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MLE 44-1/2022 

 

A MAGYAR LEVÉLTÁROSOK EGYESÜLETE  

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

„Év Levéltára díj 2022” díj elnyerésére 

 

A hagyományos Év Levéltára díj rendezvény az MLE 9/2016. (09.14.) sz. választmányi 

határozata, továbbá az MLE 6/2018. (12. 04.) választmányi határozata, valamint az Elnökség 

döntése nyomán jelentősen átalakult és megújult. Emlékeztetőül a legfontosabb változások: 

1. A díjat megkapja a nyertes, tehát megszűnik a „vándordíj” jelleg. 

2. Egyszerűsödött a pályázat, amelyhez egy adatlapot és egy rövid, de alapos indoklást kell 

benyújtani, kizárólag elektronikus formában. 

3. Rugalmasabbá válik és kiszélesedik az elnyert összeg felhasználásának lehetősége. 

4. Egy díj kerül kiosztásra. 

 

Bármely esetben csak olyan levéltár pályázhat, mely az Ltv. 17. § (2) bek. c. pontja szerinti 

nyilvántartásba bejegyzett. 

 

A pályázat célja:  

Az Év Levéltára Díj elnyeréséhez beérkező pályázatok elbírálása, a nyertes kiválasztása és a 

megvalósítás anyagi támogatása. 

A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás. 

A támogatás forrása: 

A Magyar Levéltárosok Egyesülete részére az NKA 208108/00112 azonosítószámú pályázattal 

erre a célra biztosított támogatási összeg. 

A rendelkezésére álló keretösszeg: 1.000.000 Ft. 

Pályázók köre: 

Ebben az évben a települési önkormányzatok levéltárai, a köztestületek és közalapítványok 

levéltárai, a felsőoktatási levéltárak, az egyházi levéltárak, valamint a nyilvános 

magánlevéltárak, továbbá a Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár pályázhatnak. 

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2023. február 15.–2023. március 30.  

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. január 31. (kedd 16.00 óra)  

A megadott határidő az e-mail elküldését, jelenti. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot elektronikus úton az 

mle.titkarsag@gmail.com címre kell megküldeni  

A döntés legkésőbbi időpontja: 2023. február 15. 
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A finanszírozás módja: A pályázó részére saját forrás biztosítását és igazolását az egyesület 

nem írja elő. Előleg kérése a pályázati összeg 100%-ig lehetséges.  

Nevezési díj: nincs. 

Az Év Levéltára Díj pályázat rövid leírása: 

Az Év Levéltára-díj a kiemelkedő szakmai tevékenységet folytató levéltári intézmények 

elismerését szolgálja, mely a tervek szerint évente kerül átadásra. 

A zsűri az egyes pályázatokat az adott levéltár lehetőségeinek mérlegelésével, személyi 

ellátottságának és anyagi lehetőségeinek figyelembevételével bírálja el.  

A díjátadó rendezvény 

A díj átadása a Nyitott Levéltárak programsorozatnak a központi rendezvénye. A díjátadó 

lehetőséget ad a nyertes levéltári intézmény frekventált helyen és kitüntetett szakmai, 

szakmapolitikai figyelem és médiaérdeklődés mellett történő bemutatására.  

A keretösszeg felhasználása 

A díjjal járó keretösszeg felhasználásáról a nyertes intézmény dönt az NKA által elszámolható 

költségnemek figyelembe-vételével, az MLE elnökségével történt konzultációt követően.  

Elszámolható költségek, illetve jogcímek: 

- előadói tiszteletdíj és járulékai 

- szervezők tiszteletdíja 

- terembérleti díj 

- technikai eszközök bérleti díja 

- sátor/sátrak bérleti díja 

- szállítási költség 

- szállásköltség (idegenforgalmi adó a támogatás terhére nem számolható el) 

- csoportos étkeztetés (a támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel 

vásárlására fordítható, valamint ásványvíz vásárlására, más alapanyag beszerzésre nem) 

- pedagógiai, kulturális program anyagköltsége  

- reklám- és propagandaköltség  

- nyomdaköltség 

- dokumentálás költség(ei) 

- szakmai anyagköltség 

- technikai eszközök bérleti díja 

- utazási költség 

- online megvalósításhoz kapcsolódó költségek/szolgáltatás vásárlás 

(Amennyiben az intézmény a bemutatkozó rendezvényéhez installációt készít, a rendelkezésre 

álló tér használatát és a tervezett installációk elhelyezhetőségét köteles előre egyeztetni a 

helyszín tulajdonosával!) 

A beérkezett pályázatokat az MLE Elnöksége által felkért zsűri bírálja el. 
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A pályázati adatlaphoz csatolni kell  

• az intézményt bemutató, max. 2-3 oldalas indoklást arról, hogy miért tartja magát 

esélyesnek az Év Levéltára díjra;  

Az indoklásnak (pályázatnak) tartalmaznia kell az alábbi szempontokat: 

- a szolgáltató levéltár koncepció megvalósulása, 

- a nemzetközi kapcsolatok bemutatása, 

- a közönségkapcsolat alakulása, 

- a Nyitott Levéltárak programsorozatban való részvétel 

(Az állításokat bibliográfiai, adatokkal, linkekkel kérjük alátámasztani!) 

• Az indoklást a levéltár vezetője által aláírva, PDF formátumban, elektronikusan kell 

benyújtani az mle.titkarsag@gmail.com címre, az „ev_leveltara_dij_2022” 

tárgy/subject: megjelöléssel 

• Az indoklás során a tárgyév szakmai eredményeinek bemutatásakor lehetőség van az 

elmúlt három év szakmai munkájával való összevetésre. 

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek: 

• Azok az intézmények, amelyek hosszabb időn keresztül végeznek kimagasló 

teljesítményt a levéltári alapfeladatok ellátásán túl a levéltári munka minél több 

területén 

A pályázat elbírálásának szempontjai: 

• Az indoklásban (pályázatban) leírtak szakmai mérlegelése (ellenőrzés a megadott 

adatok alapján); 

• a Levéltár, általános szakmai teljesítménye (a bírálat során a Levéltári Szakfelügyelet 

véleményének kikérése); 

A pályázati támogatással a nyertes intézménynek az alábbi módon kell elszámolnia: 

• szakmai beszámoló és a támogatásban részesített célok megvalósulásáról 

• a bemutatkozás kapcsán létrehozott (nyomdai, elektronikus) termékek 3 példányának 

benyújtása 

• pénzügyi beszámoló a támogatási összeg felhasználásáról 

• rendezvény jelenléti íve 

Egyéb 

A nyertes pályázat kihirdetése, valamint a díjátadó esemény helye és időpontja hivatalos 

kommunikálásának jogát az MLE fenntartja magának!  

A rendezvényen, illetve a kiadványokon az MLE, a Nyitott levéltárak 2022, valamint az NKA 

logót dokumentáltan kell elhelyezni.  

A pályázati beszámolás határideje: 2023. április 30. 

 

Budapest, 2022. december 7. 

 

Magyar Levéltárosok Egyesülete 

elnöksége 
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