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A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

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

Fel hív juk pá lyá zó ink fi gyel mét arra, hogy a tá mo ga tá sok uta lá sá ra 2006-ban ke rül sor!

1. Szép iro dal mi tár gyú ku ta tá si és tu do má nyos mun ka tá mo ga tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 2681

Pá lyáz ni szép iro dal mi tár gyú ku ta tá si, il let ve tu do má nyos mun ká val le het, amely szak mai
szem pont ból ki emel ke dõ fon tos sá gú és hi ány pót ló. Pá lyáz hat nak az ilyen mun kán dol go zó szak em -
be re ket meg bí zó in téz mé nyek, szak mai vál lal ko zá sok és szer ve ze tek, a leg alább fe le részt el ké szült
mun kák kal. A mun ka ered mé nyét ki ad vány formájában meg kell jelentetni legkésõbb 2006.
december 31-ig.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– a ku ta tás, il let ve tu do má nyos mun ka le írá sát és szi nop szi sát,

– az ed di gi el ké szült anyag má so la tát,

– a ki adan dó kö tet ada ta it: pél dány szám, for má tum, ki vi tel (köt ve, fûz ve), ter je de lem (nyom -
dai ív ben), nyom ta tás (szí nek szá ma), ter ve zett bolti ár.

Egy pá lyá zó csak 1 pá lyá za tot nyújt hat be.

Tá mo ga tás kér he tõ:

A ku ta tó mun ka el vég zé sé hez:

– ho no rá ri um,

– fény má so lás hoz szük sé ges anyag költ ség (pa pír, fes ték ka zet ta).

A kéz irat ki adá sá hoz:

– ho no rá ri um és já ru lé kai (írói, il luszt rá to ri, fotó, saj tó alá ren de zés, jegy zet írás, szö veg gon do -
zás), vagy szám lás kifizetése,

– szer zõi jog dí jak,

– lek to rá lá si ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy szám lás ki fi ze té se,

– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um
és já ru lé kai, vagy számlás kifizetése,

= szö veg- és kép be vi tel (írás, szken ne lés),

= ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés),

= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),

= kor rek tú ra,

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

Cél ke ret: 10 mil lió Ft.
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2. Ma gyar szép iro dal mi mû vek meg je len te té sé nek tá mo ga tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 2621

Pá lyá za tot könyv ki adók, ill. olyan szer ve ze tek nyújt hat nak be, ame lyek cég ki vo na tá ban, ill.
ala pí tó ok ira tá ban a könyv ki adás fel van tün tet ve. Elõny ben ré sze sül nek azok a ki adók, me lyek nek a
szép iro da lom a fõ pro fil juk. Azok a ki adók, ame lyek a ki adói prog ram ra (3. al té ma) pá lyá za tot nyúj -
ta nak be, erre az altémára nem pályázhatnak (és viszont).

Pá lyáz ni ma gyar szép iro dal mi mû vek, azok kal fog lal ko zó ta nul mány- vagy esszé kö te tek
2006. de cem ber 31-ig tör té nõ meg je len te té sé re le het. E pá lyá zat ban a ku ra tó ri um kü lö nös fi gyel met
szen tel azok nak a mû fa jok nak, me lyek a pi a ci kö rül mé nyek kö zött az átlagosnál nehezebben
értékesíthetõek.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– kéz ira tot és a hoz zá tar to zó rész le tes szi nop szist,

– ki adói szer zõ dést (szer zõ, gyûj te mé nyes kö tet ese tén szer kesz tõ, jogdíj),

– a ki adan dó kö tet ada ta it: pél dány szám, for má tum, ki vi tel (köt ve, fûz ve) ter je de lem (nyom dai
ív ben), nyo mtatás (szí nek szá ma), il luszt rált ság foka, il luszt rá tor sze mé lye, tervezett bolti ár.

Egy pá lyá zó 2 pá lyá za tot nyújt hat be, pá lyá za ton ként egy könyv meg je len te té sé re.

Tá mo ga tás kér he tõ az aláb bi jog cí mek re:

– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé kai (írói, il luszt rá to ri, fotó, saj tó alá ren de zés, jegy zet írás, szö -
veg gon do zás), vagy számlás kifizetése,

– szer zõi jog dí jak,

– lek to rá lá si ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy szám lás ki fi ze té se,

– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um
és já ru lé kai, vagy számlás kifizetése,

– nyom dai elõ ké szí té si mun kák az aláb bi jog cí me ken:

= szö veg- és kép be vi tel (írás, szken ne lés),

= ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés),

= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),

= kor rek tú ra,

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

A ku ra tó ri um fon tos nak tart ja, hogy a tá mo ga tás bi zo nyos ré sze szer zõi ho no rá ri um ként ke rül -
jön fel hasz ná lás ra. En nek szá za lé kát a pá lyá zat ban meg kell je löl ni. Csök ken tett tá mo ga tás ese tén is
leg alább a meg ítélt összeg 20%-át szer zõi ho no rá ri um ra kell fel hasz nál ni és a ki fi ze tés té nyét az el -
szá mo lás nál számlálva, vagy bizonylattal igazolni kell.

Cél ke ret: 20 mil lió Ft.
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3. Könyv ki adói prog ra mok tá mo ga tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 2631

Pá lyá za tot nyújt hat nak be az 1999. ja nu ár 1-je elõtt ala pí tott ma gyar or szá gi és ha tá ron túli, ma -
gyar nyel ven pub li ká ló, éven te leg alább tíz kö te tet meg je len te tõ könyv ki adók, ill. olyan szer ve ze tek,
ame lyek cég ki vo na tá ban, ill. ala pí tó ok ira tá ban a könyv ki adás fel van tün tet ve. Azok a könyv ki adók,
ame lyek az egy köny ves ki adás ra (2. al té ma) pá lyá za tot nyúj ta nak be, erre az altémára nem pályáz hat -
nak (és viszont).

Pá lyáz ni le het 5 könyv cím mel, meg ha tá ro zott ki adói kon cep ci ót tük rö zõ terv vel, leg ké sõbb
2006. de cem ber 31-ig tör té nõ megjelentetéssel.

Egy pá lyá zó csak egy pá lyá za tot nyújt hat be 3 mil lió fo rint ere jé ig.

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

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– az 1999-tõl éven te meg je len te tett kö te tek, so ro za tok cí mét, a je len ki adói terv ben meg je lölt

kiadványok:
– fon tos sá gi sor rend jét és meg je len te tés ide jé nek üte me zé sét tar tal ma zó nyilatkozatot,
– szi nop szi sát,
– ki adói szer zõ dé se it (szer zõ, gyûj te mé nyes kö tet ese tén szer kesz tõ, jogdíj),
– a köny vé sze ti ada ta it: kö te ten kén ti költ ség ve tés, pél dány szám, for má tum, ki vi tel (köt ve, fûz -

ve), ter je de lem (nyom dai ív ben), nyom ta tás (szí nek szá ma), il luszt rált ság foka, il luszt rá tor ság foka,
tervezett bolti ár,

– ter jesz té sé re vo nat ko zó ki adói el gon do lást.

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

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

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

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

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

A könyv cí mek re vo nat ko zó – a kol lé gi u mi dön tést kö ve tõ – mó do sí tás csak a pá lyá zat ban sze -
rep lõ könyv cí mek nél lehetséges.

Cél ke ret: 30 mil lió Ft.
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A pá lyá za tok

2005. szep tem ber 8-ig be ér ke zõ en

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

Ál ta lá nos tud ni va lók

Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2005. évre ki adott pá lyá za ti adat lap ján le het. Min den pá -
lyá za ti té má hoz kü lön adat la pot kell ki töl te ni és be nyúj ta ni. Az adat la po kat csak pon to san ki tölt ve, il -
let ve az elõ írt mel lék let tel – vál lal ko zá sok ese tén a vál lal ko zá sok nagy ság ren di mi nõ sí té sé hez szük -
sé ges be tét lap pal – fel sze rel ve fo gad juk el. A fel té te le ket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás
igény lé se ese tén ma gán sze mély nek, to váb bá a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek
(amennyi ben nem ren del ke zik sa ját adó szám mal és szám la szám mal), va la mint kül föl di szék he lyû
pályázónak.

A le bo nyo lí tó ma gyar or szá gi ön ál ló an gaz dál ko dó jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li
gaz da sá gi tár sa ság le het. A rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek a pénz ügyi-gaz da sá -
gi fel ada ta it el lá tó, ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igaz ga tó sá ga fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét, hogy 2005-ben va la mennyi pá lyá zó -
nak/le bo nyo lí tó nak a pá lyá zat be adá sa kor be kell nyúj ta nia jogi do ku men tá ci ó ját az adat lap hoz mel -
lé kelt tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint. Azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók, akik nek a Nem ze ti
Kul tu rá lis Alap prog ram nál 2005. év ben már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk és azt kö ve tõ en jogi és/vagy
sze mé lyi vál to zás nem tör tént, a jogi do ku men tá ció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sá ra pá lyá zó ha zai ké rel me zõk nek iga zol ni uk kell, hogy a jog sza bály ban 
elõ írt kö te les pél dány-be nyúj tá si kö te le zett sé gü ket a tárgy év ben és a meg elõ zõ két nap tá ri év ben az
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ral szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz -
tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri pa lo ta F épü let 302. szo ba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já -
ról (www.nka.hu), to váb bá sze mé lye sen be sze rez he tõ az NKA Igaz ga tó sá gán és a Nem ze ti Kul tu rá lis
Örök ség Mi nisz té ri u má nak ügy fél szol gá la ti iro dá ján (1077 Bu da pest, Wes se lé nyi utca 20–22.) Adat -
lap pos tai úton is igé nyel he tõ – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA
Igazgatóságától.

Az Alap prog ram ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra, ál lan dó fenn tar tá si és
üze mel te té si ki adá sok ra, alap tõ ke-eme lés re nem hasz nál ha tó fel, il let ve har ma dik fél ré szé re át nem
ru ház ha tó. Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem ren del ke zik,
fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra a pá lyá zó vagy – a pá lyá zó val tör té nõ meg ál la po dás alap ján –
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a le bo nyo lí tó a jó vá ha gyott összeg leg fel jebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás
terhére.

A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég -
le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 30 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap. A dön tés fe lül bí rá la tát
kér ni nem le het. A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet -
ta stb.) nem õriz zük meg és nem küld jük vissza, azok az NKA Igaz ga tó sá gán át ve he tõk a dön tés rõl
szó ló ér te sí tés dá tu má tól szá mí tott 60 na pon be lül. A ha tár idõ el tel te után – kü lön ér te sí tés nél kül – a
fen ti anya go kat meg sem mi sít jük.

A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás az NKA Igaz ga tó sá ga ügy fél szol gá la tá tól kér he tõ
(te le fon: 351-5461/141-es mel lék).

Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõ tõl csü tör tö kig 9–15 órá ig, pén te ken 9–12 órá ig.

Szépirodalmi Szak mai Kol lé gi um
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A POPULÁRIS ZENEKULTÚRA
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kol lé gi um ren del ke zé sé re álló pénz ke ret 26 mil lió Ft.

Fel hív juk pá lyá zó ink fi gyel mét arra, hogy a tá mo ga tá sok uta lá sá ra 2006-ban ke rül sor!

1. Ma gyar könnyû ze nei elõ adók, ze ne ka rok elsõ, ke res ke del mi for ga lom ba ke -
rü lõ hang le me zé nek meg je len te té sé re

Al té ma kód szá ma: 8482

Meg pá lyáz ha tó leg ma ga sabb összeg: 1 mil lió fo rint/pro duk ció.

Pá lyáz hat nak
meg fe le lõ re fe ren ci á val ren del ke zõ hang le mez ki adók.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– stú dió költ sé gek re,
– hang hor do zó (CD) gyár tá si, anyag- és cso ma go lá si költ sé ge i re,
– pro mó ci ós költ sé gek re (rek lám kam pány, mé dia meg je le né sek).
Tá mo ga tá si ké re lem csak ér ték te rem tõ és ér ték köz ve tí tõ, a po pu lá ris ze ne kul tú ra kom mersz

fõ áram la tá tól el té rõ produkciókra nyújtható be.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a pá lyá zó hang le mez ki adó ed di gi mû kö dé sé nek rész le tes be mu ta tá sát (ma xi mum 3 oldal),
– a pá lyá zó szak mai hát te rét bi zo nyí tó do ku men tu mo kat (ki adott könnyû ze nei al bu mok lis tá ja stb.),
– a de mo fel vé telt – 5 pél dány ban, CD-for má tum ban –, amely nek alap ján a hang le mez ki adó az

adott elõ adó, ze ne kar hang le me zé nek meg je le né sé rõl döntött,
– a gyár tá si és pro mó ci ós ter vet,
– a könnyû ze nei elõ adó, ze ne kar szán dék nyi lat ko za tát a le mez kiadására,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a ki ad vány tá mo ga tá sa ese tén a hang le mez ki adó az adott hang hor -

do zót a pá lyá zat be nyúj tá sát kö ve tõ 1 éven belül megjelenteti.

Az NKA a meg ítélt tá mo ga tá si összeg 50%-át a szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ en – a szer zõ dés -
ben üte me zett idõ pont ban –, a má so dik fe lét pe dig a ki ad vány meg je le né sét kö ve tõ en, an nak tel jes
pénz ügyi és szak mai el szá mo lá sá nak benyújtása után folyósítja.

A szak mai be szá mo ló ré sze
a meg je lent CD 1 pél dá nya, a ke res ke del mi for ga lom ba ke rült pél dá nyok kal meg egye zõ

formában:
– kí sé rõ fü zet tel,
– a MAHASZ vagy az Ar tis jus véd je gyé vel el lát va.
Nem meg fe le lõ pénz ügyi és/vagy szak mai do ku men tá ció be nyúj tá sa az elsõ rész let vissza fi ze -

té sét von hat ja maga után, ez eset ben a má so dik 50%-os rész let nem kerül kifizetésre.
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2. Ma gyar könnyû ze nei elõ adók, ze ne ka rok szer zõi ki adás ban meg je le nõ
hang le me zé nek ki adá sá ra

Al té ma kód szá ma: 8482

Meg pá lyáz ha tó leg ma ga sabb összeg: 1 mil lió fo rint/pro duk ció.

Pá lyáz hat nak

olyan elõ adók, ze ne ka rok és kép vi se lõ ik, akik vagy ame lyek pro fesszi o ná lis hang le mez ki adó -
val sem most, sem ko ráb ban nem áll tak szer zõ dé ses jogviszonyban.

Tá mo ga tás kér he tõ:

– stú dió költ sé gek re,

– hang hor do zó, (CD) gyár tá si, anyag- és cso ma go lá si költ sé ge i re,

– pro mó ci ós költ sé gek re (rek lám kam pány, mé dia meg je le né sek).

Tá mo ga tá si ké re lem csak ér ték te rem tõ és ér ték köz ve tí tõ, a po pu lá ris ze ne kul tú ra kom mersz
fõ áram la tá tól el té rõ produkciókra nyújtható be.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– a pá lyá zó elõ adó, ze ne kar ed di gi mû kö dé sé nek rész le tes be mu ta tá sát (ma xi mum 3 oldal),

– a pá lyá zó elõ adó, ze ne kar leg alább 5 szá mot tar tal ma zó de mo fel vé te lét (5 pél dány ban,
CD-for má tum ban),

– gyár tá si és pro mó ci ós ter vét,

– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a ki ad vány tá mo ga tá sa ese tén az elõ adó, ze ne kar kép vi se lõ je az
adott hang hor do zót a pá lyá zat be nyúj tá sát kö ve tõ 1 éven belül megjelenteti.

Az NKA a meg ítélt tá mo ga tá si összeg 50%-át a szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ en – a szer zõ dés -
ben üte me zett idõ pont ban –, a má so dik fe lét pe dig a ki ad vány meg je le né sét kö ve tõ en, an nak tel jes
pénz ügyi és szak mai el szá mo lá sá nak benyújtásakor folyósítja.

A szak mai be szá mo ló ré sze

a meg je lent CD 1 pél dá nya, a ke res ke del mi for ga lom ba ke rült pél dá nyok kal meg egye zõ
formában:

– kí sé rõ fü zet tel,

– az Ar tis jus véd je gyé vel el lát va.

Nem meg fe le lõ pénz ügyi és/vagy szak mai do ku men tá ció be nyúj tá sa az elsõ rész let vissza fi ze -
té sét von hat ja maga után, ez eset ben a má so dik 50%-os rész let nem kerül kifizetésre.

Egy pá lyá zó csak egy hang le mez hez kér het tá mo ga tást.
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3. Pá lya kez dõ ma gyar könnyû ze nei elõ adók, ze ne ka rok be mu tat ko zó de mo fel -
vé te lé nek el ké szí té sé re

Al té ma kód szá ma: 8482

Meg pá lyáz ha tó leg ma ga sabb összeg: 400 ezer fo rint/pro duk ció.

Pá lyáz hat nak
elõ adók, ze ne ka rok és kép vi se lõ ik.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– stú dió költ sé gek re,
– hang hor do zó, (CD) gyár tá si, anyag- és cso ma go lá si költ sé ge i re,
Tá mo ga tá si ké re lem csak ér ték te rem tõ és ér ték köz ve tí tõ, a po pu lá ris ze ne kul tú ra kom mersz

fõ áram la tá tól el té rõ produkciókra nyújtható be.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a pá lyá zó elõ adó, ze ne kar ed di gi mû kö dé sé nek rész le tes be mu ta tá sát (ma xi mum 3 oldal),
– fel vé te li ter vet,
– nyi lat ko za tot ar ról, hogy a ki ad vány tá mo ga tá sa ese tén az elõ adó, ze ne kar kép vi se lõ je az

adott de mo fel vé telt a pá lyá zat be nyúj tá sát kö ve tõ 240 na pon (nyolc hónapon) belül megjelenteti.

A szak mai be szá mo ló ré sze
a CD for má tum ban meg kül dött – mi ni mum öt szá mot vagy 20 perc nyi hang anya got tar tal ma zó

de mo fel vé tel.

4. Élõ könnyû ze nei te het ség ku ta tó ver se nyek meg ren de zé sé nek tá mo ga tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 8425

Meg pá lyáz ha tó az ese mény költ sé ge i nek leg fel jebb 50 szá za lé ka, max. 1 millió Ft.

Pá lyáz hat nak
te het ség ku ta tó ver se nyek ren de zõi, akik vál lal ják, hogy a ver seny gyõz te se i vel de mo fel vé telt

készítenek.

Tá mo ga tá si ké re lem csak ér ték te rem tõ és ér ték köz ve tí tõ, a po pu lá ris ze ne kul tú ra kom mersz
fõ áram la tá tól el té rõ pro duk ci ók szá má ra nyi tott te het ség ku ta tó versenyekre nyújtható be.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– te rem bér let re,
– zsû ri ta gok tisz te let díj ára,
– uta zá si költ ség re,
– szál lás költ ség re,
– hang- és fény tech ni kai esz kö zök bér le té re,
– rek lám-, pro pa gan da költ ség re,
– a gyõz te sek de mo fel vé te lé nek el ké szí té si költ sé gé re.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– a pá lyá zó és az ese mény rész le tes be mu ta tá sát (ma xi mum 3 ol dal);

– a pá lyá zó szak mai hát te rét bi zo nyí tó do ku men tu mo kat (ko ráb bi ren dez vé nyek kel kap cso la -
tos pro mó ci ós anya gok, cik kek), kü lö nös te kin tet tel a ko ráb bi nyer te sek – a ver senyt kö ve tõ – szak -
mai elõmenetelének do ku men tá lá sá ra;

– az ese mény hely szí ne ál tal ki adott be fo ga dói nyi lat koz atot;

– a ter ve zett prog ra mot, a zsû ri össze té te lét, a le bo nyo lí tás ter vét, a ver seny díjazását;

– mar ke ting- és PR-ter vet.

A szak mai be szá mo ló ré sze:

– az el ké szült demo CD-vál to za ta,

– az ese ményt utó la go san ér té ke lõ do ku men tum,

– az ese mény meg tör tén tét iga zo ló do ku men tum (pla kát, szó ró lap, saj tó meg je le né sek, fotók,
video).

5. Ama tõr elõ adók pá lya kez dé sé nek tá mo ga tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 8483

Meg pá lyáz ha tó leg ma ga sabb összeg: 200 ezer fo rint.

Pá lyá zók köre:

ama tõr stá tu sú ma gyar könnyû ze nei elõ adók, ze ne ka rok kép vi se lõi.

Tá mo ga tás kér he tõ:

– pró ba he lyi ség bér le ti díj ára,

– to vább kép zés-jel le gû, ze ne ok ta tá si prog ra mo kon való rész vé tel re,

– kon cer tek hez kap cso ló dó költ sé gek re:

                úti költ ség,

                szál lás költ ség.

Az ama tõr stá tus de fi ní ci ó ja:

Az adott elõ adó/ze ne kar élõ le mez szer zõ dés sel, va la mint ko ráb ban szer zõi ki adás ban vagy ki -
adó ál tal meg je len te tett és ke res ke del mi for ga lom ba ke rült albummal nem rendelkezik.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

– a ze ne kar nyi lat ko za tát ama tõr stá tu sá ról és an nak fenn tar tá sá ról a pá lyá za ti idõszakra,

– a ze ne kar be mu ta tá sát, a pá lyá zat in dok lá sát (ter vek, am bí ci ók),

– a pá lyá zó szak mai hát te rét bi zo nyí tó do ku men tu mo kat (cik kek, kri ti kák, eset leg ko ráb bi de -
mo fel vé te lek stb.),

– a pró ba he lyi sé get és/vagy kon cert hely színt biz to sí tó be fo ga dó nyi lat ko za tát.
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A pá lyá za tok

2005. szep tem ber 9-ig 

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

Ál ta lá nos tud ni va lók

Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2005. évre ki adott pá lyá za ti adat lap ján le het. Min den pá -
lyá za ti té má hoz kü lön adat la pot kell ki töl te ni és be nyúj ta ni. Az adat la po kat csak pon to san ki tölt ve, il -
let ve az elõ írt mel lék let tel – vál lal ko zá sok ese tén a vál lal ko zá sok nagy ság ren di mi nõ sí té sé hez szük -
sé ges be tét lap pal – fel sze rel ve fo gad juk el. A fel té te le ket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás
igény lé se ese tén ma gán sze mély nek, to váb bá a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek
(amennyi ben nem ren del ke zik sa ját adó szám mal és szám la szám mal), va la mint kül föl di szék he lyû
pályázónak.

A le bo nyo lí tó ma gyar or szá gi ön ál ló an gaz dál ko dó jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li
gaz da sá gi tár sa ság le het. A rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek a pénz ügyi-gaz da sá -
gi fel ada ta it el lá tó, ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igaz ga tó sá ga fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét, hogy 2005-ben va la mennyi pá lyá zó -
nak/le bo nyo lí tó nak a pá lyá zat be adá sa kor be kell nyúj ta nia jogi do ku men tá ci ó ját az adat lap hoz mel -
lé kelt tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint. Azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók, akik nek a Nem ze ti
Kul tu rá lis Alap prog ram nál 2005. év ben már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk és azt kö ve tõ en jogi és/vagy
sze mé lyi vál to zás nem tör tént, a jogi do ku men tá ció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sá ra pá lyá zó ha zai ké rel me zõk nek iga zol ni uk kell, hogy a jog sza bály ban 
elõ írt kö te les pél dány-be nyúj tá si kö te le zett sé gü ket a tárgy év ben és a meg elõ zõ két nap tá ri év ben az
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ral szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz -
tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri pa lo ta F épü let 302. szo ba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já -
ról (www.nka.hu), to váb bá sze mé lye sen be sze rez he tõ az NKA Igaz ga tó sá gán és a Nem ze ti Kul tu rá lis
Örök ség Mi nisz té ri u má nak ügy fél szol gá la ti iro dá ján (1077 Bu da pest, Wes se lé nyi utca 20–22.) Adat -
lap pos tai úton is igé nyel he tõ – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA
Igazgatóságától.

Az Alap prog ram ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra, ál lan dó fenn tar tá si és
üze mel te té si ki adá sok ra, alap tõ ke-eme lés re nem hasz nál ha tó fel, il let ve har ma dik fél ré szé re át nem
ru ház ha tó. Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem ren del ke zik,
fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra a pá lyá zó vagy – a pá lyá zó val tör té nõ meg ál la po dás alap ján –
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a le bo nyo lí tó a jó vá ha gyott összeg leg fel jebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás
terhére.

A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég -
le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 30 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap. A dön tés fe lül bí rá la tát
kér ni nem le het. A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet -
ta stb.) nem õriz zük meg és nem küld jük vissza, azok az NKA Igaz ga tó sá gán át ve he tõk a dön tés rõl
szó ló ér te sí tés dá tu má tól szá mí tott 60 na pon be lül. A ha tár idõ el tel te után – kü lön ér te sí tés nél kül – a
fen ti anya go kat meg sem mi sít jük.

A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás az NKA Igaz ga tó sá ga ügy fél szol gá la tá tól kér he tõ
(te le fon: 351-5461/141-es mel lék).

Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõ tõl csü tör tö kig 9–15 órá ig, pén te ken 9–12 órá ig.

Po pu lá ris Ze ne kul tú ra
Ide ig le nes Szak mai Kol lé gi um
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK
15/2005. (IV. 12.) SZÁMÚ HATÁROZATA
4 MILLIÓ FORINT ÁRCSOPORTOSÍTÁSÁRÓL

A Bi zott ság egyet ér tett ab ban, hogy a Szín há zi Szak mai Kol lé gi um ke re té hez, egy ki emelt pá -
lyá zat ér de ké ben 4 mil lió fo rin tot csoportosít át.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
16/2005. (IV. 12.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A SZÉPIRODALMI, VALAMINT AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS
KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUMOK
FOLYÓIRAT-TÁMOGATÁSÁRÓL

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy a fo lyó irat-tá mo ga tás okán az idei évre át ho zott
kö te le zett ség vál la lás ból kö vet ke zõ ke ret ter he lé sek mi att a Szép iro dal mi, va la mint Is me ret ter jesz tés
és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi u mok pá lyáz ta tá sá nak fo lya ma tos sá ga biz to sí tá sa ér de ké ben –
a 2005. évre a Kul tú ra és Tu riz mus té ma kör re el kü lö ní tett 100 mil lió fo rint ból – 45-45 mil lió fo rin tot
biz to sít szá muk ra; továbbá az év második felében a kötelezettségvállalás mértékét újra tárgyalja.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
17/2005. (IV. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A 2004. ÉVI BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓRÓL

A Bi zott ság az NKA Bi zott sá gá nak 2004. év rõl szóló be szá mo lóját egyhangúlag elfogadta.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
18/2005. (IV. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A 2004. ÉVI MINISZTERI KERET BESZÁMOLÓJÁRÓL

A Bi zott ság a mi nisz te ri ke ret rõl szó ló 2004. évi be szá mo lót egy tar tóz ko dás mel lett hét igen
sza va zat tal el fo gad ta.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
19/2005. (IV. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A 2004. ÉVI IGAZGATÓSÁGI BESZÁMOLÓRÓL

A Bi zott ság az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2004. évi be szá mo ló ját egy han gú sza va zás sal elfogadta.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
20/2005. (IV. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
AZ NKA TERVEZETT TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Bi zott ság egyet ér tett ab ban, hogy az NKA-ról szó ló tör vény mó do sí tás a Nem ze ti Kul tu rá lis
Örök ség Mi nisz té ri u ma elé ke rül jön tárgyalásra.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
21/2005. (IV. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
ÚJ IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL

A Bi zott ság egy el len szav zat tal úgy dön tött, hogy a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz te ré nek 
ja va sol ja az NKA szer ve ze tén be lül új, Po pu lá ris ze ne kul tú ra Ide ig le nes Szak mai Kol lé gi um lét re ho -
zá sát.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke

852 NKA HÍRLEVÉL n BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
22/2005. (IV. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
4 MILLIÓ FORINT VISSZAVÉTELÉRÕL

A Bi zott ság egy han gú sza va zás sal úgy dön tött, hogy a 15/2004. (IV. 12.) dön té sét mó do sít va, a 
ko ráb ban a Szín há zi Kol lé gi um ke re té hez át cso por to sí tott 4 mil lió forintot visszaveszi.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
23/2005. (IV. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A POPULÁRIS ZENEKULTÚRA TÁMOGATÁSÁNAK 
PÉNZÜGYI FORRÁSAIRÓL

A Bi zott ság egy han gú dön té se alap ján, a 20/2005. (IV. 25.) dön té se alap ján új on nan ala pí tan dó 
Po pu lá ris Ze ne kul tú ra Ide ig le nes Szakmai Kol lé gi u má nak pénz ügyi for rá sa it a kö vet ke zõ össze gek
át cso por to sí tá sá val biz to sít ja:

a ze nei kol lé gi um ke re té bõl: 5 mil lió Ft,
a köz mû ve lõ dé si kol lé gi um ke re té bõl: 5 mil lió Ft,
a kul tú ra 2000 kol lé gi um ke re té bõl: 4,5 mil lió Ft,
a Bi zott ság ál tal ko ráb ban a szín há zi kol lé gi um hoz ren delt ke ret bõl: 4 mil lió Ft,
a Bi zott ság ál tal ko ráb ban el kü lö ní tett ke ret bõl: 7,5 mil lió Ft,
a mi nisz te ri ke ret bõl: 1 mil lió Ft.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
24/2005. (IV. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A BELSÕ ELLENÕRZÉSI OSZTÁLY JELENTÉSEIRÕL

A Bi zott ság egy han gú lag el fo gad ta az NKA Igaz ga tó sá gá nak bel sõ el len õr zé si osz tá lya ál tal
el vég zett tel je sít mény-el len õr zé se ket, va la mint a munkáról szóló jelentést.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
25/2005. (V. 4.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A KÖZKULTÚRA INFORMATIKA TÁMOGATOTT PÁLYÁZATAIRÓL

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy az NKA Köz kul tú ra In for ma ti ka Ide ig le nes Szak -
mai Kol lé gi u má hoz be adott tá mo ga tott pá lyá za tok meg va ló sí tá si ha tár ide jét 2005. jú ni us 30-ra, az el -
szá mo lá si határidõt 2005. július 15-re módosítja.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
26/2005. (II. 28.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A KURÁTOROK TRÉNINGJÉRÕL

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy az NKA ku rá to rai szá má ra (két cso port ra bont va)
egy na pos is me ret át adó elõ adást szer vez, ugyan ak kor a tré ning má so dik – a kol lé gi u mok szá má ra kü -
lön szer ve zett – ,,a meg szer zett tu dást be gya kor ló” al kal mak meg tar tá sá tól, ko ráb bi döntését
módosítva, eltekint.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke

BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK n NKA HÍRLEVÉL 857



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
27/2005. (VI. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA
AZ IDEIGLENES KOLLÉGIUMOK BESZÁMOLÓIRÓL

A Bi zott ság az NKA Ama tõr Együt te sek Uta zá sa, a Nem ze ti és Et ni kai Ki sebb sé gek, a Köz -
kul tú ra In for ma ti ka, a Kul tú ra és Tu riz mus, a Ho lo ca ust Ide ig le nes Szakmai Kol lé gi u mai 2004. év rõl
szó ló beszámolóit egyhangúlag elfogadta.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
28/2005. (VI. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A 2005. ÉVI BIZOTTSÁGI MUNKATERVRÕL

A Bi zott ság 2005. évi mun ka ter vét egy han gú sza va zás sal el fo gad ta.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
29/2005. (VI. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A FIATAL MÛVÉSZEK TÁMOGATÁSÁRÓL

A Bi zott ság egy han gú sza va zás sal úgy dön tött, hogy a fi a tal mû vészek tá mo ga tá sa ér de ké ben a 
2005. évi ,,Fi a tal mû vé szek a jö võ nek” mun ka cí mû prog ram tá mo ga tá sá ra a kö vet ke zõ pén zek át cso -
por to sí tá sá val hoz létre keretet:

– Tánc mû vé sze ti kol lé gi um 4 mil lió Ft,
– Moz gó kép kol lé gi um 5 mil lió Ft,
– Fo tó mû vé sze ti kol lé gi um 3 mil lió Ft,
– Kép zõ mû vé sze ti kol lé gi um 5 mil lió Ft,
– Ipar mû vé sze ti kol lé gi um 4 mil lió Ft,
– Épí tõ mû vé sze ti kol lé gi um 3 mil lió Ft,
– Szín há zi kol lé gi um 5 mil lió Ft,
– Ze nei kol lé gi um 5 mil lió Ft,
– Kul tú ra 2000 ke ret bõl 6 mil lió Ft.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
30/2005. (VI. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A FIATAL MÛVÉSZEK MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATÁRÓL

A Bi zott ság egy han gú sza va zás sal úgy dön tött, hogy a fi a tal mû vé szek tá mo ga tá sa ér de ké ben
ki íran dó meg hí vá sos pá lyá zat le bo nyo lí tá sá val, majd a pá lyá zat meg va ló su lá sa után an nak szak mai
el len õr zé sé vel az Épí tõ mû vé sze ti Szakmai Kollégiumot bízza meg.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
31/2005. (VI. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A KUTATÁSI KERETEKBÕL FENNMARADÓ ÖSSZEGEKRÕL

A Bi zott ság egy han gú sza va zás sal úgy dön tött, hogy a ko ráb bi, va la mennyi szak mai kol lé gi um 
ese té ben el kü lö ní tett 10 mil lió fo rin tos ku ta tá si ke re tek bõl fenn ma ra dó össze gek sor sá ról a Bi zott ság
elnöke saját hatáskörében dönthet.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
32/2005. (VI. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A 2006. ÉVI BEVÉTELI ELÕIRÁNYZAT MEGTERVEZÉSÉRÕL

A Bi zott ság egy han gú lag úgy sza va zott, hogy az NKA 2006. évi költ ség ve té sé nek be vé te li elõ -
irány za tát a Kor mány ál tal a 2006. évre prog nosz ti zált inf lá ció- és fo gyasz tás nö ve ke dés fi gye lem be -
vé te lé vel az Igazgatóság tervezze meg.

A mû köd te tés re for dít ha tó ke ret meg ál la pí tá sá ra a szer ve zet fej lesz tés ala ku lá sa, il let ve a jö -
ven dõ iro da ház vár ha tó üze mel te té si költ sé ge i nek fi gye lem be vé te lé vel az igaz ga tó az el nök kel
egyez tes sen, és ar ról a Bizottságot a következõ ülésen tájékoztassa.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK 
33/2005 (VI. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA
A FOLYÓIRAT-TÁMOGATÁSOK ADMINISZTRÁCIÓJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Bi zott ság egy han gú lag úgy sza va zott, hogy az NKA fo lyó irat-tá mo ga tá si pá lyá za tok (ha -
gyo má nyos és elekt ro ni kus fo lyó ira tok szá má ra hir de tet tek nél egy aránt) be tét lap já nak és ki töl té si út -
mu ta tó já nak mó do sí tá sát a ja va solt for má ban el fo gad ja; az zal a ki té tel lel, hogy az részleteiben még
változtatásra szo rul.

dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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TÁJÉKOZTATÓ 
A MINISZTERI KERETBÕL NYÚJTOTT
TÁMOGATÁSOKRÓL 
(2005. ÁPRILIS 1.–2005. JÚNIUS 30.)

100 Roma Vir tu óz Or szá gos Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)

Roma vir tu ó zok cím mel dup la CD-al bum ki adá sá ra 200 000 Ft

Nagy ká tai ci gány kul tu rá lis nap meg ren de zé sé re 100 000 Ft

A XXI. Szá zad Ma gyar Drá má já ért Ala pít vány (Bu da örs)

A X. gyor sa sá gi drá ma író ver seny meg ren de zé sé re 300 000 Ft

A Hét Szer kesz tõ sé ge (Tir gu-Mu res–Ma ros vá sár hely)

A Hét címû kul tu rá lis fo lyó irat meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

A Ma gyar Nyelv és Kul tú ra Nem zet kö zi Tár sa sá ga (Bu da pest)

Ko má rom ban ren de zen dõ anya nyel vi kon fe ren cia le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

ACTV-RROM (Pá rizs–Fran cia or szág)

Pá ne u ró pai sza tel lit roma te le ví zi ós csa tor na lét re ho zá sá hoz 
szük sé ges meg va ló sít ha tó sá gi ta nul mány I. ré szé nek el ké szí té sé re 6 000 000 Ft

Ady End re Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)

Új pes ti ci gány ze nés mû sor õszi le bo nyo lí tá sá ra 50 000 Ft

Aka dé mi ai Nyom dai Rt. (Mar ton vá sár)

Pais Ist ván: A fi lo zó fia tör té ne te címû köny vé nek meg je len te té sé re 1 500 000 Ft

Ál la mi Mû em lék hely re ál lí tá si és Res ta u rá lá si Köz pont (Bu da pest)

A gyü gyei re for má tus temp lom em lék táb lát ava tó ün nep sé gé re,
is mer te tõ re és a meg hí vók nyom dai költ sé gé re 500 000 Ft

Nád új fa lui ró mai ka to li kus temp lom fes tett fa mennye ze té nek res ta u rá lá sá ra 3 000 000 Ft

ALL-Print Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)

A Pa lóc me se-be széd címû me se könyv meg je len te té sé re 600 000 Ft

An tall Jó zsef Szo ci á lis és Kul tu rá lis Ala pít vány (Bu da pest)

Az I. Mold vai-Csán gó ma gyar Na pok prog ram so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Anya nyelv ápo lók Szö vet sé ge (Bu da pest)

Nyel vé sze ti pá lyá za tok meg hir de té sé re és a leg jobb pá lya mun kák ki adá sá ra, 
va la mint anya nyel vi ver se nyek, tá bo rok, nyelv mû ve lõ 
ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra 10 000 000 Ft

MINISZTERI KERET n NKA HÍRLEVÉL 865



Arany el me Te het ség gon do zó Egye sü let (Bu da pest)
A Jó zsef At ti la szü le té sé nek 100. év for du ló já ra szer ve zett
nyá ri te het ség gon do zó tá bor le bo nyo lí tá sá ra 350 000 Ft

ARC Mû vé sze ti Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A VI. ARC óri ás pla kát city light-ki ál lí tás és vi deó ver seny meg ren de zé sé re 5 000 000 Ft

ARS-IN-KOM Mû vé sze ti és Kom mu ni ká ci ós Kft. (Szol nok)
A XII. szol no ki ze nei fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 4 000 000 Ft

Art Ma ga zin Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Az Art ma ga zin címû kép zõ mû vé sze ti lap an gol nyel vû meg je len te té sé re 1 500 000 Ft

B&E Mul ti mé dia Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A 100 tagú ci gány ze ne kar ról szó ló do ku men tum film utó mun ká la ta i ra, 
a film di gi tá lis vi de ó ra tör té nõ át írá sá ra 500 000 Ft

Ba la ton ke ne se Nagy köz ség Ön kor mány za ta (Ba la ton ke ne se)
A ba la ton ke ne sei Ba la to ni Ka pu nyi tó Fesz ti vál 
ren dez vény so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft

Ba nán Klub – Csil lag he gyi Kul tu rá lis Egy let (Bu da pest)
A Zene ün ne pe el ne ve zé sû ren dez vény so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

Bár dos La jos Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um (Bu da pest)
A Bár dos-is ko lák or szá gos ta lál ko zó já nak le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Bár ka Jó zsef vá ro si Szín há zi és Kul tu rá lis Kht. (Bu da pest)
Az I. Nem zet kö zi Szín há zi Fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 8 000 000 Ft

Bar tók Béla Ze ne is ko la (Szol nok)
A XI. or szá gos ze ne is ko lai Friss An tal gor don ka ver seny meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Bar tók Ka ma ra szín ház és Mû vé sze tek Háza (Du na új vá ros)
Az I. egye te mi szín há zi tá bor le bo nyo lí tá sá ra 2 000 000 Ft

Béke és Ba rát ság Nyug dí jas Klub (Ti sza kécs ke)
Az V. Kécs ke és kör nyé ke nyug dí jas ta lál ko zó le bo nyo lí tá sá ra 150 000 Ft

Bel ügyi Ál ta lá nos Kht. BM Duna Mû vész együt tes (Bu da pest)
A BM Duna Mû vész együt tes rész vé te lé re a finn or szá gi ka us ti ne ni 
nem zet kö zi nép tánc- és nép ze ne fesz ti vá lon 1 000 000 Ft

Ben co lor Kul tu rá lis, Ter ve zõ, Rek lám és Ke res ke del mi Kft. 
(Bu da pest)
A jazz szü le té sé tõl nap ja in kig címû jazz tör té ne ti kon cert so ro zat 
4. kon cert jé nek le bo nyo lí tá sá ra 2 000 000 Ft

BJO Pro duk ci ós Iro da Mû vé sze ti Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A 2005. évi prog ra mok le bo nyo lí tá sá ra 5 000 000 Ft
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Bod rog kö zi Régi Ma gyar Kul tú ra Köz hasz nú Ala pít vány 
(Kis roz vágy)
II. Rá kó czi Fe renc ha lá lá nak 270. év for du ló ja al kal má ból szer ve zett
lo vas em lék tú ra le bo nyo lí tá sá ra 200 000 Ft

Bu da fo ki Doh ná nyi Ernõ Szim fo ni kus Ze ne kar (Bu da pest)
A 2005. évi prog ra mok le bo nyo lí tá sá ra 8 000 000 Ft

Bu da fok-Té tény Bu da pest XXII. Ke rü le ti Ön kor mány zat (Bu da pest)
A XVI. bu da fo ki pezs gõ- és bor fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 5 000 000 Ft

Bu da pest Mu sic Cen ter (Bu da pest)
A Kor társ Ze nei Köz pont prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 20 000 000 Ft

Bu da pes ti Fesz ti vál köz pont Kht. (Bu da pest)
A 2005. évi Bu da pes ti Õszi Fesz ti vál prog ram ja i nak le bo nyo lí tá sá ra 15 000 000 Ft

Bu da pes ti Fil har mó ni ai Tár sa ság (Bu da pest)
A BFT 2005. évi hang ver se nye i nek meg ren de zé sé re 
a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház ban 12 000 000 Ft

Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la (Bu da pest)
Déki La ka tos Sán dor és ze ne ka ra fel lé pé sé re Bré má ban és Wil da u ban, 
a bu da pes ti és a né met fõ is ko lák kö zös kul tu rá lis ren dez vé nye in 1 000 000 Ft

Bu da pes ti Nép mû ve lõk Egye sü le te (Bu da pest)
A Bu da pes ti Ré gió mû ve lõ dé si há za i nak fesz ti vál ja le bo nyo lí tá sá ra 100 000 Ft

Bu da pes ti Ope ra ba rá tok Ala pít vány (Bu da pest)
Az ifjú ope ra ba rá tok Mes ter sé günk az ope ra el ne ve zé sû
tá bo rá nak le bo nyo lí tá sá ra 3 000 000 Ft
A Bel ga–Ma gyar Ope ra gá la le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Bu da pes ti Vo nó sok Ala pít vány (Bu da pest)
Bu da pes ti Vo nó sok Ha ydn Fesz ti vál já nak le bo nyo lí tá sá ra 5 000 000 Ft

Bu da pes ti Vo nó sok Ka ma ra ze ne kar (Bu da pest)
A 2005. évi prog ra mok le bo nyo lí tá sá ra 1 500 000 Ft

Bu da pes ti Zsi dó Hit köz ség (Bu da pest)
A VIII. Zsi dó Nyá ri Fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 5 000 000 Ft

Cel lo-Press Mû vé sze ti, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Far kas há zy Mik lós szü le té sé nek 110. év for du ló já ra ren de zen dõ ki ál lí tás 
al kal má ból nagy mo no grá fia meg je len te té sé re 400 000 Ft

C.E.T. Bel vá ro si Ki adó és Ke res ke del mi Bt. (Bu da pest)
Ko pát sy Sán dor: Kál lay ket tõs címû köny vé nek meg je len te té sé re 100 000 Ft

Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány zat (Tar na bod)
A III. ha gyo mány õr zõ rom anap le bo nyo lí tá sá ra 50 000 Ft
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Con cert & Me dia Kft. (Bu da pest)

Hor gas Esz ter: Má ria címû elõ adá sá nak be mu ta tá sá ra a Papp Lász ló 
Bu da pest Sport aré ná ban 4 000 000 Ft

Cri ti cai La pok Ala pít vány (Bu da pest)

Máté La jos: Szín há zi nap ló címû köny vé nek meg je len te té sé re 200 000 Ft

Csí ki Já ték szín Csík sze re da Ön kor mány za ti Szín há za 
(Mi er cu rea Ciuc–Csík sze re da)

A ro má ni ai ki sebb sé gi szín há zak kol lok vi u mán oda íté len dõ 
NKÖM-kü lön díj ra 250 000 Ft

Csi kós töt tös Köz ség Pol gár mes te ri Hi va tal (Csi kós töt tös)

Jó zsef At ti la szü le té sé nek 100. év for du ló já ra ren de zen dõ 
em lék ün nep ség le bo nyo lí tá sá ra 100 000 Ft

Dan kó Pis ta Ok ta tá si, Kul tu rá lis és Ér dek vé del mi Egye sü let (Sze ged)

Ci gány ze né szek III. Or szá gos Ta lál ko zó ja le bo nyo lí tá sá ra 100 000 Ft

Da nu bia Szim fo ni kus Ze ne kar (Bu da pest)

A 2006. évi prog ra mok le bo nyo lí tá sá ra 10 000 000 Ft

Deb re ce ni Egye tem (Deb re cen)

Az Ifjú Ze ne mû vé szek Nem zet kö zi Nyá ri Aka dé mi á já nak le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

De ne vér Hang stú dió Bt. (Bu da pest)

Ifj. Hor váth Béla roma elõ adó mû vész mas ter CD-je el ké szí té sé re 300 000 Ft

Dom bos Pol gá rok Egye sü le te (Mali Idoš–Kis he gyes)

A vaj da sá gi V. össz mû vé sze ti fesz ti vál I/Dom bos Fest 2005. le bo nyo lí tá sá ra 800 000 Ft

Elekt ra Ki adó ház (Bu da pest)

Gör gey Gá bor: Va dász szõ nyeg címû kö te té nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Eöt vös Ká roly Me gyei Könyv tár (Veszp rém)

A hely is me re ti könyv tá ro sok XII. or szá gos ta nács ko zá sa le bo nyo lí tá sá ra 200 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)

Ki csi Sán dor Gom bocz Zol tán ról írt kö te té nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

Eras mus Kol lé gi um Egye sü let (Bu da pest)

A kol lé gi um ke re té ben mû kö dõ al ko tó mû hely ok ta tó i nak ho no rá ri u má ra 
és az el ké szült pá lya mun kák nyil vá nos be mu ta tá sá ra 2 000 000 Ft

Eu ró pai Folk lór In té zet (Bu da pest)

Dar mo Ist ván: Egy gö mö ri pász tor hi e de lem vi lá ga és tör té ne tei 
címû mû vé nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

A Kor társ mû vé sze ti kre a ti vi tás címû pro jekt meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft
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Far kas Ist ván Ala pít vány – Mû sza ki Egye tem, Szo ci o ló gia 
és Kom mu ni ká ció Tan szék (Bu da pest)
A Far kas Ist ván em lék mû ki ál lí tás anya gá nak New York-i be mu ta tá sá ra 
a CUNY Mú ze um ban (cso ma go lás, lá dá zás, vám ke ze lés és biz to sí tás) 3 000 000 Ft

Fe hér Emil (Bu da pest)
A Jazzp res si on Együt tes kon cert je i nek le bo nyo lí tá sá ra a Kör ma ra ton 
Ma gyar or szág el ne ve zé sû ren dez vény so ro za ton 800 000 Ft

Fló ra Film In ter na ti o nal Kft. (Bu da pest)
Ko csis Ti bor Új El do rá dó címû do ku men tum film jé nek 
DVD-for má ban tör té nõ meg je len te té sé re 800 000 Ft

Fonó Bu dai Ze ne ház Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Kht. (Bu da pest)
A 2005. évi prog ra mok meg va ló sí tá sá ra 15 000 000 Ft

Fó rum a Nép mû vé sze tért Köz hasz nú Ala pít vány (Mar ton vá sár)
A Tük rös Ze ne kar if jú sá gi és fel nõtt nép mû vé sze ti tá bo ra el ne ve zé sû 
ren dez vény so ro zat kul tu rá lis prog ram ja i nak le bo nyo lí tá sá ra Si mo npusz tán 150 000 Ft

Gál Ven cel (Bu da pest)
A pá lyá zó Élet utam címû köny vé nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Gö rög–Cip ru si–Ma gyar Ba rá ti Tár sa ság Egye sü let (Szent end re)
Yor gos Si ci li a nos ze ne szer zõ ha lá lá nak év for du ló ja al kal má ból 
meg ren de zé sé re ke rü lõ em lé kest le bo nyo lí tá sá ra a Ze ne aka dé mi án 300 000 Ft

Gra ve Art Könyv ki adó Kft. (Bu da pest)
Dr. Gerõ And rás: A zsi dó szem pont címû köny vé nek ki adá sá ra 700 000 Ft

Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um (Bu da pest)
A Gör dü lõ tör té ne lem címû ki ál lí tás le bo nyo lí tá sá ra 4 000 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Deb re cen)
Szé kely–ma gyar hon is me re ti tá bor le bo nyo lí tá sá ra 100 000 Ft

Haj dú bö ször mény Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la 
(Haj dú bö ször mény)
A Bocs kai-szo bor ta lap za tá nak res ta u rá lá sá ra 800 000 Ft

Haj dú do ro gi GAMESZ (Haj dú do rog)
A 10. népi fa fa ra gó tá bor meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Hang ve tõ Ze nei Ter jesz tõ Tár su lás (Bu da pest)
If jú sá gi vi lág ze nei és nép ze nei örök ség nép sze rû sí té sé re, 
ki ad vá nyok meg je len te té sé re 5 000 000 Ft

Hor váth Béla (Bu da pest)
Ifj. Hor váth Béla rész vé te lé re Pin chas Zu ker mann he ge dû mû vész 
ot ta wai mes ter kur zu sán (úti költ ség-hoz zá já ru lás) 340 000 Ft
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Hosszú pá lyi Nagy köz ség Ön kor mány za ta (Hosszú pá lyi)
A VII. hosszú pá lyi fa lu na pok le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft

Ho zam Va gyon ke ze lõ, Könyv vizs gá ló és Ta nács adó Rt. (Szol nok)
A Ho zam Klub szer ve zé sé ben meg ren de zen dõ kép zõ mû vé sze ti
ki ál lí tá sok le bo nyo lí tá sá ra 900 000 Ft

Hun ga ro fest Nem ze ti Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Bu da pest)
II. Ég tá jak Fesz ti vál – A Ven dég ség ben a hor vát Pan nó ni án 
címû prog ram le bo nyo lí tá sá ra 250 000 Ft
Bu da pes ti nem zet kö zi ze nei ver seny meg ren de zé sé re 18 000 000 Ft
A sop ro ni Régi Ze nei Na pok le bo nyo lí tá sá ra 8 000 000 Ft
A szom bat he lyi nem zet kö zi Bar tók-sze mi ná ri um meg ren de zé sé re 10 000 000 Ft
Mi nisz te ri ösz tön dí ja sok pro mó ci ó já nak biz to sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ifj. Oláh Ár pád (Bu da pest)
A ha za uta zás költ sé ge i hez, Los An ge les-i jazz aka dé mi ai 
ta nul má nyok be fe jez té vel 50 000 Ft

Ifjú Ve se be te gek, Transz plan tál tak és Ba rá ta ik Egye sü le te 
(Bu da pest)
Az egye sü let ál tal ki adott Én új sá gom címû ki ad vány meg je len te té sé re 400 000 Ft

In ter kul tur Hun ga ria Kht. (Bu da pest)
A II. vi lág há bo rú be fe je zé sé nek 60. év for du ló ja al kal má ból 
ren de zen dõ iz ra e li–ma gyar kö zös kon cert ren de zé sé re 1 000 000 Ft

In ter mix Ki adó (Uzs go rod–Ung vár)
A kár pát al jai Együtt címû fo lyó irat meg je len te té sé re 500 000 Ft

In terQl tur Hun gá ria Kht. (Bu da pest)
A Zemp lé ni Fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 8 000 000 Ft

Jász kis éri Et ni kai Szer ve zet (Jász kis ér)
A VI. jász sá gi ci gány kul tu rá lis nap le bo nyo lí tá sá ra 50 000 Ft

Jász kis éri ek Ba rá ti Egye sü le te (Jász kis ér)
Dr. Ne mes And rás: Jász va gyok Szol no kon címû köny vé nek meg je len te té sé re 150 000 F

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mé szá ros Lõ rinc Gim ná zi um, 
Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um (Jász apá ti)
Az is ko lai ének kar er dé lyi (Léva, Bras só) ta nul mány út já nak meg va ló sí tá sá ra 150 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szol nok)
Gyõr fi Sán dor szob rász mû vész mo no grá fi á já nak meg je len te té sé re 300 000 Ft

Je len kor Ki adó (Bu da pest)
Ná das Pé ter: Pár hu za mos tör té ne tek címû köny vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Jó zsef At ti la Kör Iro dal mi Egye sü let (Bu da pest)
JAK-ha jó és mû for dí tó tá bor le bo nyo lí tá sá ra 1 800 000 Ft
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Ka lá ka Együt tes (Bu da pest)
A XXVI. Ka lá ka Fesz ti vál meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Ka na las Éva (Bé kés csa ba)
A mold vai csán gók kö ré ben és az Orosz Fö de rá ció szi bé ri ai 
õs la kos né pei kö zött vég zett gyûj tõ mun ká ra 1 000 000 Ft

Ka ni zsai Kör Mû vé sze ti Mû hely (Kan jiža–Ma gyar ka ni zsa)
A Jazz, imp ro vi za tív zene… el ne ve zé sû nem zet kö zi fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft

Ka pol csi Kul tu rá lis és Ter mé szet vé del mi Egy let (Ka polcs)
A Mû vé sze tek völ gye fesz ti vál 2005. évi prog ram ja i nak le bo nyo lí tá sá ra 6 000 000 Ft

Kin cse Ist ván pol gár mes ter (Kõ rös új fa lu)
A hor vát or szá gi Za dar ban ren de zen dõ ma gyar na pon való rész vé tel re 400 000 Ft

Ki sebb sé gi Kö zös sé gek Egye sü le te (Bu da pest)
Roma–zsi dó fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 2 000 000 Ft

Kiss Jó zsef – Kó bor Ta más Élet mû Ala pít vány (Deb re cen)
Po li ti kai gon dol ko dás Ma gyar or szá gon, 1780–2010 címû 
alap ku ta tás kez de ti mun ká la ta i nak elsõ sza ka szá ra 5 000 000 Ft

Klub rá dió Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Mú ze u mi Hír adó, a Klub rá dió Köz kincs címû mû so rá nak tá mo ga tá sá ra 1 000 000 Ft

Kner Nyom da Rt. (Gyo ma)
Dr. Ágos ton Sán dor: A ha zá ért és a sza bad sá gért – elõ re!... 
címû köny vé nek meg je len te té sé re 100 000 Ft

Ko lozs vá ri Ál la mi Ma gyar Szín ház (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A ro má ni ai ki sebb sé gi szín há zak kol lok vi u mán oda íté len dõ 
NKÖM-kü lön díj ra 250 000 Ft

Ko lozs vá ri Ma gyar Ope ra – Si mon Gá bor igaz ga tó 
(Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Ope ra kar mes ter-ver seny meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Kor-T-Ars Tánc mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
A tár su lat 2005. évi be mu ta tó i nak meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Kos suth La jos Ál ta lá nos Is ko la Mû vé sze ti Ne ve lé sért Ala pít vány
(Me zõ túr)
A VI. túri or szá gos Ki csi nyek Kó ru sa Fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft

Köl csey Fe renc Vá ro si Könyv tár (Du na ke szi)
Hely tör té ne ti já ték le bo nyo lí tá sá ra a te le pü lés 750 éves 
ju bi le i u mi ün nep ség so ro za ta ke re té ben, no vem ber ben 500 000 Ft

Kö rös-Szö gi Kis tér sé gi Te rü let fej lesz té si Ügy nök ség Kht. (Szar vas)
A III. lo vas vi lág ta lál ko zó kul tu rá lis prog ram ja i nak le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft
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Köz sé gi Pol gár mes te ri Hi va tal (Já nos hi da)
A XI. Jász Vi lág ta lál ko zó le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft

Lajt ha Lász ló Ze ne is ko la, Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény
(Ta má si)
A II. nem zet kö zi mes ter kur zus le bo nyo lí tá sá ra fi a tal zon go ris ták ré szé re 150 000 Ft

La ka tos Eri ka (Bu da pest)
A pá lyá zó Roma iko nok címû fo tó ki ál lí tá sá hoz szük sé ges ké pek 
fel na gyí tá sá ra és be ke re te zé sé re 80 000 Ft

Ma dách Szín ház Kht. (Bu da pest)
Eu ri pi dész: Élekt ra címû szín mû vé nek szín pad ra ál lí tá sá ra 
a sep si szent györ gyi Bo csár di Lász ló ven dég ren de zé sé ben 1 000 000 Ft

Mag ni fi cat Kó rus Ala pít vány (Bu da pest)
A Mag ni fi cat gyer mek kó rus ang li ai ven dég sze rep lé sé re Llan gol len ben 800 000 Ft

Ma gyar Drá ma pe da gó gi ai Tár sa ság (Bu da pest)
A XIV. Or szá gos We ö res Sán dor Gyer mek szín ját szó Ta lál ko zó le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft

Ma gyar Fo tó mû vé sze ti Al ko tó cso por tok Or szá gos Szö vet sé ge 
(Bu da pest)
A Jó zsef At ti la-vers il luszt rá ci ók címû fo tó al bum meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó (Bu da pest)
Szá le Lász ló: A ma gyar ál lam és az egy há zak le gú jabb ko ri tör té ne te 
címû köny vé nek meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Ma gyar Ipar mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Fi a tal ipar mû vé szek 2006-os lon do ni ki ál lí tá sá nak elõ ké szí té sé re 2 000 000 Ft

Ma gyar Jazz mû vé szek Tár sa sá ga (Bu da pest)
A Co lum bus Jazz klub ál tal szer ve zett ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra 5 000 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Az MU Szín ház zal kö zös lát vány ta lál ko zó le bo nyo lí tá sá ra 3 000 000 Ft

Ma gyar Kol lé gi um Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
A csík sze re dai Har gi ta Nem ze ti Szé kely Népi Együt tes kö zép-eu ró pai 
kör út já nak le bo nyo lí tá sá ra 800 000 Ft
A Har gi ta Nem ze ti Szé kely Népi Együt tes kon cert so ro za tá nak le bo nyo lí tá sá ra 800 000 Ft

Ma gyar Nap ló Ki adó Kft. (Bu da pest)
A Ma gyar Nap ló Iro dal mi sé ták ro va tá nak du nai ha jó zás sal 
egy be kö tött mû so ros est je le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Ma gyar P.E.N. Club (Bu da pest)
A mai ma gyar iro dal mat pro pa gáló há rom nyel vû PEN-bul le tin 
elsõ szá má nak meg je len te té sé re, va la mint a nem zet kö zi PEN-köz pont 
ré szé re fi ze ten dõ tag díj hoz 5 000 000 Ft
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Ma gyar Rá dió Rt. (Bu da pest)
Hang ver seny cik lus 2005. A XX.–XXI. szá zad ze né jé bõl 
címû kon cert so ro zat meg va ló sí tá sá ra 2 000 000 Ft
Kor társ ze nei kin cses tár – hon lap tá mo ga tá sá ra a meg lé võ 
kul tu rá lis ér té kek di gi ta li zá lá sa és nyil vá nos ság ra ho za ta la cél já ból 4 000 000 Ft

Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat (Bu da pest)
Az 1945.: Fel sza ba du lás, meg sza ba du lás, meg szál lás? címû 
kon fe ren cia utó la gos tá mo ga tá sá ra 250 000 Ft

Ma gyar Vir tu ó zok Ka ma ra ze ne kar (Bu da pest)
A 2005. évi prog ra mok le bo nyo lí tá sá ra 1 500 000 Ft

Ma gyar Zsi dó Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
A Szom bat címû lap meg je len te té sé re 500 000 Ft

Ma gyar or szá gi Ja mes Jo y ce Tár sa ság Kul tu rá lis Egye sü let 
(Szom bat hely)
A 2005. évi Blo oms day szom bat he lyi ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

Már té lyi Kép zõ mû vész Tá bo rok Ba rá ti Köre (Hód me zõ vá sár hely)
A már té lyi kép zõ mû vész sza bad is ko la 40. évi ju bi le u ma al kal má ból 
ké szí ten dõ könyv meg je len te té sé re 500 000 Ft

Már ton Áron Szak kol lé gi um (Bu da pest)
Már ton Áron püs pök ha lá lá nak 25. év for du ló já hoz kap cso ló dó
ju bi le u mi ün nep sé gek le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft

MÁV Szim fo ni ku sok Ze ne ka ri Ala pít vány (Bu da pest)
A ze ne kar 60. év for du ló ja al kal má ból ren de zen dõ 
ün ne pi hang ver seny le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

Men tor Iro dal mi Ala pít vány (Bu da pest)
A 2000 címû tár sa dal mi és iro dal mi ha vi lap meg je len te té sé re 2 000 000 Ft

Mis kol ci Bor ba rá tok Tár sa sá ga Köz hasz nú Egye sü let (Mis kolc)
A Bor so di ma dár ka el ne ve zé sû ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra 150 000 Ft

Mis kol ci Ope ra fesz ti vál Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kht. (Mis kolc)
A Bar tók+… Mis kol ci Nem zet kö zi Ope ra fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 100 000 000 Ft

Mis kol ci Vá ro si Könyv tár (Mis kolc)
A Jó zsef At ti la Fi ók könyv tár If jú sá gi le té ti könyv tá ra ün ne pé lyes 
meg nyi tó já nak kul tu rá lis prog ram jai le bo nyo lí tá sá ra 100 000 Ft

Móra Fe renc Mû ve lõ dé si Ház és Köz sé gi Könyv tár (Kar dos kút)
Nyug dí jas vers- és pró za író pá lyá zat díj ki osz tó ün nep sé gé nek le bo nyo lí tá sá ra 
és a Kar dos kú ti an to ló gia címû vá lo ga tás kö tet meg je len te té sé re 100 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Szín ház (Nyír egy há za)
A IV. Vi dor Fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 3 000 000 Ft
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Mo zi net Kul tu rá lis Szol gál ta tó és Pro jekt ve ze té si Ta nács adó Kft.
(Bu da pest)
A Mo zi net Ma ga zin fil mes szak fo lyó irat 2005. évi 10 lap szá má nak 
meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

MTA Po li ti kai Tu do má nyok In té ze te (Bu da pest)
CEPSR an gol nyel vû fo lyó irat nyom dai költ sé gé re 1 000 000 Ft

Nagy Fe renc Jó zsef (Kis har sány)
A Sá ros ke rék címû könyv meg je len te té sé re 500 000 Ft

Nagy vi lág Ala pít vány (Bu da pest)
A Nagy vi lág címû vi lág iro dal mi fo lyó irat meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Nem ze ti Szín ház Rt. (Bu da pest)
A De ut ches The a ter no vem be ri ven dég já té ká ra – Go et he: Fa ust 5 800 000 Ft

Nem zet kö zi Rába Fesz ti vál Egye sü let (Szany)
A 75 éve ala kult Bok ré ta Nép tánc Együt tes ün ne pi mû so rá ra 
és a Nem zet kö zi Rába Fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Nem zet kö zi Tánc- és Kul tú ra Ala pít vány (Bu da pest)
A II. Nem zet kö zi Eu ro Pas Gála le bo nyo lí tá sá ra 400 000 Ft

Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma (Bu da pest)
Esz ter há zi Pé ter ki uta zá sá hoz a li mai könyv vá sár ra 550 000 Ft

NKÖM Kül föl di Ma gyar Kul tu rá lis In té ze tek Igaz ga tó sá ga 
(Bu da pest)
Ma gyar ré gé sze ti ex pe dí ci ók tá mo ga tá sá ra Egyip tom ba 1 000 000 Ft

A New York-i kul tu rá lis in té zet ál tal meg ren de zen dõ 
Bar tók-év for du ló le bo nyo lí tá sá ra 15 000 000 Ft

No ran Ki adó 2004. Kft. (Bu da pest)
Tí már Já nos: Élet re gény – Szub jek tív ada lé kok a XX. szá zad ob jek tív 
tör té nel mé hez címû do ku men tum kö tet ki adá sá ra 300 000 Ft

Nyá ri Gyu la (Bu da pest)
A pá lyá zó fo tó mû vész A ro mák szí nes vi lá ga címû ki ál lí tá sá nak 
meg ren de zé sé re az Apá czai Ki adó bu da pes ti szék há zá ban 80 000 Ft

O. Sza bó Ist ván (Bu da pest)
Arany Já nos: Tol di es té je címû köl te mé nyé nek CD-n tör té nõ meg je len te té sé re 100 000 Ft

Oláh Euro Gipsy Ze nész Egye sü let (Bu da pest)
Jó té kony célú ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra a Heim Pál Gyer mek kór ház ja vá ra 150 000 Ft

Ope ra & Press Ze ne mû vé sze ti és Saj tó Bt. (Bu da pest)
Ma gyar ope ra csil la gok egy szín pa don cím mel gá la kon cert le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft
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Or szá gos Et ni kai Ki sebb sé gek Egye sü le te (Szol nok)
A mu zsi kus nak dal ból van a lel ke… címû or szá gos prog ram so ro zat 
le bo nyo lí tá sá ra 17 000 000 Ft

Pan non hal mi Fõ apát ság (Pan non hal ma)
A ma gyar or szá gi ben cé sek éle té rõl ké szü lõ film so ro zat 
DVD-so ro za ton tör té nõ ki adá sa 1 000 000 Ft

Pap Ág nes (Bu da pest)
A Min den na pi ho lo ca ust címû ku ta tó prog ram meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Part ak ció Egye sü let (Bu da pest)
Az Eu ró pa kul tu rá lis tava el ne ve zé sû fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 8 000 000 Ft

Pécs Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta Pol gár mes te ri Hi va tal
(Pécs)
A krak kói XXIX. eu ró pai nép mû vé sze ti és mû vé sze ti vá sár 
Ma gyar Nap el ne ve zé sû fesz ti vál ján való rész vé tel re 1 000 000 Ft

Pé csi Film ün nep – Kö zép-Eu ró pai Film fesz ti vál Kht. (Pécs)
A Pé csi Film ün nep 2005. le bo nyo lí tá sá ra 20 000 000 Ft

Pé csi Or szá gos Szín há zi Fesz ti vál Kht. (Pécs)
Az V. Pé csi Or szá gos Szín há zi Ta lál ko zó le bo nyo lí tá sá ra 5 000 000 Ft

Pé csi Tu do mány egye tem (Pécs)
A Liszt Fe renc nem zet kö zi zon go ra ver seny le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

Pe da gó gus kó ru sok Or szá gos Tár sa sá ga (Bu da pest)
Pe da gó gus kó ru sok má ju si ta lál ko zó já nak le bo nyo lí tá sá ra Sze ge den 400 000 Ft

PRO ARCHI Egye sü let (Nyír egy há za)
A Pic co li Ar chi ze ne kar rész vé te lé re a bel gi u mi Ne er pelt ben 
meg ren de zés re ke rü lõ 53. Eu ró pai If jú sá gi Ze nei Fesz ti vá lon 300 000 Ft

Rá dió C Ki sebb sé gi Mû sor szol gál ta tó Kht. (Bu da pest)
A bu da pes ti Roma Ta vasz címû két na pos ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra 2 000 000 Ft
A prá gai Kha ma ro nem zet kö zi ro ma fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft

Rá kó czi Ol va só Nép kör (Bal ma zúj vá ros)
A nép kör meg ala ku lá sá nak 100. év for du ló ja al kal má ból szer ve zett 
ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra 200 000 Ft

Re pro Nyom da (Szol nok)
Ko vács Ber ta: Az el át ko zott ván dor úti nap ló ja címû 
kis re gé nyé nek meg je len te té sé re 100 000 Ft

RMDSZ Bi har Me gyei Szer ve ze te (Ora dea–Nagy vá rad)
A ha gyo mány õr zõ lo vas ban dé ri um fel sze re lé sé nek be szer zé se 600 000 Ft

Roma Kö zös ség fej lesz tõk Or szá gos Egye sü le te (Kis kö re)
A XI. Nem zet kö zi Ro ma folk Fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 100 000 Ft
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Ro ma ve ri tas Ala pít vány (Bu da pest)
A Ro mák Nem zet kö zi Nap ja – a roma kul tú ra ün nep nap já nak meg ren de zé sé re 50 000 Ft

Ró zsa Re cords Mû vé sze ti és Kul tu rá lis Kft. (Bu da pest)
A Me ga sztár-gyõz tes Tóth Ve ro ni ka ta va szi tur né já ra 1 000 000 Ft
A Ta bán ban meg ren dezendõ kon cer tek le bo nyo lí tá sá ra 3 000 000 Ft

Sán ta Fe renc (Bu da pest)
A pá lyá zó 60. szü le tés nap ja tisz te le té re meg ren dezett ju bi le u mi 
gá la kon certre 120 000 Ft

Sza bad Tér Szín ház Kht. (Bu da pest)
A Nyá ri Fesz ti vál – Bu da pest 2005. ren dez vény so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 15 000 000 Ft

Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um (Szent end re)
A Skan zen-am fi te át rum nyá ri sza bad té ri szín há zi
ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Sco lar Ki adó és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Mol nár Mik lós: Rend kí vü li em be rek címû há rom di men zi ós 
fo to al bu má nak meg je len te té sé re 300 000 Ft

Stá di um Ki adó és Ala pít vány (Bu da pest)
Rát kay End re tisz te le té re ké szü lõ al bum meg je len te té sé hez 800 000 Ft

Sten cil Kul tu rá lis Ala pít vány (Bu da pest)
A Be szé lõ címû fo lyó irat meg je len te té sé re 2 000 000 Ft

Strém Kon cert Kft. (Bu da pest)
Ma gyar Ha ydn Tár sa ság fesz ti vál já nak meg ren de zé sé re 9 000 000 Ft

Szend rey-Kar per Lász ló Nem zet kö zi Gi tár fesz ti vál Ala pít vány 
(Esz ter gom)
Az esz ter go mi nem zet kö zi gi tár fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

Szen tand rás sy Ist ván (Bu da pest)
A kop pen há gai ki ál lí tás ké pe i nek meg fes té sé re, al ko tói tá mo ga tás ra 1 000 000 Ft

Szép mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Lola Szent-Györgyi bu da pes ti ki ál lí tá sá nak le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft

Szol nok Me gyei Vá ros Ön kor mány zat (Szol nok)
A 2005. évi prog ra mok le bo nyo lí tá sá ra 10 000 000 Ft

Tán csics Mi hály Mû ve lõ dé si Ház (Bu da pest)
A bent la ká sos, ba la to na ka rattyai sakk tá bor meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Tár sa dal mi Egye sü le tek Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Szö vet sé ge
(Szol nok)
A Kuc kó Klub 2005. évi kul tu rá lis ren dez vé nye i nek le bo nyo lí tá sá ra 200 000 Ft
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Te at ro Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Te ré nyi Szín há zi Na pok le bo nyo lí tá sá hoz 500 000 Ft

Te le ki Lász ló Ala pít vány (Bu da pest)
A ha tá ron túli ma gyar vo nat ko zá sú épí tett örök ség di gi ta li zá ci ós 
prog ram já nak be in dí tá sá ra, a Nem ze ti Di gi tá lis Adat tár lét re ho zá sá ra 2 000 000 Ft

Ter mé szet já ró Fi a ta lok Szö vet sé ge (Bu da pest)
Õse ink nyo mán – or szá gos mû velt sé gi ve tél ke dõ le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Ter ror Háza Mú ze um (Bu da pest)
Art hur Ko est ler éle té rõl szó ló film no vel la-pá lyá zat tá mo ga tá sá ra 1 200 000 Ft

Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la Pe da gó gi ai Fõ is ko lai Kar (Szar vas)
Ha tá ron túli ma gyar ének ta ní tók és óvo da pe da gó gu sok
to vább kép zé si költ sé gé nek fe de zé sé hez a 9. kõ rö si nyá ri aka dé mi án 400 000 Ft

Uni ver sal Mu sic Hang le mez ki adó Kft. (Bu da pest)
Fõ haj tás az Il lés-ze ne kar elõtt címû al bum meg je len te té sé re 600 000 Ft

Ur bis Könyv ki adó Bt. (Bu da pest)
Ker tész Pé ter: A köny vek híd ja címû em lék köny vé nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

Utol só Pad ban Egye sü let (Bu da pest)
A ke re pe si roma gye re kek kö ré ben meg ren de zen dõ, 
Jó zsef At ti la éle té vel, köl té sze té vel kap cso la tos ve tél ke dõ le bo nyo lí tá sá ra 50 000 Ft

V.I.P. Arts Ma na ge ment Iro da (Bu da pest)
A 2005. évi XIV. Bu da fest nyá ri ze nei fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 5 000 000 Ft

Vaj da sá gi Ma gyar Mû ve lõ dé si Szö vet ség (Sza bad ka)
A Kár pát-me den cei Ma gyar Kul tu rá lis Na pok le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

Val ley Hun ga ry 2004. Ke res ke del mi Bt. (Bu da pest)
Egye te mis ták és fõ is ko lá sok or szá gos tu risz ti kai ta lál ko zó já nak 
le bo nyo lí tá sá ra 2 000 000 Ft

Va lor ’is – Ér ték Köz hasz nú Ala pít vány (Bu da örs)
Nyá ri nem zet kö zi roma if jú sá gi ta lál ko zó elõ ké szü le te i nek 
szak mai egyez te té sén való rész vé tel re (uta zá si tá mo ga tás) 50 000 Ft

Var ga-Ház Kft. (Szek szárd)
A si ó a gár di Le ány vár mú ze um má való át ala kí tá sá nak épí té si költ sé ge i hez, 
ill. be ren de zé sek be szer zé sé hez 300 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si és Ze nei Köz pont Kht. (Szol nok)
A Ti sza vi rág Fesz ti vál kul tu rá lis és ide gen for gal mi 
ren dez vény so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 1 340 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Sásd)
A Csán gó ma gyar nép da lok II. – sás di or szá gos 
ének lé si ver seny le bo nyo lí tá sá ra 200 000 Ft
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Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Gyõr)
Az Élõ klasszi ku sok címû kor társ ma gyar–oszt rák 
kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás ka ta ló gu sá nak nyom dai költ sé gé re 700 000 Ft

Vá ro si Pol gár mes te ri Hi va tal (Kis vár da)
Az If jú ság a Kár pá tok folk lór já ért címû fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 200 000 Ft

Vas Me gyé ért Egye sü let (Szom bat hely)
A bö gö tei Batt hy ány-kú ria kül sõ ta ta ro zá sá ra 
és Batt hy ány Er vin-már vány táb la el he lye zé sé re 1 600 000 Ft

Vas Me gyei Tu do má nyos Is me ret ter jesz tõ Egye sü let (Szom bat hely)
A Sa va ria ur ba nisz ti kai nyá ri egye tem és a Ci cel le Arany há rom szög 
kul tu rá lis na pok le bo nyo lí tá sá ra 750 000 Ft

Vas vá ri Pál (Bu da pest)
A Tri bu te to Zbig ni ew Se i fert címû le mez meg je len te té sé re 300 000 Ft

Ver mes Zol tán (Érd)
Ver mes Zol tán fo tó ki ál lí tá si anya ga i nak elõ ké szí té sé re (ke re te zés re, na gyí tás ra) 80 000 Ft

Ver seg hy Fe renc Gim ná zi um (Szol nok)
Az is ko la 175 éves fenn ál lá sát ün nep lõ ren dez vény so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Ver seg hy Fe renc Me gyei Könyv tár (Szol nok)
A Ver seg hy Kis Könyv tár-so ro zat kö vet ke zõ kö te té nek, 
Kiss Gá bor hát ra ha gyott ver se i nek meg je len te té sé re 100 000 Ft

Veszp rém Me gyei Jogú Vá ros (Veszp rém)
A Veszp ré mi Ün ne pi Já té kok le bo nyo lí tá sá ra 8 000 000 Ft

Vi dám Szín pad Kht. (Bu da pest)
A Bun ra ku Szín ház ja pán nem ze ti együt tes ma gyar or szá gi ven dég sze rep lé sé re 1 000 000 Ft

VOX Pan no ni ca Ala pít vány (Bu da pest) 
A Coro di Cap pe la Sis ti na pá pai kó rus meg hí vá sá hoz a 7. Nem zet kö zi 
Egy ház ze nei és Mû vé sze ti Fesz ti vál ra (uta zá si és szál lás költ sé gek) 2 000 000 Ft

Vö rös marty Mi hály Gim ná zi um (Bu da pest)
Hoz zá já ru lás az ame ri kai Co lo ra do-Bo ul der ben meg ren de zen dõ 
az ér te lem Odüssze á ja címû vi lág baj nok ság ra uta zá si költ sé ge i hez 800 000 Ft

We i ner-Szász Ka ma ra ze ne kar (Bu da pest)
A 2005. évi prog ra mok le bo nyo lí tá sá ra 1 500 000 Ft

Wes tern Imp res si ons Mu sic Bt. (Bu da pest)
A Vo nó pár baj gyõz te sei mas ter le me zé nek ké szí té sé re 200 000 Ft

Per lik Pál s. k.,
igaz ga tó
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TÁJÉKOZTATÓ 
A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM 
EGYEDI ELBÍRÁLÁSÚ DÖNTÉSÉRÕL

Dön tés dá tu ma: 2005. jú ni us 9.
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 1 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 1 710 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 1 710 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 1 700 000Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ani ma ti on.hu Stú dió Film ké szí tõ és For gal ma zó Kft. (Bu da pest)
Ró fusz Fe renc ren de zõ Ku tya élet címû ani má ci ós film jé nek 
35 mil li mé te res film re való ki írá sá ra 1 700 000 Ft

Koz ma Ká roly s. k.,
a Moz gó kép Szak mai Kol lé gi um

el nö ke
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TÁJÉKOZTATÓ 
AZ ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
EGYEDI ELBÍRÁLÁSÚ DÖNTÉSEIRÕL

Dön tés dá tu ma: 2005. jú ni us 10.
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 2 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 5 400 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 2 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 5 400 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 5 400 000Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Épí tész Ka ma ra (Bu da pest)
Az épí té sze ti nyil vá nos ság hely ze tét és a ha zai épí té sze ti kul tú rá ban
ját szott sze re pét vizs gá ló ku ta tás ra 5 100 000 Ft

Ma gyar Ipar mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Az épí tész hall ga tók 12 na pos mes ter kur zu sá ra Gyi mes ben (Er dély) 300 000 Ft

He ge dûs Pé ter s. k.,
az Épí tõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

el nö ke
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KIMUTATÁS 
A NETTÓ ÖTMILLIÓ FORINTOT ELÉRÕ KÖZZÉTÉTELI
KÖTELEZETTSÉGÛ SZERZÕDÉSEKRÕL*

Sor-

szám
Szer zõ dés tí pu sa Szer zõ dés tár gya Szer zõ dést kötõ fél

Ér ték fo rint ban
Idõ tar tam Le je lent ve

Net tó ér ték Áfa Brut tó ér ték

5. Vál lal ko zá si 
szer zõ dés

A Nem ze ti Kul tu rá lis
Alap prog ram 2005. évi
kom mu ni ká ci ós ter vé -
nek meg va ló sí tá sá hoz
kap cso ló dó te le ví zi ós
meg je le né sek biz to sí tá -
sa

St. Plusz Kft. 9 554 000 2 388 500 11 942 500 2005. 06. 30.–
2005. 12. 31.

2005. 07. 11.

6. Ke ret-
meg ál la po dás

A Nem ze ti Kul tu rá lis
Alap prog ram 2005. évi
kom mu ni ká ci ós ter vé -
nek meg va ló sí tá sá hoz
saj tó hir de tés meg je le -
né sé nek biz to sí tá sa

Nép sza bad ság Ki -
adó és Nyom da ipa ri 
Rt.

7 806 786 1 951 697 9 758 483 2005. 07.01.–
2005. 12. 31.

2005. 07. 11.

Bu da pest, 2005. 07. 11.

*A fen ti ki mu ta tás meg ta lál ha tó az NKA hon lap ján is a www.nka.hu/üveg zseb/szer zõ dé sek cím szó alatt. (a szerk.)

Ü
V

E
G

Z
SE

B
 T

Ö
R

V
É

N
Y

 
n 

N
K

A
 H

ÍR
L

E
V

É
L

 
881



AZ NKA 2005/II. FÉLÉVI PÁLYÁZTATÁSI
NAPTÁRA

Szak mai kol lé gi um Be ér ke zé si ha tár nap
Szín há zi jú li us 1.
Épí tõ mû vé sze ti/meg hí vá sos jú li us 15.
Moz gó kép au gusz tus 15.
Szép iro dal mi szep tem ber 8.
Po pu lá ris Ze ne kul tú ra Ide ig le nes szep tem ber 9.
Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra szep tem ber 15.
Le vél tá ri szep tem ber 20.
Köz mû ve lõ dé si szep tem ber 30.
Kul tú ra 2000 Ide ig le nes szep tem ber 30.
Ipar mû vé sze ti ok tó ber 3.
Kép zõ mû vé sze ti ok tó ber 4.
Tánc mû vé sze ti ok tó ber 4.
Moz gó kép ok tó ber 15.
Könyv tá ri ok tó ber 17.
Nép mû vé sze ti ok tó ber 31.
Fo tó mû vé sze ti no vem ber 10.
Szín há zi no vem ber 10.

Fo lyó irat-pá lyá za tok 2006-ra
Épí tõ mû vé sze ti no vem ber 10.
Fo tó mû vé sze ti no vem ber 10.
Ipar mû vé sze ti no vem ber 10.
Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra ké sõb bi dön tés
Kép zõ mû vé sze ti no vem ber 10.
Könyv tá ri no vem ber 10.
Le vél tá ri no vem ber 10.
Moz gó kép no vem ber 10.
Mú ze u mi no vem ber 10.
Mû em lé ki és Ré gé sze ti no vem ber 10.
Nép mû vé sze ti no vem ber 10.
Szép iro dal mi Kol lé gi um ké sõb bi dön tés
Szín há zi no vem ber 10.
Tánc mû vé sze ti no vem ber 10.
Ze nei no vem ber 10.

Meg jegy zés: Az ütem terv vál toz ta tá si jo gát a kol lé gi u mok, ill. az igaz ga tó ság fenntartják.

*

Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram
1062 Bu da pest, Baj za u. 32.

Pos ta cím: 1388 Bu da pest, Pos ta fi ók 82
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