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TÁJÉKOZTATÓ
A MINISZTERI KERET TÁMOGATÁSAIRÓL
2005. JÚLIUS 1.–2005. SZEPTEMBER 30.

A Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Csil lag vizs gá ló In té ze te
(Baja)
A pé csi nem zet kö zi aszt ro fi zi kai tu do má nyos kon fe ren cia 
kul tu rá lis prog ram ja i nak le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Ac cor dia Ki adó
Az Er dé lyi nép me sék I. címû kö tet meg je len te té sé re 670 000 Ft

Bi ha ri Já nos Ci gány ze ne kar (Bu da pest)
Szín mû be mu ta tá sá ra, úti költ ség-hoz zá já ru lás ra He gyi Aran ka ha lá lá nak 
100. év for du ló ja alkalmából 100 000 Ft

Bo gá nyi Ger gely (Ze be gény)
Bo gá nyi Ger gely zon go ra mû vész rész vé te lé re a me xi kói 
Nem zet kö zi Cer van ti no Fesz ti vá lon (út költ ség-hoz zá já ru lás) 150 000 Ft

Boj ti And rás (Bu da pest)
Az ame ri kai Ha mil ton ban meg ren de zen dõ szob rász ki ál lí tás ról ké szü lõ film 
for ga tá si és utó mun ká la ta i ra, va la mint úti költ ség-hoz zá já ru lás ra 800 000 Ft

Cho rus Mat ri ca nus Ba rá ti Kör Egye sü let (Száz ha lom bat ta)
A Cho rus Mat ri ca nus nõi kar ven dég sze rep lé sé re 
a len gyel or szá gi So pot vá ro sá ban meg ren de zen dõ kó rus fesz ti vá lon 200 000 Ft

Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány zat (Ra gály)
Az V. ra gá lyi ro ma nap le bo nyo lí tá sá ra 50 000 Ft

Con cert Mas ters In ter na ti o nal (Bu da pest)
A 7. kó rus ze nei vi lág szim pó zi u mon és ze nei ki ál lí tá son 
való rész vé tel re Ja pán Ky o to nevû vá ro sá ban 350 000 Ft

Csa bai Élet fa Kht. (Bé kés csa ba)
A szlo vák nem ze ti sé gi nap és az Õszi zson gás el ne ve zé sû kul tu rá lis hét 
le bo nyo lí tá sá ra, va la mint az ó pusz ta sze ri Nem ze ti Tör té nel mi Em lék park ba 
való ki rán du lás útiköltségére 300 000 Ft

Csá ki Ist ván (Bu da pest)
Egyé ni ki ál lí tá sa meg szer ve zé sé re a lu xem bur gi 
Eu ró pai Par la ment KAD-épü le té ben, uta zás ra és szál lás ra, 
va la mint 10 raj zá nak ke re te zé si költségére 173 615 Ft

Csil lo gó Gyöngy sze mek Mû vé sze ti Egye sü let (Furta)
A Csil lo gó Gyöngy sze mek folk lór tánc együt tes bel föl di fel lé pé se i nek
úti költ ség-hoz zá já ru lá sá ra 50 000 Ft
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Da bas Vá ros Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány zat (Dabas)
A da ba si Roma Ki sebb sé gi Na pok le bo nyo lí tá sá ra 50 000 Ft

Dr. Lim ba cher Gá bor (Ba las sa gyar mat)
A Szent Anna tisz te le te – Pa lóc bú csú címû könyv meg je len te té sé re 300 000 Ft

ELTE Egyip to ló gi ai Tan szék (Bu da pest)
Egyip to mi ma gyar ré gé sze ti ex pe dí ci ók le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

Er dei Grün wald Mi hály (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás Er dei Grün wald Mi hály ré szé re 
a Mó zes címû for ga tó könyv meg írá sá ra 3 000 000 Ft

Fa lu di Fe renc Könyv tár és Kul tu rá lis Köz pont (Kör mend)
A kör men di Roma Mû vé sze ti Fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 50 000 Ft

Fe ke te Sas Ki adó (Bu da pest)
Pe tõcz And rás: Sár ga vi rág a fe le sé gem mun ka cí mû 
no vel lás kö tet meg je len te té sé re 300 000 Ft

Fe renc vá ro si Ál ta lá nos és Szak is ko la (Bu da pest)
Úti költ ség-hoz zá já ru lás roma szár ma zá sú gye re kek 
két na pos ki rán du lá sá hoz Sza jol ba, a holt Ti sza vidékére 50 000 Ft

Fe renc vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és In téz mé nyei (Budapest)
Roma kul tu rá lis fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Film szi get Mû vé sze ti Kft. (Bu da pest)
Kol tai Ró bert: Vi lág szám címû film je be mu ta tá sá nak és nép sze rû sí té sé nek 
er dé lyi kör út já ra, il let ve ro má ni ai for gal ma zá sá nak támogatására 10 000 000 Ft

Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár (Bu da pest)
A Laza Klub be szél ge tés so ro za tá nak di gi ta li zá lá sá ra 
és nyom ta tott for má ban tör té nõ meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

GNM Szí ni ta no da Egye sü let (Bu da pest)
A Hair címû mu si cal be mu ta tá sá ra 300 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Ön kor mány zat (Deb re cen)
A Déri Mú ze um ban meg ren de zen dõ Mun ká csy a nagy vi lág ban 
címû ki ál lí tás le bo nyo lí tá sá ra 5 000 000 Ft

Hatvan Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal (Hatvan)
Werbõczy és az 1525-ös ,,Lármás országgyûlés” 
munkacímû konferencia lebonyolítására 350 000 Ft

He lyi Ci gány Ki sebb sé gi Ön kor mány zat (Kõ rös sza kál)
Roma szár ma zá sú gyer me kek ki rán du lá sá ra az ó pusz ta sze ri 
Nem ze ti Tör té ne lmi Em lék park ba 200 000 Ft
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Hol mi (Bu da pest)
A Hol mi címû fo lyó irat meg je len te té sé re 2 000 000 Ft

Hon véd Együt tes (Bu da pest)
Uta zá si hoz zá já ru lás ra az együt tes bra zí li ai tur né já hoz 500 000 Ft

Hun gá ria Jazz Ala pít vány (Bu da pest)
A Jazz ter gom el ne ve zé sû nem zet kö zi jazz- és kor társ ze nei szem le 
esz ter go mi ren dez vény so ro za ta le bo nyo lí tá sá ra 250 000 Ft

Hun ga ro fest Nem ze ti Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Bu da pest)
A brüssze li Pa la is des Be a ux Arts ta va lyi, de cem be ri 
kon cert szám lá i nak ren de zé sé re 800 000 Ft

Jász kör Egye sü let (Jász apá ti)
Az I. Jász apá ti Ze nei Fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

Kon takt Tán cért Ala pít vány (Bu da pest)
Mán dy Il di kó Tár su la ta kul tu rá lis prog ram ja i nak, 
pro duk ci ó i nak meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Könyvtárellátó Közhasznú Társaság (Budapest)
A rock története címû kötet megvételére és zeneiskolákhoz történõ eljuttatására 86 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Dej tár)
A te le pü lés tör té ne té nek meg je len te té sé re a köz ség 
750 éves év for du ló ja al kal má ból 200 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Ka rancs ke szi)
A köz ség gé nyil vá ní tás 120. év for du ló ja al kal má ból 
meg ren de zen dõ fa lu nap le bo nyo lí tá sá ra 100 000 Ft

Kre a tív Bt. (Du na új vá ros)
A Nap su gár és Hol dacs ka, va la mint az Anya me séi Nap su gár nak 
címû me se köny vek meg je len te té sé re 1 400 000 Ft

Kultp ro jekt Bt. (Bu da pest)
A Ma gic Fe et-pro duk ció rész vé te lé re az Edin bourg h-i Frin ge Fesz ti vá lon 100 000 Ft

Ma gyar Il luszt rá to rok Tár sa sá ga (Bu da pest)
A 2005-ös Bo lo gnai Gyer mek- és Il luszt rá ci ós Könyv vá sá ron 
való ma gyar rész vé tel költ sé ge i hez 2 700 000 Ft

Ma gyar or szág Fel fe de zé se Ala pít vány (Bu da pest)
A Ma gyar or szág fel fe de zé se-so ro zat köny ve i nek ki adá sá ra 1 500 000 Ft

Ma gyar or szá gi Roma Ga lé ria Egye sü let (Bu da pest)
Roma kép zõ mû vé sze ti tá bor meg ren de zé sé re Szan tics kán 250 000 Ft

Mis si o nArt Ga lé ria (Bu da pest)
Az EUROPAFRÍZ ki ál lí tás ka ta ló gu sá nak meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft
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Mû em lé kek Ál la mi Gond nok sá ga (Bu da pest)
Kas sai Ist ván zon go ra mû vész õszi hang ver se nye i nek meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Ókor Kul tu rá lis Ala pít vány (Bu da pest)
Az Ókor címû fo lyó irat Ókor-kam pány 2005 
el ne ve zé sû pro jekt jé nek nép sze rû sí té sé re 400 000 Ft

Pal las-Aka dé mia Könyv ki adó és Könyv ke res ke dés
(Mi e ru rea-Ci uc–Csík sze re da)
Ma ro si Il di kó: Az er dé lyi He li kon ké pes al bu ma címû ki ad vá nyá nak 
meg je len te té sé re 200 000 Ft

Pol gá ri Együtt mû kö dés, Szel le mi és Kul tu rá lis Örök ség Ala pít vány
(Budapest)
A csá szár lá nya címû orosz nyel vû könyv meg je len te té sé re 400 000 Ft

Pre mi er-Pá holy Kft. (Bu da pest)
A Pre mi er címû szín há zi kul tu rá lis ha vi lap 2005. I. fél évi 
5 lap szá má nak meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Rá kó czi Tá ro ga tó Egye sü let (Vaja)
A 3. tá ro ga tós vi lág ta lál ko zó le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Sánt ha Ist ván (Bu da pest)
Szi bé ri ai útja so rán a bur já tok és even kik kö ré be ter ve zett 
ku ta tó-te rep mun ká ra, és a bag da ri ni mú ze um ban õr zött do ku men tu mok 
pub li ká lás ra való elõkészítésére 500 000 Ft

Sco lar Ki adó és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Ki egé szí tõ tá mo ga tás Mol nár Mik lós: Rend kí vü li em be rek címû 
há rom di men zi ós fo tó al bu má nak meg je len te té sé hez 327 000 Ft

Sze ge di Tu do mány egye tem, Ze ne mû vé sze ti Fõ is ko lai Kar (Budapest)
A Bar tók-évad ese mé nye i hez kap cso ló dó an a Sze ge di Kor társ Ba lett: 
A cso dá la tos man da rin címû ba lett jé nek nagy szent mik ló si 
elõ adá sa támogatására 1 000 000 Ft

Szé ná si Mi hály (Szol nok)
Al ko tói tá mo ga tás ra 50 000 Ft

Szent Fe renc Ala pít vány (Deva–Déva)
Ét ke zé si és uta zá si hoz zá já ru lás a fi a ta lok ré szé re, a 2005. évi or szág já rás hoz 600 000 Ft

Szen tand rás sy Ist ván (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás ra 500 000 Ft

Szig li get Köz ség Ön kor mány za ta Pol gár mes te ri Hi va tal (Szigliget)
A Szig li ge ti Nyá ri Na pok ren dez vény so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 400 000 Ft
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Tán csics Mi hály Mû ve lõ dé si Ház (Bu da pest)
Grimm–Ke le ti: Az ör dög há rom arany haj szá la címû 
gyer mek szín há zi elõ adás be mu ta tá sá ra 350 000 Ft

Tár sa da lom tu do má nyok és Eu ró pa-ta nul má nyok In té ze te
Ala pít vány (Szombathely)
A kõ sze gi X. Sa va ria Nem zet kö zi Nyá ri Egye tem 
kul tu rá lis ren dez vé nye i nek le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Új Man da tum Könyv ki adó (Bu da pest)
La dá nyi Já nos: Szo ci á lis és et ni kai konf lik tu sok 
címû élet mû kö te té nek meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

A 2005-ben vál lalt kö te le zett sé gek a 2006. évi mi nisz te ri ke ret ter hé re

Arc Mû vé sze ti Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Az Eu ró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa 90 db city-light posz ter bõl álló 
ki ál lí tá sá nak le bo nyo lí tá sá ra 2 000 000 Ft

B+É Mul ti mé dia Bt. (Bu da pest)
A 100 Tagú Budapest Ci gány ze ne kar ról ké szült film al ko tás utó mun ká la ta i ra, 
va la mint pro mo tá lá sá ra 3 000 000 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 kon cert so ro zat „És él a jazz…” 
– 1953-tól nap ja in kig címû záró kon cert jé nek le bo nyo lí tá sá ra 
2006 má ju sá ban 12 000 000 Ft

Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem, Gaz da sá gi és
Tár sa da lom tu do má nyi Kar Szo ci o ló gia és Kom mu ni ká ció Tanszék
(Budapest)
S. Nagy Ka ta lin: Ho lo ca ust a ma gyar kép zõ mû vé szet ben 
címû köny vé nek meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Cross Ro ads Re cords (Bu da pest)
Rácz Kati roma éne kes nõ le me zé nek meg je len te té sé re, CD gyár tá sá ra 200 000 Ft

Deb re ce ni Egye tem Ókor tör té ne ti Tan szék (Deb re cen)
2006. évi VII. Ma gyar Ókor tu do má nyi Kon fe ren cia le bo nyo lí tá sá ra 200 000 Ft

Fe ke te Do boz Ala pít vány (Bu da pest)
A Moz gó ké pes tör té ne lem címû film be ta kó pi á já nak el ké szí té sé re 
és an nak sok szo ro sí tá sá ra 2 000 000 Ft
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Fre nák Pál Tár su lat (Bu da pest)
A 2005/2006-os szín há zi évad ban két új da rab be mu ta tá sá ra 
a Tra fó ban és a Lud wig Mú ze um ban 3 500 000 Ft

Fun-go Füg get len Szín há zi Egye sü let (Bu da pest)
A Mac beth-pro duk ció lét re ho zá sá ra a Tûz rak tár ban 1 000 000 Ft

Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um (Bu da pest)
Ma gyar or szág ka to nai tör té ne te 1918–48 címû ál lan dó ki ál lí tás zá rá sá hoz 2 500 000 Ft

Ka lá ka Ala pít vány (Bu da pest)
A XXVI. Ka lá ka Folk fesz ti vál meg ren de zé sé nek utó la gos tá mo ga tá sá ra 2 000 000 Ft

Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma (Bu da pest)
Ka to na Jó zsef pro duk ci ós és drá ma írói pá lyá zat le bo nyo lí tá sá ra 50 000 000 Ft

A Ma gyar Köz tár sa ság Mün che ni Ma gyar Fõ kon zu lá tus (München)
Pump Ká roly fo tó mû vész bu da pes ti ké pe i nek ki ál lí tá sá ra 
Mün chen egyik híd ján 1 800 000 Ft

Ma gyar Rá dió Rt. Ar chí vum (Bu da pest)
A 80 éves Kur tág György ze ne szer zõ kö szön té sé re in ter ne tes össze ál lí tás sal 500 000 Ft

Ma gyar or szá gi Szlo vá kok Ku ta tó in té ze te (Bé kés csa ba)
Az in té zet ti zen öt éves fenn ál lá sa al kal má ból ju bi le u mi kon fe ren cia 
le bo nyo lí tá sá ra Budapesten 500 000 Ft

Mak lá ry Art works Ki adó (Po máz)
Roc ken ba u er Zol tán Márf fy Ödön-mo no grá fi á já nak 
és élet mû-ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

NOVOFER Fo un da ti on for Tech ni cal and In tel lec tu al Cre a ti on
(Budapest)
Gá bor Dé nes: Az érett tár sa da lom címû köny vé nek 
ma gyar nyel vû meg je len te té sé re 600 000 Ft

Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet (Bu da pest)
A 2004–2005-ös évad szín há zi év köny vé nek meg je len te té sé re 800 000 Ft

Pan non hal mi Fõ apát ság (Pan non hal ma)
A pan non hal mi Mû vé sze ti Ar cus Tem po rum Fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 3 000 000 Ft

ROPROD Ró zsa Pro duk ció (Bu da pest)
A Ma gyar el sõk-so ro zat to váb bi film je i nek 2006. évi tá mo ga tá sá ra 8 000 000 Ft

So mo gyi Hír lap (Ka pos vár)
A 2005. évi al ma nach meg je len te té sé re 500 000 Ft

Ste reo Kft.–Pe ri fe ric Re cords (Bu da pest)
A WOMEX nem zet kö zi ren dez vé nyen való rész vé tel költ sé ge i hez 300 000 Ft
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Szent end re Mû vé sze té ért Köz hasz nú Ala pít vány (Szent end re)
A nagy bá nyai mû vész te le pet be mu ta tó Eu ró pa mû vész te le pei 
a XX. szá zad ban címû ki ál lí tás le bo nyo lí tá sá ra 1 400 000 Ft

Szép iro dal mi Fi gye lõ Ala pít vány (Bu da pest)
Ma gyar iro dal mi re per tó ri um 2003–2004 di gi tá lis ki adá sá ra a fo lyó irat ban 600 000 Ft

Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma (Bu da pest)
„We ö res Sán dor” báb pro duk ci ós pá lyá zat le bo nyo lí tá sá ra 12 000 000 Ft

Zom ba Köz ség Pol gár mes te ri Hi va tal (Zom ba)
Hely tör té ne ti, nép raj zi ki ál lí tás lét re ho zá sá ra 300 000 Ft

Per lik Pál s. k.,
igaz ga tó
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TÁJÉKOZTATÓ 
AZ ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. jú li us 15.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. au gusz tus 8.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 1 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 40 000 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 40 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 40 000 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bu da pes ti Fesz ti vál köz pont Kht. (Bu da pest)
Mû vé szek a jö võ nek – A jövõ mû vé szei prog ram meg va ló sí tá sá ra 
a Bu da pes ti Õszi Fesz ti vá lon 40 000 000 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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TÁJÉKOZTATÓ 
AZ ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
EGYEDI ELBÍRÁLÁSÚ DÖNTÉSÉRÕL

Dön tés dá tu ma: 2005. szep tem ber 28.
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: 1 737 500 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (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: 1 737 500 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 1 737 500 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Épí tész Mes ter Egy let (Bu da pest)
Az Õszi Fesz ti vál ke re té ben ren de zen dõ épí té sze ti ki ál lí tás ra 
és az eh hez kap cso ló dó ka ta ló gus ra, meg hí vók ra 1 737 500 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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TÁJÉKOZTATÓ
AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS
KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM
EGYEDI ELBÍRÁLÁSÚ DÖNTÉSEIRÕL

Dön tés dá tu ma: 2005. ok tó ber 3.
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 4 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 8 650 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 1 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 650 000 Ft
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 3 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 8 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 7 500 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Könyv ki adók és Könyv ter jesz tõk Egye sü lé se (Bu da pest)
Az 57. Frank fur ti Nem zet kö zi Könyv vá sár ma gyar nem ze ti stand ja
fel ál lí tá sá ra és prog ram jai le bo nyo lí tá sá ra 5 000 000 Ft
A 2005. évi fel sõ ok ta tá si tan könyv-, szak könyv ki ál lí tás 
és kon fe ren cia meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft

Cso ko nai Ki adó Kft. (Deb re cen)
Má tay Mó ni ka: A sze re tõ, a ho mo sze xu á lis és az ide gen – vá lás Deb re cen ben 
címû mun ká já nak ki adá sá ra 500 000 Ft

Ko csis And rás Sán dor s. k.,
az Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra

Szak mai Kol lé gi um
el nö ke
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TÁJÉKOZTATÓ 
A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS 
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL
ÉS EGYEDI ELBÍRÁLÁSÚ DÖNTÉSÉRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. szep tem ber 10.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. ok tó ber 4.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 1 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 10 000 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 10 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 10 000 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Xel lum Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A lá to ga tó ba rát mú ze u mok tu do má nyos meg ala po zá sá ra 10 000 000 Ft

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 1 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 2 024 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (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: 2 024 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 2 024 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Víz ügyi Mú ze um, Le vél tár és Könyv gyûj te mény (Bu da pest)
Tér ké pek a fél hold ár nyé ká ból címû tér kép ka ta ló gus 
meg je len te té sé re DVD-n* 2 024 000 Ft

Viga Gyu la s. k.,
a Mú ze u mi Szak mai Kol lé gi um

el nö ke

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

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

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. au gusz tus 15.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. ok tó ber 4.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 94 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 154 724 692 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: 19 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 17 156 624 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 62 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 118 327 748 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 65 968 000 Ft

A tá mo ga tott pá lyá za to kat az al té mák sor rend jé ben kö zöl jük

1. Fil mes ren dez vé nyek re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

A Mû ve lõ dés Háza (Sá ros pa tak)
A sá ros pa ta ki if jú sá gi film hét meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Bu da pest Film Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Bö ször mé nyi Géza is me ret len film jei – Art-mo zis film na pok meg ren de zé sé re 800 000 Ft
A 15. Eu ró pa film hét meg ren de zé sé re 3 000 000 Ft
A Svéd film hét 2005. meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft
A Me xi kói film hét 2005. meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Ci ne-Mis Mo zi üze mi Szol gál ta tó Kht. (Mis kolc)
2. Fi a tal fil me sek el ne ve zé sû nem zet kö zi fesz ti vál meg ren de zé sé re* 6 000 000 Ft

Cir ko Film-Más képp Ala pít vány (Bu da pest)
Az Art-mo zi egye sü let or szá gos kon fe ren ci á ja meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Cra co via Exp ressz Ma gyar–Len gyel Kul tu rá lis Ala pít vány
(Bu da pest)
A 2005. évi Kecs ke mé ti Ani má ci ós Film fesz ti vál díj nyer tes ma gyar 
ani má ci ós film je i nek be mu ta tá sá ra a XII. Eti u da 
nem zet kö zi film fesz ti vál ke re té ben, Krakkóban 400 000 Ft
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Duna Te le ví zió Rt. (Bu da pest)
Ad ria TV – kö zép-eu ró pai kul tu rá lis és mû vé sze ti te le ví zi ós 
se reg szem le ma gyar or szá gi elõ ké szí té sé re, elõ zsû ri jé re* 1 200 000 Ft

Eöt vös Jó zsef Ci gány–Ma gyar Pe da gó gi ai Tár sa ság (Bu da pest)
Eu ró pai roma film aka dé mi a le bo nyo lí tá sá ra* 1 200 000 Ft

Er dei Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont és Mû vé sze ti Is ko la (Kecs ke mét)
Eu ró pai film kör kép hét (EFILMK) meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Fó rum Film Ala pít vány (Bu da pest)
A Priz ma V. nem zet kö zi öku me ni kus film ta lál ko zó le bo nyo lí tá sá ra 2 500 000 Ft

Ikon Stú dió Köz hasz nú Egye sü let (Bu da pest)
Az V. Ikon film na pok meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Kár pát-me den cei Mû hely Ala pít vány (Pécs)
A 4. ma gyar or szá gi nem ze ti sé gi film szem le meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Ka ta pult Film Film gyár tó és For gal ma zó Kft. (Bu da pest)
A III. Mad zag film na pok meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft

Kecs ke mé ti If jú sá gi Ott hon (Kecs ke mét)
Fi a tal ma gyar fil me sek új al ko tá sa i ból ve tí tés so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 150 000 Ft

Kép-Szín-Ház Mû vé sze ti Ala pít vány (Sze ged)
A II. ani má ci ós fesz ti vál a Grand Ca fé ban címû ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra 150 000 Ft

Klo ro film Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Ma gyar Film Nap já nak meg ren de zé sé re 500 000 Ft

LBL Fõ vál lal ko zó és Szál lí tá si Kft. (Bé kés csa ba)
A bé kés csa bai Cen ter mozi fil mes ren dez vé nye i re* 800 000 Ft

Má csai Sán dor Mû ve lõ dé si Ház (Kaba)
Eu ró pa a film mû vé szet böl csõ je – Õszi film na pok Ka bán címû ren dez vény 300 000 Ft

Ma gyar Film unió Kft. (Bu da pest)
Fó kusz ban a ma gyar film címû ren dez vé nyen tör té nõ fil mes rész vé tel re 2 000 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Film ar chí vum (Bu da pest)
Em lé ke zés és fe lej tés – A há bo rú nak vége címû 
meg em lé ke zés le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft
A IX. Film em lé ke zet fesz ti vál meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Ma gyar Ope ra tõ rök Tár sa sá ga H.S.C. (Bu da pest)
Az Arany szem-fesz ti vál 2005 meg ren de zé sé re 2 500 000 Ft

Ma ros Me gyei Ma gyar De mok ra ti kus If jú sá gi Szö vet ség
(Tirgu-Mures–Ma ros vá sár hely)
Az Al ter-na ti ve 13 nem zet kö zi rö vid film-fesz ti vál meg ren de zé sé re 800 000 Ft
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Me dia Uni ver sa lis Ala pít vány (Bu da pest)
Egye te mek moz gó kép és mé dia szak ja i nak 
elsõ or szá gos szak mai ta lál ko zó ja meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Mo zi sok Or szá gos Szö vet sé ge (Szol nok)
Film és kö zön sé ge – te rü le ti kon fe ren ci ák meg ren de zé sé re 350 000 Ft
Mozisok mûszaki konferenciája megrendezésére 350 000 Ft

Nem zet kö zi Vi zu á lis Mû vé sze ti Ala pít vány (Gyõr)
A Me di a wa ve nem zet kö zi film- és ze nei fesz ti vál 2006 elõ ké szí té sé re 6 000 000 Ft

Pé csi Film ün nep – Kö zép-Eu ró pai Film fesz ti vál Kht. (Pécs)
A pé csi nem zet kö zi film ün nep, a fi a tal film ün ne pe – 
film fesz ti vál és -ver seny meg ren de zé sé re 6 000 000 Ft

Stú dió Be as tarts Film és Vi deo Kft. (Bu da pest)
BAF 2005 õsz – a ma gyar ani má ció hõs ko ra 
címû ve tí tés so ro zat meg ren de zé sé re 700 000 Ft
BAF 2005 õsz – egész es tés mû vész fil mek 
cím mel ve tí tés so ro zat meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Sze ged Film mû vé sze té ért Egye sü let (Sze ged)
Az Elsõ lett–ma gyar kis film fesz ti vál meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Sze ge di Moz gó kép Mo zi üze mel te tõ és Szol gál ta tó Kht. (Szeged)
Fil mes ren dez vé nyek re ma gyar fil mek dísz be mu ta tó i ra, 
kö zön ség ta lál ko zók ra, film na pok, film he tek, fesz ti vá lok meg ren de zé sé re 1 200 000 Ft

Szem tõl szem be ’99 Ala pít vány (Bu da pest)
Fil mes works hop meg ren de zé sé re 2 500 000 Ft

Szimp la film Film for gal ma zó és Film gyár tó Kft. (Bu da pest)
Az Ani fest3 meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ros Kert vá ro si Bá nyász Mû ve lõ dé si
Ott hon (Tatabánya)
A 2005. évi õszi ma gyar film hét meg ren de zé sé re 190 000 Ft

Ti sza Mozi Szó ra koz ta tó Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Szolnok)
A 2005-ös nem zet kö zi tu do má nyos film szem le 
és kap cso ló dó ren dez vé nyei le bo nyo lí tá sá ra* 5 000 000 Ft

Unió Film Mû sor ké szí tõ és Film gyár tó Kft. (Bu da pest)
Az Ál lít sá tok meg Te ré za nyut címû nagy já ték film 
er dé lyi be mu ta tá sá nak tá mo ga tá sá ra 250 000 Ft
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2. Kö zön ség kap cso la tok ki épí té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ci ne-Mis Mo zi üze mi Szol gál ta tó Kht. (Mis kolc)
A mis kol ci Kos suth–He ve sy mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 800 000 Ft

Cir ko Film-Más képp Ala pít vány (Bu da pest)
A pé csi Apol ló art mo zi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 900 000 Ft

Fej ér Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Szé kes fe hér vár)
A Ba rát ság klub mo zi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 1 200 000 Ft

Kecs ke mé ti If jú sá gi Ott hon (Kecs ke mét)
Az Ott hon mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 1 200 000 Ft

Kép-Szín-Ház Mû vész mo zi Ala pít vány (Sze ged)
Vi dé ki mo zik kö zön ség kap cso la ta i nak ki épí té sé re, fej lesz té sé re 200 000 Ft

LBL Fõ vál lal ko zó és Szál lí tá si Kft. (Bé kés csa ba)
A bé kés csa bai Cen ter mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re* 700 000 Ft

Mo zi net Kul tu rá lis Szol gál ta tó és Pro jekt ve ze té si Ta nács adó Kft.
(Budapest)
Az esz ter go mi Ba jor Ágost Kul túr moz gó mozi 
kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 480 000 Ft

Ná das dy And rás (Szi get szent mik lós)
A Ná das dy mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 450 000 Ft

Ren dez vény tár su lás Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Bt. (Gyõr)
A Duna Film szín ház kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 200 000 Ft

Ró mer Ház Köz ala pít vány (Gyõr)
A Hra bal mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 600 000 Ft

Sa va ria Mo zi üze mel te tõ és Szol gál ta tó Kft. (Szom bat hely)
A Sa va ria art mo zi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 1 200 000 Ft

Sze ge di Moz gó kép Mo zi üze mel te tõ és Szol gál ta tó Kht. (Szeged)
A sze ge di Bel vá ro si mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 700 000 Ft

Szent esi Mû ve lõ dé si Köz pont (Szen tes)
A szent esi Õze La jos Film szín ház kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 300 000 Ft

Zoom Moz gó kép- és Mé dia mû hely Ala pít vány (Szent end re)
A Kis vá ro si (mozi) ün nep címû 16 ol da las ki ad vány meg je len te té sé re 100 000 Ft
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3. Kis já ték fil mek mo zi-for gal ma zá si tá mo ga tá sá ra

A kol lé gi um a be ér ke zett 19 db pá lyá zat el bí rá lá sát kö vet ke zõ ülé sé re halasztotta.

4. Meg hí vá sos pá lyá zat

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Au di o vi zu á lis Mû vek Szer zõi Jo gait Védõ Köz cé lú Ala pít vány
(Budapest)
A Ké zi könyv a szer zõi jogi jog ér vé nye sí tés el mé le ti és gya kor la ti 
mód sze re i rõl címû ki ad vány lét re ho zá sá ra és ter jesz té sé re 1 500 000 Ft

5. Hang le ol va só rend szer mo der ni zá lá sá ra, cse ré jé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ci bak há za Nagy köz ség Ön kor mány za ta (Ci bak há za)
A Béke mozi hang le ol va só rend sze ré nek mo der ni zá lá sára 100 000 Ft

Cso ko nai Mû ve lõ dé si Köz pont (Ko má rom)
A mû ve lõ dé si köz pont ban mû kö dõ mozi hang le ol va só 
rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

Er dei Fe renc Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Pit va ros)
A pit va ro si mozi hang le ol va só rend sze ré nek mo der ni zá lá sára 100 000 Ft

Hely-Szín-Kép Kul tu rá lis, Köz mû ve lõ dé si és Mû vé szet ok ta tá si Kht.
(Kapuvár)
A ka pu vá ri Pe tõ fi mozi hang le ol va só rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

LBL Fõ vál lal ko zó és Szál lí tá si Kft. (Bé kés csa ba)
A bé kés csa bai Cen ter mozi hang le ol va só rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra* 100 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Ház, Könyv tár és Hely tör té ne ti
Gyûj te mény (Nagymágocs)
A mû ve lõ dé si ház ban üze me lõ mozi hang le ol va só 
rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

Ren dez vény tár su lás Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Bt. (Gyõr)
A Duna Film szín ház hang le ol va só rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 98 000 Ft

Túr ke vei Vá ro si Mû ve lõ dé si In téz mény és Könyv tár (Túrkeve)
A túr ke vei Kor da Sán dor Film szín ház hang le ol va só 
rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

*

1274 NKA HÍRLEVÉL n KOLLÉGIUMI DÖNTÉSEK



Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 10 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 11 229 600 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 6 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 7 519 600 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 4 850 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Aka dé mi ai Ki adó Rt. (Bu da pest)
Bódy Gá bor: Egy be gyûj tött film mû vé sze ti írá sok 
I–III. címû kö te té nek meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Bo oks in Print Könyv ki adó Bt. (Bu da pest)
Duló Ká roly: A nézõ film je címû kö te té nek 
és CD-mel lék le té nek meg je len te té sé re* 1 000 000 Ft

Moz gó kép for gal ma zá si Rt. (Bu da pest)
Az ál lo más fõ nök címû film film for gal ma zá si tá mo ga tá sá ra 1 000 000 Ft
Az Egy muk kot se címû film for gal ma zá sá nak tá mo ga tá sá ra 500 000 Ft

Mo zi sok Or szá gos Szö vet sé ge (Szol nok)
A Mo zis Hí rek 2005. évi III. szá má nak meg je len te té sé re 450 000 Ft

Pa lan tír film Vi zu á lis Ant ro po ló gi ai Ala pít vány (Budapest)
A Do cu art-film gyûj te mény tech ni kai fel té te le i nek biz to sí tá sá ra 900 000 Ft

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

el nö ke

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

len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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AZ NKA 2005/II. FÉL ÉVI PÁ LYÁZ TA TÁ SI NAP TÁRA

Kol lé gi um Be ér ke zé si ha tár idõ
Szín há zi jú li us 1.
Épí tõ mû vé szet – 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.
Mú ze u mi – meg hí vá sos szep tem ber 10.
Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra szep tem ber 15.
Le vél tár szep tem ber 20.
Köz mû ve lõ dés szep tem ber 30.
Kul tú ra 2000 szep tem ber 30.
Ipar mû vé szet ok tó ber 3.
Tánc mû vé sze ti ok tó ber 4.
Moz gó kép ok tó ber 14.
Könyv tá ri ok tó ber 17.
Kép zõ mû vé sze ti ok tó ber 18.
Fo tó mû vé sze ti ok tó ber 20.
Kép zõ mû vé sze ti – meg hí vá sos ok tó ber 24.
Nép mû vé sze ti no vem ber 7.
Szín há zi no vem ber 10.
Köz mû ve lõ dé si no vem ber 10.
Ze nei no vem ber 10.
Szép iro dal mi no vem ber 22.
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 no vem ber 11.
Kép zõ mû vé sze ti no vem ber 10.
Könyv tá ri – meg hí vá sos no vem ber 10.
Köz mû ve lõ dé si no vem ber 10.
Le vél tá ri – meg hí vá sos no vem ber 10.
Moz gó kép no vem ber 10.
Mú ze u mi – meg hí vá sos 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 no vem ber 11.
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 fenn tart ják.

*

Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram 
1085 Bu da pest, Gyu lai Pál u. 13.

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