgáltató feladatokat ellátó intézmények,

szervezetek,
– bejegyzett közmûvelõdési célú országos, regionális vagy megyei hatókörû egyesületek, ala-

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

A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás.

Az elbírálás szempontjai:
– a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek,
– a pályázatban foglaltak és szakmai megalapozottsága; céljának, tartalmának kidolgozottsága,

színvonala, értéke és a költségvetés megalapozottsága, realitása.

A pályázatnak tartalmaznia kell
– a közmûvelõdési tartalmú kiadvány részletes költségvetését,
– az egy példányra jutó bekerülési költséget,
– a megjelenések számát,
– a megjelenésenkénti példányszámot,
– a pályázó ez irányú tevékenységének bemutatását (maximum 1 oldalban).

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium,
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

= szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
= kiadványszerkesztés‚ tördelés,
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúra,

– nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség, nyomdaszámla).
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A pályázó részére elõírt önrész: 20%.

A pályázóknak a teljes költségvetés tükrében, az önrésszel és a támogatással is el kell szá-
molnia.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektõl eltérõ költségjogcímet is megjelöl, úgy azt rövi-
den indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörben dönt. Amennyiben a pályázó elmu-
lasztja az indoklást, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el. A támogatás összege
visszaigényelhetõ általános forgalmi adóra nem használható fel.

Az altéma támogatási keretösszege: 15 millió Ft.

2. Nemzetközi közmûvelõdési szakmai szervezetekben a magyar részvétel tá-
mogatására:

Altéma kódszáma: 2003

A pályázat célja: 2008 folyamán a nemzetközi kapcsolatok ápolása, a nemzetközi szervezetek-
ben való tagsági viszonyok fenntartása, a magyar részvétel jelentõségének fejlesztése.

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

pítványok, közhasznú minõsítésû kht.-k, nonprofit célú gazdasági társaságok.
A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás.

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

összefogó nemzetközi szervezetek 2008. évi tagsági díjára,
– e szervezetek 2008. évi eseményein való részvétel úti-, és szállásköltségére – maximum 2 fõ

számára.
A pályázó részére elõírt önrész: 30%.
A pályázóknak a teljes költségvetés tükrében, az önrésszel és a támogatással is el kell számol-

nia.

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

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

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

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

(árajánlatokat).
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Az elbírálás szempontjai:
– a magyar részvétel jelentõsége a nemzetközi szervezetben,
– a magyar szervezet hazai közmûvelõdési szerepe,
– a pályázat igényessége.

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

Az altéma támogatási keretösszege: 10 millió forint.

A pályázat

2007. december 12-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Közmûvelõdési Szakmai Kollégium
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A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Mozgókép Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2007. II. félévében az alábbi célok megva-
lósítására vissza nem térítendõ támogatás formájában.

A pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA honlapján lehet.

A pályázatok ilyen módon történõ elkészítése a www.nka.hu portál „Pályáztatás” cím alatt ta-
lálható „Pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Filmes rendezvényekre

Altéma kódszáma: 1008

Támogatásban részesülhetnek a 2007. október 1-jétõl 2008. március 1-jéig lebonyolításra ke-
rülõ – a filmmûvészeti értékek népszerûsítését és terjesztését szolgáló – országos, regionális, és hatá-
ron túli magyar rendezvények (filmhét, fesztivál, szemle, bemutató stb.) szervezõi. A pályázathoz
csatolni kell a – pályázó nevére szóló – Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda Igazgatóság ál-
tal kiadott regisztrációs igazolás másolatát. (A Kollégium tervezi még a 2008. január 1.–december
31-ig lebonyolításra kerülõ filmes rendezvények támogatását.)

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

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

pozott és kidolgozott koncepcióval bíró rendezvények.

Pályázni lehet:
– tiszteletdíjra és annak járulékaira,
– terembérletre,
– film- és technikai eszközbérlésre,
– utazási költségre,
– szállásköltségre,
– szállítási költségre,
– nyomdaköltségre,
– reklám- és propagandaköltségre.
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Annak a pályázónak, aki 2007-ben az NKA-tól rendezvényre támogatást kapott, a pályázathoz
csatolnia kell a támogatott rendezvény szakmai értékelését, különös tekintettel a résztvevõk számára
és a sajtóvisszhangjára. Reprezentációs költségekre támogatás nem igényelhetõ.

A megpályázható keret összesen: 20 millió Ft.

2. Játékfilmterv(ek) gyártás-elõkészítésére és gyártására

Altéma kódszáma: 1061

A támogatásra azoknak a filmeknek elõállítói pályázhatnak, amelyeknek forgatókönyvei az
NKA Mozgókép Szakmai Kollégiumának 2007. I. félévi pályázatán alkotói támogatásban részesül-
tek, és 2007. szeptember 12-ig az NKA Igazgatóságára beérkeztek.

A pályázathoz csatolni kell:
– a szinopszist,
– a rendezõi elképzelést,
– az alkotók szakmai életrajzát,
– a tervezett film részletes költségvetését, elõkészítési költségvetését, azon belül jogcímenként

feltüntetve az NKA-tól igényelt támogatás összegét,
– finanszírozási tervet,
– gyártási ütemtervet,
– ha a pályázó az eredetileg leadott forgatókönyvet jelentõsen megváltoztatta, akkor az új for-

gatókönyv 4 példányát,
– a pályázó nevére szóló – a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda Igazgatóság által ki-

adott – regisztrációs igazolás másolatát.

Pályázni lehet:
– tiszteletdíjra,
– fordításra,
– utazási költségre,
– szállítási költségre,
– nyersanyagköltségre,
– laborköltségre,
– technikai eszközök bérleti díjára,
– díszletépítésre,
– forgatási költségekre.

A kollégium a színvonal alapján legjobbnak tartott filmterv(ek)nek ítéli oda a támogatást, a
gyártás elõkészítésére és a gyártás beindítására, abban az esetben, ha a film elkészítésének egyéb fel-
tételeit biztosítottnak látja.

Ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap, csak betétlappal és mellékletekkel együtt
érvényes!
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3. Animációs filmek gyártására

Altéma kódszáma: 1073

A támogatásra azoknak a filmeknek elõállítói pályázhatnak, akik sikeresen szerepeltek az
NKA Mozgókép Szakmai Kollégiumának 2007. I. félévi képes forgatókönyv pályázatán és a kész
forgatókönyveket 2007. szeptember 12-ig bírálatra leadták.

A pályázathoz csatolni kell:
– a rendezõ szakmai önéletrajzát,
– a tervezett film részletes költségvetését, azon belül jogcímenként feltüntetve az NKA-tól igé-

nyelt támogatás összegét,
– a finanszírozási tervet,
– a gyártási ütemtervet,
– és az esetleges jogi nyilatkozatokat,
– a pályázó nevére szóló – a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda Igazgatóság által ki-

adott – regisztrációs igazolás másolatát.

Pályázni lehet:
– a technikai háttér költségére,
– tiszteletdíjra,
– számítógép-használati díjra.

Ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap, csak betétlappal és mellékletekkel együtt
érvényes!

4. Meghívásos pályázat a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem támogatására

Altéma kódszáma: 1062

A kollégium meghívja a Színház és Filmmûvészeti Egyetemet a Film és Televízió Tanszékén
készülõ vizsgafilmek támogatására. Az osztályvezetõ tanárok javaslatai alapján az egyetem által kije-
lölt belsõ bizottság dönti el, hogy a szükséges dokumentációk (szinopszis, forgatókönyv, megvalósí-
tási elképzelés, költségvetés) benyújtásával kik pályázhatnak.

Pályázni lehet:
– a forgatócsoport, stáb, színészek, statiszták tiszteletdíjára és annak járulékaira,
– díszletépítésre, szcenikai költségekre, berendezések / kellékek költségeire,
– hang és világosítás költségeire,
– szállítási költségre,
– utazási költségre,
– mûterem és helyszínbérlet költségére,
– technikai eszközbérlésre,
– nyersanyag és laborköltségre.
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Elszámolás: 2008. szeptember 30. Az elszámoláshoz mellékelni kell a kész filmek, illetve vizs-
gamunkák egy kópiáját DVD-n.

A megpályázható támogatás összesen: 12 millió Ft.

5. Meghívásos pályázat a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem Vizuális Kommu-
nikáció Tanszéke végzõs animáció és videó szakos hallgatói diplomafilmjeinek tá-
mogatására

Altéma kódszáma: 1062

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

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

A videó szakos hallgatók pályázhatnak:
– forgatási munkára,
– kamerabérlésre,
– utómunkaköltségekre,
– a pályázat elbírálásához csatolni kell:
– a diplomafilm forgatókönyvét,
– a konzulens tanár véleményét.

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

Elszámolás 2008. szeptember 30. Az elszámoláshoz mellékelni kell a kész filmek, illetve vizs-
gamunkák egy kópiáját DVD-n.

A tervezett felosztható összeg: 10 millió Ft.

Pályázni csak a 2007. évre érvényes adatlapon lehet!

A pályázat

2007. december 13-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Mozgókép Szakmai Kollégium
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A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2008. január 1. és
2008. december 31. között kiadásra kerülõ hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére.

Altéma kódszáma: 2601

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû, hagyományos, vagy in-
ternetes folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ –
ellenjegyzésével.

Hagyományos folyóiratok

A pályázónak csatolnia kell:
– a lapbejegyzés másolatát,
– határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását (amennyiben a

2007. évre nem volt NKA által támogatott folyóirat-pályázata),
– az utolsó megjelent lapszámot,
– új lap indítása esetén egy példány próbaszámot, a tervezett lap céljainak, ütemtervének,

költségvetésének, továbbá a terjesztés módjának ismertetésével, a célközönség bemutatásával,
– a folyóirat-betétlap 2. oldalán szereplõ adatok (valamennyi adat) szöveges kiegészítését: a fo-

lyóirat 2008. évi tervezett megjelentetése elemzését a 2006. évi tényadatok tükrében.

Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap megjelenésének száma eléri az évi négy
alkalmat.

Összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenõ folyóiratok esetében lehetséges,
legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri, vagy meghaladja egy szoká-
sos lapszám terjedelmének 160%-át.

A tematikus lapszámok, az évkönyv és a hírlevél típusú termékek jelen felhívás keretében nem
kerülnek támogatásra.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségé-
nek (folyóirat-betétlap 36. sora) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódá-
sának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70%-ánál kisebb támogatást nem szavaz meg.

A kollégium a támogatási összeget csökkentheti abban az esetben, ha a nyomtatott példány-
szám 40%-át meghaladja a remittenda.

Fenti szempontoktól a kollégium csak kivételes esetben és egyhangú szavazással eltérhet.
A kollégium kiemelten támogatja a hagyományos folyóiratok internetes megjelentetésére

történõ áttérést.
A pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy – ha az NKA erre felkéri – aláveti ma-

gát a MATESZ egyszerûsített auditálásának. Ez a szabály a határon túli folyóiratokra nem vonatko-
zik. Az auditálásról szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.

A támogatást elnyert folyóiratok elsõ vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az
NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthetõ.
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A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi, (fõszerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ),
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

= szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
= kiadványszerkesztés, tördelés,
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúra,

– nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség – nyomdaszámla).

A fentiektõl eltérõ költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

Amennyiben a folyóiratnak hozzáférhetõ internetes formája is van, és ahhoz is kér támogatást,
akkor külön pályázatot kell benyújtania (új pályázati adatlappal és betétlappal).

A támogatás összege visszaigényelhetõ általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázathoz kötelezõen benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) értékben
kell kitölteni.

Internetes folyóiratok

A pályázathoz csatolnia kell:
– a folyóirat hozzáférhetõ webcímét,
– a honlapról készült utolsó printeket.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségé-
nek (betétlap 36. sor) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódásának meg-
akadályozása érdekében) az igényelt összeg 70%-ánál kisebb támogatást nem szavaz meg.

A 80%-os költséghatártól, illetve a 70%-os minimum értéktõl a kollégium egyhangú szava-
zással eltérhet.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium,
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
= korrektúra,

– kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),
– publikációmegjelentetés (szolgáltatás).
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A fentiektõl eltérõ költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A támogatás összege visszaigényelhetõ általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázathoz kötelezõen benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) érték-
ben kell kitölteni.

A támogatott pályázó a támogatás összegére a megkötött szerzõdés birtokában 2008. évben
számíthat a 2007. évi támogatás elszámolása után.

A pályázat

2007. december 14-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Szépirodalmi Szakmai Kollégium
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A FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATOT HIRDET
VISSZA NEM TÉRÍTENDÕ TÁMOGATÁSRA

1. Magyar Fotográfiai Alapítvány számára 2007. november 30.–2008. novem-
ber 30. közötti idõszakban

Altéma: 1822

a Magyar Fotográfiai Múzeumban õrzött, egyetemes és magyar fotótörténeti jelentõségû infor-
mációt tartalmazó, hagyományos technikával (magnószalag, videófelvétel) készült dokumentumok
(szövegek, képek) digitalizálására.

Csatolni kell a digitalizálásra váró dokumentumok jegyzékét, megjelölve azok terjedelmét.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 1 100 000 Ft.

Támogatás jogcímei:
– honorárium,
– digitális adathordozók beszerzése,
– digitalizálás költségei.

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell az elvégzett munka elemzését, az eredmény értéke-
lését és a feldolgozott anyag digitális állományait megnevezõ listát! A digitalizált anyagot – elõzetes
értesítést követõ idõpontban – a szakmai kollégium elõtt be kell mutatni.

2. Gadányi Professzionális Fotólabor Bt. számára 2008. január 1.–2009. de-
cember 31. közötti idõszakban a Gadányi-gyûjtemény muzeális igényû feldolgozá-
sára, leltározására a nemzetközi fotótörténeti, fotótechnikai jelentõségû gyûjtemény
feldolgozása érdekében beszerzendõ számítógépes eszközök megvásárlására, a fel-
dolgozó szoftver adaptálására valamint a mûtárgyak adatainak a hatályos elõírá-
sokban rögzített módon történõ feltárására, és azok számítógépes rögzítésére és
kezelhetõségére vonatkozó konkrét tervére

Altéma: 1822

Rendelkezésre álló keretösszeg: 5 000 000 Ft.

A pályázatnak tartalmaznia kell a kétéves feldolgozási idõszak elvégzendõ munkafolyamatai
ütemezését.

– Az elsõ beszámolási idõszakra: a gyûjtemény tárgyainak a fényképezés létrejötte elõtti kor
optikai eszközeitõl a kémiai képrögzítésig történõ feldolgozása, a meglévõ eszközök (gépek, objektí-
vek és egyéb tárgyak) adatainak feltárására vonatkozóan.
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– A második, a végsõ beszámolási idõszakra: a tudományos és alkalmazott fényképezés eszkö-
zei és kiegészítõi, régi eljárások, eszközök feldolgozására vonatkozóan.

A gyûjtemény a múzeumi nyilvántartási gyakorlatnak megfelelõen, a leírókartonok szabályai
szerint kerüljön leltározásra; a szöveges adatfeldolgozás számítógépes rögzítése delimsiterekkel ta-
golt textfájlokkal történjen, a feltárt tárgyakról digitális fotók készüljenek. A feldolgozásban Munká-
csy Gyula, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum fõigazgató-helyettese, a Magyar
Fotótörténeti Társaság elnöke muzeológusként szakmai segítséget nyújt.

Csatolandó kötelezõ dokumentumok:
– a kiírás szempontjai szerinti kétéves feldolgozási munkaterv,
– a munkában részt vevõ személyekkel kötött megállapodási szerzõdések másolata.

Támogatás jogcímei:
– a mûtárgyak adatainak feltárása és számítógépes rögzítése,
– a számítógépes szoftver megvásárlásának, adaptálásának költségei,
– a mûtárgyak képi rögzítésének költségei,
– kutatói, lektorálási honorárium.

Az elsõ szakmai beszámolót – a fentiek szerint meghatározott feldolgozó munkáról –2008.
szeptember 30-ig kell benyújtani elektronikus adathordozón a Fotómûvészeti Szakmai
Kollégiumnak.

A végsõ szakmai beszámoló egy példányát – melynek részét képezi a kétéves munka elemzõ
értékelése és a leltárt tartalmazó elektronikus adathordozó – a Pécsi József Szakkönyvtárban kell
elhelyezni.

A pályázat

2007. november 30-ig beérkezõen nyújtható be,

kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Fotómûvészeti Szakmai Kollégium
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A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSA HAGYOMÁNYOS ÉS INTERNETES
FOLYÓIRATOK MEGJELENTETÉSÉRE

A kollégium pályázatot hirdet a tárgykörébe tartozó 2008. január 1.–2008. december 31.
között kiadásra kerülõ hagyományos és internetes folyóiratok megjelentetésére a

Levéltári Szemle
Turul
Fons
ARCHÍVNET címû folyóiratok számára.

Altéma kódszáma: 2201

A pályázaton hazai bejegyzésû, valamint határon túli magyar nyelvû, hagyományos, vagy in-
ternetes folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a fõszerkesztõ – felelõs szerkesztõ –
ellenjegyzésével.

1. Hagyományos folyóiratok

A pályázónak csatolnia kell:
– a lapbejegyzés másolatát,
– az utolsó megjelent lapszámot,
– a folyóirat betétlap 2. oldalán szereplõ adatok (valamennyi adat) szöveges kiegészítését: a fo-

lyóirat 2008. évi tervezett megjelentetése elemzését a 2006. évi tényadatok tükrében.

Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap megjelenésének száma eléri az évi négy
alkalmat.

Összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenõ folyóiratok esetében lehetséges,
legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri vagy meghaladja egy lapszám
terjedelmének 160%-át.

A kollégium a támogatási összeget csökkentheti abban az esetben, ha a nyomtatott példány-
szám 40%-át meghaladja a remittenda.

A tematikus lapszámok, az évkönyv és hírlevél típusú termékek jelen felhívás keretében nem
kerülhetnek támogatásra.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségé-
nek (folyóirat-betétlap 36. sora) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódá-
sának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb támogatást nem szavaz
meg.
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Fenti szempontoktól a kollégium – csak kivételes esetben – egyhangú szavazással eltérhet.

A kollégium kiemelten támogatja (elõnyben részesíti) a hagyományos folyóiratok internetes
megjelentetésére történõ áttérést.

A pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy – ha az NKA erre fölkéri – aláveti ma-
gát a MATESZ egyszerûsített auditálásának.

A támogatást elnyert folyóiratok elsõ vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az
NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról letölthetõ.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, tervezõszerkesztõ, képszerkesztõ) honorárium,
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

= szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
= kiadványszerkesztés‚ tördelés,
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= korrektúra,

– nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség-nyomdaszámla).

A fentiektõl eltérõ jogcímre történõ igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.

Amennyiben a folyóiratnak hozzáférhetõ internetes formája is van, és ahhoz is kér támo-
gatást, akkor külön pályázatot kell benyújtania (új pályázati adatlappal és betétlappal).

A támogatás összege visszaigényelhetõ általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázathoz kötelezõen benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) értéken
kell kitölteni.

2. Internetes folyóiratok

A pályázathoz csatolni kell
– a folyóirat hozzáférhetõ webcímét és,
– a honlapról készült utolsó printeket,
– a folyóirat betétlap 2. oldalán szereplõ adatok (valamennyi adat) szöveges kiegészítését: a fo-

lyóirat 2008. évi tervezett megjelentetése elemzését a 2006. évi tényadatok tükrében.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen elõállítási költségé-
nek (betétlap 36. sor) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódásának meg-
akadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb támogatást nem szavaz meg.

A 80%-os költséghatártól, illetve a 70%-os minimum értéktõl a kollégiumok (a jelenlévõk te-
kintetében) egyhangú szavazással eltérhetnek.
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A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
– szerzõi honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium,
– szerkesztõi (fõszerkesztõ, tervezõszerkesztõ képszerkesztõ) honorárium,
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
= szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
= korrektúra,

– kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),
– publikációmegjelentetés (szolgáltatás)

A fentiektõl eltérõ jogcímre történõ igénybenyújtást a pályázónak indokolni kell.

A támogatás összege visszaigényelhetõ általános forgalmi adóra nem használható fel.

A pályázathoz kötelezõen benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) értéken
kell kitölteni.

A pályázat a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlappal együtt érvényes!

A támogatott pályázó a támogatás összegére a megkötött szerzõdés birtokában 2008. év-
ben számíthat a 2007. évi támogatás elszámolása után.

A pályázat

2007. november 29-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton

az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Levéltári Szakmai Kollégium
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Pályázati tudnivalók

Pályázati felhívások

Az NKA pályázatainak kiírása, ezen belül a pályázati célok megfogalmazása – a törvényben
megfogalmazott célok, a Bizottság iránymutatásai és a rendelkezésre álló pénzkeret figyelembevéte-
lével az állandó szakmai kollégium, továbbá az alkalmanként létrehozott ideiglenes kollégiumok
feladata.

A miniszter a rendelkezésére álló pénzkeret terhére szintén jogosult pályázatot hirdetni, amely-
nek bírálatára az érintett szakmai területek képviselõibõl álló testületet kérhet fel, vagy a döntést elõ-
készítõ szakértõi testületet vehet igénybe. A miniszteri pályázatok lebonyolítási rendjét esetenként a
miniszter szabályozza.

A pályázati felhívásokkal kapcsolatos lényeges tudnivalók:

A pályázati kiírás tényérõl, ezen belül a pályázatot kiíró kollégium megnevezésérõl, a pályázat
benyújtási határidejérõl, valamint a pályázati felhívás teljes szövegének elérhetõségérõl legkésõbb a
pályázat benyújtási határidejét megelõzõ 30. napon legalább egy országos napilapban tájékoztató
közleményt kell megjelentetni. A pályázati felhívás teljes szövegét az Alap portálján legkésõbb a pá-
lyázat benyújtási határidejét megelõzõ 30. napon közzé kell tenni. A pályázati felhívást az NKA Hír-
levele címû kiadványban meg kell jelentetni. Meghívásos pályázat esetén csak a pályázati felhívás
megjelentetése kötelezõ, legkésõbb a pályázat benyújtási határidejét megelõzõ 7. napon az Alap
portálján. (NKA hatályos végrehajtási rendelete 18. § (4) bekezdés.)

A tájékoztató közleményeket az Igazgatóság a Népszabadság címû országos napilapban teszi
közzé. Emellett közleményeink, felhívásaink megtalálhatók a Hivatalos Értesítõ címû hetente megje-
lenõ kiadványban és a www.kultura.hu honlapon is.

Pályázat benyújtása

Pályázni az NKA Igazgatóságának tárgyévre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlap az
NKA portálján kitölthetõ formátumban érhetõ el (www.nka.hu).

Amennyiben a felhívás online benyújtást ír elõ, úgy az adatlap a portál „aktuális pályázatok”
pontján érhetõ el.

Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak az
NKA portálján lehet kitölteni. Az Igazgatóság csak az így készült adatlapokat fogadja el, az elõírt
mellékletekkel együtt.

Szerzõdést az NKA Igazgatósága csak a tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes és tá-
mogatott pályázatot benyújtó pályázóval köt. Ennek érdekében az adatlap kitöltése során használja a
kitöltési útmutatót!

A pályázatot egy példányban kell benyújtani, kivéve amennyiben a felhívás másként nem
rendelkezik.

A pályázati adatlap kitöltése során nagyon fontos a kollégium és a pályázati cél pontos
megjelölése.

A szakmai kollégiumok által kiírt pályázati lehetõségekre a pályázatokat a felhívásban
MEGJELÖLT IDÕPONTIG kell beküldeni. (Tehát nem addig feladni.)

Pályázatokat az alábbi postacímre kell küldeni: H – 1388 Budapest, Pf. 82.

1316 NKA HÍRLEVÉL � FELHÍVÁSOK



Pénzügyi lebonyolító

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

számmal és számlaszámmal.

Lebonyolító magyarországi székhellyel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó jogi személy, vagy
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. Egyéni vállalkozó nem!

A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi gazdasági feladatait ellátó,
önállóan gazdálkodó szerv a lebonyolítója.

Jogi dokumentáció

– pályázó/lebonyolító a pályázat beadásakor köteles benyújtani jogi dokumentációját az adat-
laphoz tartozó kitöltési útmutató követelményei szerint,

– jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek azok a pályázók/lebonyolítók,
akiknek vagy amelyeknek már volt a tárgyévben támogatott pályázatuk és ezt követõen jogi doku-
mentációjukban jogi és/vagy személyi változás nem történt,

– alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni azon intézmények, ame-
lyek az NKA portálja pályázatok menüpontjának megnyitásával a Megalakulást igazoló okirat be-
nyújtása alól mentesülõ intézmények listája címsor alatt szerepelnek.

Köztartozás-igazolás

Támogatás nem folyósítható annak, akinek adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van. Tar-
tozás alóli mentességét a pályázó/lebonyolító bizonyíthatja úgy, hogy

– saját maga szerzi be a köztartozás-igazolásokat, vagy
– adatai felhasználásának hozzájárulásával arra feljogosítja az NKA Igazgatóságát.

A törvényi rendelkezés alkalmazásáról a pályázati adatlap és a kitöltési útmutató együttesen ad
részletes eligazítást.

Az NKA Igazgatósága nem köt szerzõdést azzal a támogatottal, aki nem felel meg a rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.

Kiadványok támogatása

A hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási
kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral
szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Köteles-példány osztályától (1827 Budapest, Budavári
palota F épület, 302 szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.
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Egyéb rendelkezések

A pályázati felhívásban meghatározott felhasználási jogcímektõl való eltérést a pályázónak in-
dokolnia kell. Az Alapból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra (a kulturális örökségvé-
delmi célú támogatás kivételével) törzstõke-, illetve alaptõke-emelésre, valamint egyéb befektetési
célra nem fordítható.

Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, ál-
landó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ megállapodás
alapján – a lebonyolító, a támogatási összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás
terhére.

A pályázat elbírálása

Az Igazgatóság a kollégium döntésérõl – támogató döntés esetén a Bizottság elnökének kifo-
gást nem emelõ nyilatkozatától, nyilatkozattétel hiányában pedig a kifogásra biztosított határidõ le-
teltétõl számított – 10 napon belül értesíti a pályázókat.

A döntés felülbírálatára nincs lehetõség.
A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, CD, DVD stb.)

nem õrizzük meg és nem küldjük vissza. Azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló ér-
tesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti
anyagokat megsemmisítjük.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(327-4444, 327-4445 telefonszámokon)

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 8.30–16 óráig; pénteken 8.30–13 óráig.

NKA Igazgatósága

1318 NKA HÍRLEVÉL � FELHÍVÁSOK



NKA 2007. ÉVI PÁLYÁZATI ADATLAP KITÖLTÉSE

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A PÁLYÁZATI ADATLAP HAGYOMÁNYOS PÁLYÁZTATÁS KERETÉBEN TÖRTÉNÕ
KITÖLTÉSÉHEZ

FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, hogy az itt kitölthetõ adatlap nem kerül be közvetlenül az
NKA Igazgatósága nyilvántartási rendszerébe, kizárólag az adatlapot kitöltõ pályázó számítógépére
menthetõ el és onnan nyomtatható ki. KINYOMTATÁS UTÁN A SZÜKSÉGES
ALÁÍRÁSOKKAL ELLÁTVA POSTÁN KELL BEKÜLDENI AZ NKA IGAZGATÓSÁGA
CÍMÉRE.

FIGYELEM! Jelen adatlapot csak akkor engedi kinyomtatni a rendszer, ha bizonyos
kulcsfontosságú mezõk ki vannak töltve.

Útmutatónkat az Interneten kitölthetõ pályázati adatlaphoz készítettük kedves pályázóinknak.
Célunk az, hogy Ön minél gyorsabban, hatékonyabban és hibamentesen tölthesse ki az adatlapot.

Kérjük Önt, hogy figyelmesen olvassa el és kövesse útmutatásunkat!

Javasoljuk, hogy töltse le az adatlap kitöltési útmutatót és a pályázati tudnivalókat, ezeket ki-
nyomtatva kényelmesebben tudja felhasználni a kitöltés során.

Az adatlapok kitöltését buboréksúgó segíti. Az egérkurzorral bizonyos mezõk fölé állva egy
kis kék ablakban az adott mezõ kitöltésével kapcsolatos útmutatás olvasható, reméljük ezzel sikerül
az Ön munkáját megkönnyítenünk!

Elsõ lépésként kérjük kiválasztani, hogy új adatlapot kíván kitölteni, vagy egy régit folytatna.
Ha újat hoz létre, válassza ki, hogy magánszemélyként vagy szervezetként pályázik, hazai illetõségû
vagy külföldi, illetve, hogy pénzügyi lebonyolító közremûködésével, vagy önállóan pályázik, majd
kérjük megjelölni, hogy mely altémára kíván pályázatot benyújtani. Korábban elmentett adatlap be-
töltéséhez kérjük adja meg az oldal alján az adatlap azonosító számát, valamint a hozzá tartózó jelszót
(ezek a paraméterek az adatlap kitöltése során az oldal tetején mindig megjelenítésre kerülnek).

A pályázati adatlap kitöltése során a program ellenõrzéseket végez, amennyiben laponként ha-
ladva elvégzi az ellenõrzést, kontrollálhatja, hogy megfelelõen dolgozott-e. A hibajelzéseket saját ér-
dekében ellenõrizze, illetve a hiányosságokat pótolja, mert a hibásan kitöltött pályázatot az
Igazgatóság a hiba jellegétõl függõen érvénytelenítheti.

Kérjük Önt, hogy a teljes adatlap kitöltése után, illetve az ellenõrzéseket követõen nyomtassa
ki az adatlapot az iránymutatásnak megfelelõen.

A legördülõ adatoknál (1.8. ,1.9., 1.10. és 2.5.) kérjük az Önre (magánszemély esetén), szerve-
zetére, illetve pénzügyi lebonyolítójára vonatkozó információk megjelölését.

ÛRLAPOK � NKA HÍRLEVÉL 1319



A 8. pont kitöltésénél a program felajánlja szervezete, valamint pénzügyi lebonyolítója hivata-
los igazolásához szükséges jogi dokumentációkat, kérjük ezek jelölését, amennyiben ezeket az adott
pályázathoz mellékeli.

Azok a pályázók, illetve pénzügyi lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapnál a tárgy-
évben már volt támogatott pályázata és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt (lásd.
adatlap 8.4) a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Reméljük útmutatásunk hasznos segítséget nyújt.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
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AZ NKA 2007. II. FÉLÉVI PÁLYÁZATI NAPTÁRA

Szakmai kollégium Beérkezési határidõ
Népmûvészeti – folyóirat 2008. január 28.
Szépirodalmi – folyóirat december 14.
Mozgókép december 13.
Közmûvelõdési – folyóirat december 12.
Közmûvelõdés december 12.
Mozgókép – folyóirat december 12.
Építõ – folyóirat december 12.
Zenei – folyóirat december 11.
Múzeumi – folyóirat– meghívásos december 10.
Ismeretterjesztési – folyóirat december 10.
Iparmûvészeti - folyóirat december 7.
Táncmûvészeti – folyóirat december 7.
Fotómûvészeti – folyóirat december 5.
Mûemléki és régészeti – folyóirat december 4.
Képzõmûvészeti – folyóirat december 4.
Mûemléki és régészeti december 4.
Színházi – folyóirat december 3.
Színházi december 3.
Levéltári - folyóirat - meghívásos november 29.
Mûemléki – meghívásos november 28.
Táncmûvészet november 26.
Fotómûvészeti november 12.
Könyvtári – folyóirat – meghívásos november 12.
Könyvtári – meghívásos november 12.
Levéltári – meghívásos november 12.
Múzeumi – meghívásos november 12.
Népmûvészeti október 31.
Könyvtári - meghívásos október 30.
Képzõmûvészeti október 25.
Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes október 16.
Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes – meghívásos október 15.
Képzõmûvészeti – meghívásos október 15.
Levéltári október 10.
Könyvtári október 4.
Képzõmûvészeti szeptember 28.
Közmûvelõdési szeptember 21.
Iparmûvészeti szeptember 14.
Múzeumi szeptember 14.

Megjegyzés: A beérkezési határidõre vonatkozó változtatási jogot a Kollégiumok, illetve az
Igazgatóság fenntartják.
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KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk Tisztelt Pályázóinkat, hogy – anyagi okok miatt – a Nemzeti Kulturális Alap
Hírlevelének terjesztése 2008. január 1-jétõl megszûnik. A továbbiakban az NKA pályázati felhívá-
sairól az NKA portálján (www.nka.hu) Pályáztatás/Aktuális pályázati felhívások menüpont alatt tájé-
kozódhatnak.

A Nemzeti Kulturális Alap minden tisztségviselõjének és minden kedves pályázójának békés
karácsonyt és boldog új esztendõt kíván

az NKA Bizottsága az NKA Igazgatósága



� NKA HÍRLEVÉL 1331

Közlemény

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó Közlöny Könyvek sorozatában megjelent

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadvány.

A kiadvány a szabálysértési jog – a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény és az egyes szabálysértésekrõl szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet – kommentárjának I. kötete.

A dr. Kis Norbert (PhD, egyetemi docens, ügyvéd) és dr. Papp László (fõiskolai docens, mestertanár) nevével fémjelzett
kommentár áttekintést ad a másfél évszázados múltra visszatekintõ jogág intézménytörténeti fejlõdésérõl, a szabálysér-
tések elméleti kérdéseirõl, valamint a jogág alapjogszabálya, a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény elmé-
leti és gyakorlati szempontú megközelítésérõl, a végrehajtási jogszabályokra és a bírói gyakorlatra is figyelemmel.

A kommentár felhasználásra kerül a szabálysértési jog egyetemi oktatásában, miközben a szabálysértési szakterülete-
ken dolgozó jogalkalmazók számára hiánypótló jellegû, nagy haszonnal forgatható mû.

A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény magyarázata a Magyar Hivatalos Jogszabálytár DVD-kiadványban
megjelent kommentár szerkesztett változata.

A kötet 504 oldal terjedelmû, ára 3200 forint 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 megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS

Megrendelem

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû, 504 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3200 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címemre:

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

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

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

Érvényes 2008. január 1-jétõl

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõi-
nek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remitten-
da így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos
közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk.

A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 47 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

I. hirdetési kategória II. hirdetési kategória

1/1 belív (174 x 240 mm) 187 000 126 000

hátsó borító 234 000 144 000

színes 458 000 –

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 99 000 63 000

álló (87 x 240 mm) 99 000 63 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 54 000 35 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 13 000 13 000

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 11 000 11 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoz-
tatásának jogát.

A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:

I. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Egészségbiztosítási Közlöny 12

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Gazdasági Közlöny 22

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Közlekedési Értesítõ 24

Kulturális Közlöny 26

Munkaügyi Közlöny 12

Oktatási Közlöny 36

Önkormányzatok Közlönye 12

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális Közlöny 12

II. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Bányászati Közlöny 6

Ellenõrzési Figyelõ 4

Hírközlési Értesítõ 12

Honvédelmi Közlöny 36

Igazságügyi Közlöny 12

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 12

Külgazdasági Értesítõ 12

Sportértesítõ 12

Statisztikai Közlöny 12

Turisztikai Értesítõ 12



A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

dr. Oros Paulina fordításában

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû könyvét

A szerzõ huszonöt év alatt szinte tagjává vált a Kennedy családnak, akik leginkább mégis a fõzõ-
tudományát becsülték.

Ez a könyv a legemlékezetesebb eseményeken feltálalt fogások receptjeivel lepi meg az olvasót,
miközben kedves történetei rendhagyó memoárként a család mindennapjaiba is betekintést adnak,
kellemes kikapcsolódást kínálva mindenkinek, aki érdeklõdik hírességek élete és szokásai iránt.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6., tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668,
338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4200 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttas-
sák 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 kézhez-
vétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett
pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Dr. Király Tibor akadémikus fordításában

Vuchetich Mátyás
(1767–1824)

A magyar büntetõjog rendszere

II. könyv
Gyakorlati büntetõjog

címû könyvét

1819-ben írta, még latin nyelven, a horvát származású pesti egyetemi tanár, Vuchetich Mátyás a magyar büntetõjog
rendszerét bemutató mûvét. A Deák Ferenc-féle 1843. évi európai szintû törvénytervezetet megelõzõ elsõ tudományos
értékû mû volt az, amelyben a szerzõ a ma is vallott emberi jogi elvek mellett kötelezte el magát. A Kiadó által
közreadott kötet Vuchetich Mátyás mûvének második, nagyobb jelentõségû részét tartalmazza, amely a 18. századi,
még a rendi jelleget viselõ magyar büntetõeljárási jogot tárgyalja, ebben azonban már a tortúra elutasítását, az ártatlan-
ság vélelmét, az emberi méltóság tiszteletben tartásának igényét fogalmazza meg a szerzõ. E mûvet a jogtörténetet,
a magyar jogi kultúra történetét kutató, tanuló, értékelõ olvasók figyelmébe ajánlja a Kiadó.
A könyv Dr. Máthé Gábor és Dr. Mezey Barna szerkesztésében jelent meg.

A kötet 272 oldal terjedelmû, ára 5124 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Vuchetich Mátyás
(1767–1824)

A magyar büntetõjog rendszere
II. könyv

Gyakorlati büntetõjog

címû, 272 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 5124 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az 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 jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával, 2008. évre: 26 460 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu). Elõfizetésben megrendel-
hetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz-
lonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

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

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

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

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

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

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával. 2008. évi elõfizetési díj egy évre: 26 460 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával. fél évre: 13 230 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez.

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

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

Keltezés: .......................................................

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