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TÁJÉKOZTATÓ 
A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS EGYEDI DÖNTÉSÉRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. no vem ber 24.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 6.
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

Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um (Bu da pest)
A mú mi ák ti tok za tos vi lá ga címû idõ sza ki ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 40 000 000 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: 800 000 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: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igénye: –
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: –

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

el nö ke
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TÁJÉKOZTATÓ 
A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. ok tó ber 4.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 1.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 57 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 24 978 175 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 18 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 9 942 175 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 32 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 12 236 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 7 744 055 Ft

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

1. Új pro duk ci ók meg va ló sí tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Nagy And rea (Bu da pest)
Új kor társ tánc elõ adás meg va ló sí tá sá ra Vu-táj cím mel 200 000 Ft

Me se lá di kó Mû vé sze ti Bt. (Szent end re)
C. De bus sy gyer mek sa rok (Child ren’s Cor ner) cím mel 
tánc szín há zi fel dol go zás lét re ho zá sá ra gye re kek nek zon go ra kí sé ret tel, 
Vass La jos koreográfiájával 200 000 Ft

Dub-Art Stú dió Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Rö vid re vág va cím mel új da rab be mu ta tá sá ra 
a Nem ze ti Tánc szín ház szín ház ter mé ben 400 000 Ft

Far kas Zol tán (Bu da pest)
Le gé nyes és csár dás Ka lo ta szeg rõl címû ko re og rá fia el ké szí té sé re 
és be mu ta tá sá ra 300 000 Ft

Nagy Csil la (Du na új vá ros)
Új 20 per ces tánc pro duk ció lét re ho zá sá ra Mo no má nia mun ka cím mel 200 000 Ft

An ge lus Iván (Bu da pest)
Az Hom ma ge címû est be mu ta tá sá ra a Tra fó ban 250 000 Ft
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Bata Rita (Bu da pest)
A Li dérc címû tán cest lét re ho zá sá ra 200 000 Ft

Sze ge di Fo cus Mû hely Kor társ Szín há zi 
és Össz mû vé sze ti Ala pít vány (Szeged)
Má das Pé ter: Ta lál ko zás címû mû vé nek tánc szín há zi adap tá ci ó já ra* 200 000 Ft

Gom bai Sza bolcs (Bu da pest)
A fér fi tán ca címû pro duk ció lét re ho zá sá ra 200 000 Ft

Bo ta fo gó Sza bad idõ, Sport és Kul tu rá lis Szol gál ta tó Egye sü let
(Budapest)
A Bo ta fo gó tánc együt tes új tánc já té ká nak be mu ta tá sá ra 
a Nem ze ti Tánc szín ház ban 150 000 Ft

Hercz ku Ág nes (Bu da pest)
A Pá ro sí tók címû tánc szín há zi elõ adás meg va ló sí tá sá ra* 350 000 Ft

Au lea Ala pít vány az Elõ adó mû vé sze te kért (Bu da pest)
Ju hász Kata: Blitz címû új be mu ta tó já nak meg va ló sí tá sá ra a MU Szín ház ban 200 000 Ft

Tóth Ad ri enn (Bu da pest)
Az Off Tár su lat: Utol só ta vasz címû fér fi szó ló já nak meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

Ni chi ta Se bas ti an (Bu da pest)
A Kat ri na mun ka cí mû új pro duk ció lét re ho zá sá ra 350 000 Ft

Pa ta ky Klá ra (Bu da pest)
A Bo le ro címû új ko re og rá fia el ké szí té sé re 350 000 Ft

Ga lam bos Ti bor (Bu da pest)
1956! Jaj si koly ban – lo bo gás ban címû új ko re og rá fia el ké szí té sé re 200 000 Ft

Ber ger Gyu la és Ba rá tai Bt. (Bu da pest)
A hang kö ze pe címû új pro duk ció lét re ho zá sá ra 300 000 Ft

Ka to na Gá bor (Bu da pest)
A Táncz címû új ko re og rá fia be mu ta tá sá ra 300 000 Ft

Réti Anna (Bu da pest)
Az In si de out címû szó ló tánc-elõ adás meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

EREDMÉNYKÖZLÉSEK n NKA HÍRLEVÉL 197



2. Pro duk ci ók bel- és kül föl di for gal ma zá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Megítélt összeg

Fe jes Ádám (Du na ha rasz ti)
A MU Ter mi nal Mû hely má so dik ko re og rá fia est jé nek két al ka lom mal 
tör té nõ ven dég sze rep lé sé re a prá gai Po nec Színházban 4000 000 Ft

Moz gás kor lá to zot tak Egye sü le te i nek Or szá gos Szö vet sé ge (Budapest)
Meg lé võ pro duk ci ók bel- és kül föl di for gal ma zá sá ra 200 000 Ft

Tóth Ad ri enn (Bu da pest)
Az Off Tár su lat Ar bo ré tum címû da rab já nak bel föl di for gal ma zá sá ra 300 000 Ft

Nagy And rea (Bu da pest)
A Mág ne ses me zõk címû kor társ tánc elõ adás for gal ma zá sá ra 200 000 Ft

Ta ma ter Ok ta tá si, Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A La di es first! címû da rab to vább ját szá sá ra 
az L1 Tánc mû vek szín há zi ter mé ben 300 000 Ft

Bata Rita (Bu da pest)
A Zárt te lek címû da rab to vább ját szá sá ra a gyõ ri Me di a wa ve Fesz ti vá lon 100 000 Ft

Nagy Zol tán (Bu da pest)
Az Eli za és a dok tor címû da rab for gal ma zá sá ra 150 000 Ft

Czeg lé di né Mé szöly And rea (Bu da pest)
Az Ada címû pro duk ció for gal ma zá sá ra 94 055 Ft

Zambr zyc ki Ádám (Bu da pest)
A Con ti nu um I–II. címû elõ adás to vább ját szá sá ra a Szké né Szín ház ban 150 000 Ft

Ber ger Gyu la és Ba rá tai Bt. (Bu da pest)
A Bí bor si va tag címû da rab kül föl di ven dég já té ká nak meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft

Ju hos Ist ván (Bu da pest)
A Fat res címû ko re og rá fia fel újí tá sá ra és for gal ma zá sá ra 300 000 Ft

Dub-Art Stú dió Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Fo dor Zol tán: Is me ret len címû da rab já nak to váb bi szín re vi te lé re 
a 2006-os évad ban a Nem ze ti Tánc szín ház szín ház ter mé ben 400 000 Ft

Ka lá szi Fa lu ház Kul tu rá lis, Szol gál ta tó Kht. (Bu da ka lász)
A Kö vek én eke címû tánc pro duk ció for gal ma zá sá ra 250 000 Ft

*
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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: 4 500 000 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: 4 500 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 3 500 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Hon véd Együt tes (Bu da pest)
Tech ni kai esz kö zök be szer zé sé re 2 000 000 Ft

Kö zép-Eu ró pa Tánc szín ház Egye sü let (Bu da pest)
Az ör mény or szá gi High Fes ten való rész vé tel re 1 500 000 Ft

Pa ta ki And rás s. k.,
a Tánc mû vé sze ti 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 KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. ok tó ber 17.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 1.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 219 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 166 997 291 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 14 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 6 621 289 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 185 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 151 835 892 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 145 459 250 Ft

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

1. Könyv tá ri do ku men tu mok ál lo mány vé del mé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

A Du na mel lé ki Re for má tus Egy ház ke rü let Rá day Gyûj te mé nye
(Budapest)
Egye di mu ze á lis könyv tá ri do ku men tum res ta u rá lá sá ra 350 000 Ft
A Rá day mû em lék könyv tár ál lo mány vé del mi tisz tí tá sá ra 411 600 Ft

Ady End re Vá ro si Könyv tár (Baja)
Mu ze á lis do ku men tu mok res ta u rá lá sa 560 000 Ft

Arany Já nos Re for má tus Gim ná zi um és Di ák ott hon (Nagy kõ rös)
Mu ze á lis könyv tá ri do ku men tu mok res ta u rá lá sa 488 250 Ft
Könyv tá ri do ku men tu mok és mu ze á lis gyûj te mé nyek ál lo mány vé del mé re 1 050 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Ka to na Jó zsef Me gyei
Könyv tá ra (Kecs ke mét)
Könyv tá ri do ku men tum res ta u rá lá sa* 308 000 Ft
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re* 634 620 Ft

Ba las si Bá lint Me gyei Könyv tár (Sal gó tar ján)
Dr. Praz novsz ky Mi hály Mik száth-gyûj te mé nyé nek res ta u rá lá sá ra 
a könyv tár hely is me re ti gyûj te mé nye részére 245 000 Ft
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re 300 000 Ft

200 NKA HÍRLEVÉL n EREDMÉNYKÖZLÉSEK



Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus Gim ná zi um (Lí ce um) és Kol lé gi um
(Sopron)
Tör té nel mi je len tõ sé gû do ku men tum res ta u rá lá sá ra 476 000 Ft

Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár (Szom bat hely)
Egy XVI. szá za di és két hely tör té ne ti könyv rit ka ság res ta u rá lá sá ra 453 600 Ft
Vas me gyei könyv tá rak do ku men tu ma i nak új ra kö té sé re 800 000 Ft

Beth len Gá bor Re for má tus Gim ná zi um és Szath má ry Kol lé gi um
(Hód me zõ vá sár hely)
Egye di mu ze á lis könyv tá ri do ku men tu mok res ta u rá lá sá ra 164 500 Ft

Bocs kai Ist ván Gim ná zi um (Haj dú bö ször mény)
Mu ze á lis gyûj te mé nyek vé del mét szol gá ló ál lo mány vé del mi szol gál ta tás ra 228 900 Ft

Bu dai Szerb Or to dox Egy ház me gye (Szent end re)
XVI. szá za di zsol tá ros kéz ira tos könyv res ta u rá lá sá ra 470 400 Ft
Az egy ház me gyei könyv tár egy há zi szláv könyv gyûj te mé nyé nek hely szí ni
ál lo mány vé del mé re 238 000 Ft

Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem (Bu da pest)
Egye di mu ze á lis könyv tá ri do ku men tu mok, 
il let ve mu ze á lis gyûj te mény res ta u rá lá sá ra 700 000 Ft

Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem (Budapest)
Egye di mu ze á lis könyv tá ri do ku men tu mok res ta u rá lá sá ra* 637  000 Ft
Mu ze á lis gyûj te mé nyek vé del mét szol gá ló ál lo mány vé del mi mun ká ra* 1 365 000 Ft
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re* 728 000 Ft

Chá zár And rás Óvoda, Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á lis Szak is ko la,
Di ák ott hon, Gyer mek ott hon és Pe da gó gi ai Szakszolgálat (Vác)
Is ko lai könyv tár egye di do ku men tu ma i nak res ta u rá lá sá ra 224 000 Ft

Cso ko nai Vi téz Mi hály Re for má tus Gim ná zi um, Ál ta lá nos Is ko la 
és Kol lé gi um (Csurgó)
Mu ze á lis köz gyûj te mény vé del mé re, bõr kö té sek kon zer vá lá sá ra, ja ví tá sá ra 252 000 Ft

Csor ba Gyõ zõ Me gyei Könyv tár (Pécs)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re 800 000 Ft

Deák Fe renc Me gyei Könyv tár (Za la eger szeg)
Könyv tá ri do ku men tu mok res ta u rá lá sá ra 42 000 Ft
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re 385 000 Ft

Deb re ce ni Egye tem (Deb re cen)
A DEENK ál lo má nyá ban lévõ 16. szá za di mu ze á lis ér té kû 
köny vek res ta u rá lá sá ra 507 150 Ft
Mu ze á lis ha gya té ki gyûj te mé nyek ál lo mány vé del mé re 700 000 Ft
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Du nán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let Tu do má nyos Gyûj te mé nyei
(Pápa)
Egye di mu ze á lis könyv tá ri do ku men tu mok res ta u rá lá sá ra 280 000 Ft

Egri Fõ egy ház me gye (Eger)
Mu ze á lis kö te tek res ta u rá lá sá ra 470 000 Ft

Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la (Baja)
Mu ze á lis könyv tá ri do ku men tu mok res ta u rá lá sá ra (5 db) 560 000 Ft
A mu ze á lis ál lo mány vé del mét szol gá ló hely szí ni ál lo mány vé de lem re 616 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Egye di mu ze á lis könyv tá ri do ku men tu mok, il let ve 
mu ze á lis gyûj te mény res ta u rá lá sá ra 700 000 Ft
Az egye te mi könyv tár mu ze á lis ál lo má nyá nak vé del mé re 910 000 Ft

Föl des Fe renc Gim ná zi um (Mis kolc)
A könyv tár mu ze á lis do ku men tu ma i nak res ta u rá lá sá ra 700 000 Ft

Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár (Bu da pest)
A könyv tár Bu da pest-gyûj te mé nyé nek ál lo má nyá ban 
lévõ mu ze á lis kö te tek res ta u rá lá sá ra 700 000 Ft

Gö döl lõi Vá ro si Könyv tár és In for má ci ós Köz pont (Gö döl lõ)
A gö döl lõi mû vész te lep al ko tói ál tal il luszt rált köny vek res ta u rá lá sá ra 671 692 Ft

II. Rá kó czi Fe renc Me gyei Könyv tár (Mis kolc)
21 da rab egye di, mu ze á lis do ku men tum res ta u rá lá sá ra 627 528 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Ver seg hy Fe renc Könyv tár (Szol nok)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re 318 749 Ft

Ka lo csa-Kecs ke mé ti Fõ egy ház me gye (Ka lo csa)
3 db 15. szá za di kéz irat, 1 db 18. szá za di kéz irat, 
1 db an tik va tel jes res ta u rá lá sá ra 700 000 Ft
A 18. szá za di Pa ta chich-gyûj te mény ál lo mány vé del mé re 1 050 000 Ft

Kecs ke mé ti Re for má tus Egy ház köz ség (Kecs ke mét)
Egye di mu ze á lis könyv tá ri do ku men tu mok, 
il let ve mu ze á lis gyûj te mény res ta u rá lá sá ra (2 rmk, 1 antikva) 602 000 Ft
Mu ze á lis gyûj te mé nyek vé del mét szol gá ló ál lo mány vé del mi szol gál ta tás ra 308 700 Ft

Kis fa lu dy Ká roly Me gyei Könyv tár (Gyõr)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re 198 450 Ft

Ko dály Zol tán Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um
(Debrecen)
Könyv tá ri mu ze á lis do ku men tu mok res ta u rá lá sá ra 700  000 Ft
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Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Jó zsef At ti la Me gyei
Könyv tá ra (Tatabánya)
Mu ze á lis, hely tör té ne ti je len tõ ség gel bíró do ku men tu mok res ta u rá lá sá ra 274 400 Ft
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re 201 600 Ft

Kõ rö si Cso ma Sán dor Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la, Kol lé gi um
(Hajdúnánás)
A könyv tá ri ál lo mány ban lévõ mu ze á lis do ku men tu mok res ta u rá lá sá ra (7 db) 700 000 Ft

Kunszentmiklósi Református Kollégium (Kunszentmiklós)
A gimnázium legértékesebb muzeális köteteinek állományvédelmére 720 000 Ft

Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
A ku ta tó könyv tár leg ér té ke sebb do ku men tu ma i nak res ta u rá lá sá ra 420 000 Ft

Ma dách Imre Vá ro si Könyv tár (Ba las sa gyar mat)
Egye di mu ze á lis könyv tá ri do ku men tu mok, 
il let ve mu ze á lis gyûj te mény res ta u rá lá sá ra 382 200 Ft

Ma gyar Ben cés Kong re gá ció Pan non hal mi Fõ apát ság
(Pan non hal ma)
3 db an tik va és 1 db 17. szá za di mû res ta u rá lá sá ra 524 000 Ft
A pan non hal mi könyv tár klasszi cis ta te rem könyv tá rá nak 
ál ta lá nos ál lo mány vé del mé re 844 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Ja pán mint ala pok és mu ze á lis ér té kû XIX. szá za di köny vek res ta u rá lá sá ra 420 000 Ft
A könyv tár ál lo má nyá ban lévõ mu ze á lis ér té kû ja pán gyûj te mény 
kon zer vá lá sá ra, ja ví tá sá ra 1 050 000 Ft

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (Bu da pest)
Tíz kö tés nél kü li, il let ve sza kadt kö té sû do ku men tum res ta u rá lá sá ra 325 000 Ft
A Pod ma nicz ky–De gen feld vé dett könyv tár ál lo mány vé del mé re 323 000 Ft

Ma gyar or szá gi Ro mán Or to dox Püs pök ség (Gyula)
A Tri od (1800 Blaj) li tur gi kus könyv res ta u rá lá sá ra 182 000 Ft

Mé li usz Ju hász Pé ter Me gyei Könyv tár (Deb re cen)
Egye di mu ze á lis könyv tá ri do ku men tu mok res ta u rá lá sá ra 700 000 Ft
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re 800 000 Ft

Mis kol ci Vá ro si Könyv tár (Mis kolc)
Hely szí ni ál lo mány vé del mi szol gál ta tás ra a Lé vay Jó zsef mu ze á lis könyv tár ban 350 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Nyír egy há za)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re 628 600 Ft

Né meth Lász ló Vá ro si Könyv tár (Hód me zõ vá sár hely)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re 224 000 Ft
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Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um (Nyír egy há za)
Mu ze á lis könyv tá ri gyûj te mény ál lo mány vé del mi mun ká la ta i nak el vég zé sé re 838 488 Ft

Or szá gos Rab bi kép zõ-Zsi dó Egye tem (Bu da pest)
Do ku men tu mok res ta u rá lá sá ra 700 000 Ft

Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem (Bu da pest)
4 db régi nyom tat vány res ta u rá lá sá ra 196 000 Ft
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re 800 000 Ft

Pé csi Tu do mány egye tem (Pécs)
A Kli mo könyv tár 1779-es évi ka ta ló gu sá nak res ta u rá lá sá ra 637 000 Ft
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re a PTE könyv tá rá ban 728 490 Ft

Pest Me gyei Könyv tár (Szent end re)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re 357 000 Ft

Pi a ris ta Tar to mány fõ nök ség (Bu da pest)
Vé dett és mu ze á lis ér té kû régi könyv ál lo mány kon zer vá ló 
ál lo mány vé del mi ke ze lé sé re 724 500 Ft

Sa pi en tia Szer ze te si Hit tu do má nyi Fõ is ko la (Budapest)
A könyv tár ban fel lel he tõ mu ze á lis könyv tá ri do ku men tu mok res ta u rá lá sá ra 373 000 Ft

Sá ros pa ta ki Re for má tus Kol lé gi um Tu do má nyos Gyûj te mé nyei
(Sárospatak)
A nagy könyv tár RMK-s anya gá nak ál lo mány vé del mé re 407 259 Ft

Sem mel we is Egye tem (Bu da pest)
Ide gen nyel vû or vo si és or vos tör té ne ti té má jú köny vek res ta u rá lá sá ra* 700 000 Ft
Mu ze á lis or vo si és or vos tör té ne ti té má jú köny vek fer tõt le ní té sé re, 
bõr kö té se i nek tisz tí tá sá ra és javítására* 1 323 000 Ft

Sop ro ni Evan gé li kus Egy ház köz ség (Sop ron)
2 db könyv tá ri könyv res ta u rá lá sá ra 448 000 Ft

Szé che nyi Ist ván Vá ro si Könyv tár (Sop ron)
Mu ze á lis kü lön gyûj te mény ál lo mány vé del mi mun ká i ra 361 900 Ft

Sze ge di Hit tu do má nyi Fõ is ko la (Sze ged)
A fõ is ko la könyv tá rá nak ál lo má nyá hoz tar to zó mu ze á lis ér té kû 
do ku men tu mok res ta u rá lá sá ra 217 300 Ft

Sze ge di Tu do mány egye tem (Sze ged)
Az egye te mi könyv tár régi köny ve i nek pre ven tív kon zer vá lá sá ra 1 000 000 Ft

Szent Ata náz Gö rög Ka to li kus Hit tu do má nyi Fõ is ko la (Nyír egy há za)
Li tur gi kus kéz ira tok res ta u rá lá sá ra 420 000 Ft

Szent Ist ván Egye tem (Gö döl lõ)
A könyv tá ri ál lo mány ban lévõ Ma gyary-Kos sa szak ma tör té ne ti 
gyûj te mény hely szí ni ál lo mány vé del mé re 308 000 Ft
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Szom bat he lyi Egy ház me gye (Szom bat hely)
Két an tik va res ta u rá lá sá ra a könyv tár ál lo má nyá ból 240 000 Ft

Ti szán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let és Deb re ce ni Re for má tus
Kol lé gi um (Debrecen)
A könyv tár ál lo má nyá ban lévõ 17–18. szá za di kö te tek res ta u rá lá sá ra 440 000 Ft

Váci Egy ház me gye (Vác)
A váci egy ház me gyei könyv tár vé dett gyûj te mé nyé be tar to zó 
4 kö tet õs nyom tat vány és 1 kö tet an tik va res ta u rá lá sá ra 422 625 Ft
A váci egy ház me gyei könyv tár ál lo má nyá ba tar to zó 1850 elõt ti 
anya go kat tar tal ma zó kéz irat tár ál lo mány meg óvó kon zer vá ló kezelésére 386 400 Ft

Vaj da Pé ter Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um (Szarvas)
A könyv tár ál lo má nyá ban lévõ egye di mu ze á lis kö te tek res ta u rá lá sá ra 406 000 Ft

Vá ro si Könyv tár és Hely tör té ne ti Gyûj te mény (Ba la ton fü red)
A gyûj te mény egye di do ku men tu ma i nak res ta u rá lá sá ra 88 000 Ft

Veszp ré mi Egye tem (Veszp rém)
A Ge or gi kon Me zõ gaz da ság tu do má nyi Kar köz pon ti könyv tár ál lo má nyá ban 
lévõ XIX. szá za di le xi ko nok res ta u rá lá sá ra 107 000 Ft
A Ge or gi kon Me zõ gaz da ság tu do má nyi Kar köz pon ti könyv tá ri és le vél tá ri
do ku men tu ma i nak új ra kö té sé re 108 500 Ft

Veszp ré mi Ér sek ség (Veszp rém)
A könyv tár ál lo má nyá ban lévõ do ku men tu mok res ta u rá lá sá ra (5 db) 700 000 Ft

Vö rös marty Mi hály Me gyei Könyv tár (Szé kes fe hér vár)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re 
Fej ér me gye ön kor mány za ti könyv tá ra i ban* 481 600 Ft

Wes ley Já nos Lel kész kép zõ Fõ is ko la (Bu da pest)
Egye di mu ze á lis könyv tá ri do ku men tu mok, il let ve mu ze á lis 
gyûj te mény res ta u rá lá sá ra 700 000 Ft
Mu ze á lis gyûj te mé nyek vé del mét szol gá ló ál lo mány vé del mi szol gál ta tás ra 1 470 000 Ft
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re 704 000 Ft

2. Ha gya ték fel tá rá sá ra elekt ro ni kus for má ban

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba las si Bá lint Me gyei Könyv tár (Sal gó tar ján)
A Ver tich-gyûj te mény elekt ro ni kus fel dol go zá sá ra 150 000 Ft

Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem (Bu da pest)
Mu ze á lis ér té kû ha gya ték 2417 té te lé nek fel tá rá sá ra elekt ro ni kus for má ban 799 978 Ft
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Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem (Budapest)
Ha gya ték fel tá rá sá ra elekt ro ni kus for má ban* 472 500 Ft

Csor ba Gyõ zõ Me gyei Könyv tár (Pécs)
Ha gya ték fel tá rá sá ra elekt ro ni kus for má ban 800 000 Ft

Deb re ce ni Egye tem (Deb re cen)
A Ré vész csa lád ha gya té ki könyv tá rá nak elekt ro ni kus fel tá rá sá ra 603 514 Ft

Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (Bu da pest)
Jür gen Ro loff új szö vet sé gi te o ló gi ai pro fesszor ha gya té ká nak 
fel tá rá sá ra elekt ro ni kus formában 297 911 Ft

Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár (Bu da pest)
A Fle is cher-ha gya ték elekt ro ni kus fel dol go zá sá ra 660 000 Ft

HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um (Bu da pest)
A had tör té ne ti könyv tár ra ha gyo má nyo zott do ku men tu mok 
elekt ro ni kus feldolgozására 378 300 Ft

Kul tu rá lis In no vá ci ós Ala pít vány (Bu da pest)
Bo dor Fe renc no mád új ság- és fo tó ha gya té ká nak 
elekt ro ni kus fel dol go zá sá ra 174 018 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Könyv tá ra (Bu da pest)
Kõ rö si Cso ma Sán dor és Duka Ti va dar ha gya té ká nak 
elekt ro ni kus fel dol go zá sá ra a ke le ti-gyûj te mény bõl 243 000 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Vi lág gaz da sá gi Ku ta tó in té zet
(Budapest)
Bog nár Jó zsef aka dé mi kus köz gaz da ság-tu do má nyi ha gya té ká nak 
elekt ro ni kus fel dol go zá sá ra 140 000 Ft

Pé csi Tu do mány egye tem (Pécs)
A Brun ner-ha gya ték és az or szá gos gyûj te mény elekt ro ni kus fel tá rá sá ra 
az egye tem köz pon ti könyv tá rá ban és az Ál lam- és Jog tu do má nyi Kar 
könyvtárában 749 081 Ft

Po li ti ka tör té ne ti In té zet Kht. (Bu da pest)
Ká dár Já nos könyv ha gya té ká nak elekt ro ni kus fel dol go zá sá ra 750 020 Ft

Sem mel we is Egye tem (Bu da pest)
A Mezõ Fe renc-ha gya ték do ku men tu ma i nak elekt ro ni kus fel dol go zá sá ra* 470 353 Ft

Sze ge di Tu do mány egye tem (Sze ged)
A Böl csé szet tu do má nyi Kar Finn ugor Nyelv tu do má nyi Tan szé ke 
Mi ko la-könyv tá rá nak elekt ro ni kus fel tá rá sá ra 712 500 Ft

Veszp ré mi Egye tem (Veszp rém)
Wolf gang Ba cho fer nyel vész pro fesszor ha gya té ká nak fel tá rá sá ra 
elekt ro ni kus for má ban (3000 tétel) 732 000 Ft
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Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem (Bu da pest)
Az egye tem köz pon ti könyv tá ra rob ban tás tech ni kai kü lön gyûj te mé nyé nek 
elekt ro ni kus fel tá rá sá ra 780 000 Ft

3. Szak mai prog ra mok ra, to vább kép zé sek re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Ka to na Jó zsef 
Me gyei Könyv tá ra (Kecs ke mét)
Te le pü lé si könyv tá rak szak mai to vább kép zé sé nek meg ren de zé sé re* 497 770 Ft

Ba las si Bá lint Me gyei Könyv tár (Sal gó tar ján)
A könyv tá ri in for ma ti ka ak tu á lis kér dé sei ha tá ron in nen és túl – 
két na pos kon fe ren cia meg ren de zé sé re Lo son con és Sal gó tar ján ban* 499 660 Ft

Bé kés Me gye Kép vi se lõ-tes tü le te Me gyei Könyv tá ra (Bé kés csa ba)
A kul tú ra köz ve tí tés új for mái a XXI. szá zad ele jén 370 000 Ft

Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la (Szom bat hely)
Az élet hosszig tar tó ta nu lás ra való fel ké szí tés mód sze rei és esz kö zei 
te ma ti ká jú kon fe ren cia meg ren de zé sé re 339 855 Ft

Bró dy Sán dor Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Eger)
A Szol gál ta tás köz pon tú könyv tá rak ha tá ron in nen és túl címû 
to vább kép zés meg ren de zé sé re 499 490 Ft

Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem (Bu da pest)
A köz pon ti könyv tár szak mai prog ram já nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem (Budapest)
Szak mai prog ram meg ren de zé sé re* 380 000 Ft

Cse me gi Ká roly Könyv tár és In for má ci ós Köz pont (Csong rád)
Kár pát-me den cei könyv tá ro sok kon fe ren ci á já nak meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Csen ger Vá ros Ön kor mány zat Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár
(Csenger)
Itt nem csak ol vas ni le het! cím mel a könyv tá ros to vább kép zés 
meg ren de zé sé re ha tá ron in nen és túl 300 000 Ft

Deák Fe renc Me gyei Könyv tár (Za la eger szeg)
Mi nõ ség biz to sí tás a köz könyv tá rak ban cím mel szak mai to vább kép zés 
meg ren de zé sé re 3 al ka lom mal 499 910 Ft

Deb re ce ni Egye tem (Deb re cen)
Mi nõ ség biz to sí tá si tré nin gek meg ren de zé sé re a DE ENK-ben 500 000 Ft
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Eg res sy Béni Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Ka zinc bar ci ka)
A könyv tár ar cu la ta, kül sõ és bel sõ kom mu ni ká ci ó ja te ma ti ká jú 
sza kai nap meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Egy há zi Könyv tá rak Egye sü lé se (Bu da pest)
Szak mai kon fe ren cia meg ren de zé sé re 499 619 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Könyv tár szak mai kon fe ren cia meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la (Eger)
A csík sze re dai Sa pi en tia Er dé lyi Ma gyar Tu do mány egye tem 
könyv tá ro sa i nak tar tan dó to vább kép zés meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár (Bu da pest)
Könyv, elekt ro ni kus in for má ció – Ki hí vá sok a könyv tá ros tár sa da lom elõtt 
cím mel szak mai na pok meg ren de zé sé re 350 000 Ft

II. Rá kó czi Fe renc Me gyei Könyv tár (Mis kolc)
Há rom na pos szak mai prog ram meg ren de zé sé re 475 000 Ft

In for ma ti kai és Könyv tá ri Szö vet ség (Bu da pest)
Mi nõ ség me nedzs ment a könyv tár ban, avagy mi nõ ség me nedzs ment rõl dió héj ban 
cím mel szak mai to vább kép zés meg ren de zé sé re* 473 000 Ft

Ipo lyi Ar nold Vá ro si Könyv tár és Hely tör té ne ti Gyûj te mény
(Tö rök szent mik lós)
Szak mai prog ra mok és to vább kép zé sek meg ren de zé sé re 350 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Ver seg hy Fe renc Könyv tár (Szol nok)
Könyv tár szak mai na pok meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Ka pos vá ri Egye tem (Ka pos vár)
Szak mai-tu do má nyos kon fe ren cia meg ren de zé sé re In for má ci ós tár sa da lom 
és egye te mi könyv tár címmel 350 000 Ft

Kis fa lu dy Ká roly Me gyei Könyv tár (Gyõr)
A Könyv tár és kap cso la tai cím mel to vább kép zés meg ren de zé sé re 445 250 Ft

Kis kun ha la si Vá ro si Könyv tár (Kis kun ha las)
Kom mu ni ká ci ós tré ning meg ren de zé sé re 240 000 Ft

Ko do lá nyi Já nos Fõ is ko la (Szé kes fe hér vár)
A könyv tá ri tel je sít mény mé ré se te ma ti ká jú kon fe ren cia meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Jó zsef At ti la Me gyei
Könyv tá ra (Tatabánya)
Ko má rom-Esz ter gom me gye köz sé gi könyv tá ro sa i nak tar tott 
to vább kép zés meg ren de zé sé re 449 250 Ft

Könyv tá ros ta ná rok Egye sü le te (Bu da pest)
Szak mai nap meg ren de zé sé re 250 000 Ft
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Köz sé gi Köz könyv tár (Tó szeg)
Szom szé do lás – há rom ré gió köz sé gi könyv tá ro sa i nak ta lál ko zó já ra 400 000 Ft

Ma dách Imre Vá ro si Könyv tár (Ba las sa gyar mat)
Or szá gos szak mai kon fe ren cia meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Ma gyar Könyv tá ro sok Egye sü le te (Bu da pest)
Kom mu ni ká ci ós tan fo lyam meg ren de zé sé re az MKE-szer ve ze tek 
kép vi se lõi szá má ra 500 000 Ft
A Köz gyûj te mé nyek tu dás bá zi sá nak köz ve tí té se di gi ta li zált for má ban 
te matiká jú szak mai nap meg ren de zé sé re 275 000 Ft
Szak mai be mu ta tó meg ren de zé sé re az egri Bró dy Sán dor Me gyei 
és Vá ro si Könyv tár gyer mek könyv tá ri rész le gé ben 286 800 Ft
Jász-Nagy kun-Szol nok me gyé ben dol go zó könyv tá ro sok 
szak mai tré ning je meg ren de zé sé re 400 000 Ft
Asszer tív-tré nig meg ren de zé sé re 250 000 Ft
Együtt – egy má sért! Kom mu ni kál junk még si ke re seb ben! cím mel or szá gos
gyer mek könyv tá ros kon fe ren cia meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Ka pos vár)
Szak mai prog ra mok, to vább kép zé sek meg ren de zé sé re So mogy me gyé ben* 500 000 Ft

Mé li usz Ju hász Pé ter Me gyei Könyv tár (Deb re cen)
A II. könyv tá ri mi nõ ség me nedzs ment-tré ning meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Nyír egy há za)
Szak mai prog ram és to vább kép zés meg ren de zé sé re 460 470 Ft

Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Orosz lány)
Esély egyen lõ ség az orosz lá nyi kis tér ség könyv tá ri el lá tás ban cím mel 
szak mai kon fe ren cia meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Sásd)
Szak mai to vább kép zés meg ren de zé sé re moz gó könyv tá ro sok nak 350 000 Ft

Na dá nyi Zol tán Mû ve lõ dé si Köz pont és Sin ka Ist ván Vá ro si
Könyv tár (Be rettyó új fa lu)
Szak mai to vább kép zés, prog ram meg ren de zé sé re a hely is me re ti mun ka 
ak tu á lis kér dé se i rõl ha tá ron túli ma gyar könyv tá ro sok bevonásával 150 000 Ft

Or szá gos Ide gen nyel vû Könyv tár (Bu da pest)
Szak mai to vább kép zés meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Or szá gos Pe da gó gi ai Könyv tár és Mú ze um (Bu da pest)
Az is ko lai könyv tá rak jö võ ké pe a szak fel ügye let ta pasz ta la tai alap ján 
cím mel kon fe ren cia meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Pé csi Tu do mány egye tem (Pécs)
Tu do mány és ku ta tás a Kli mo Könyv tár ban cím mel szak mai kon fe ren cia 
meg ren de zé sé re a PTE könyv tá rá ban 200 000 Ft
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Pé csi Vá ro si Könyv tár (Pécs)
Ér té kek és ér ték ren dek cím mel szak mai kon fe ren cia meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Pest Me gyei Könyv tár (Szent end re)
Iro dal mi kon fe ren cia meg ren de zé sé re könyv tá ro sok nak 200 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Vá ro si Könyv tár (Kis kun fél egy há za)
A Pe tõ fi Sán dor Vá ro si Könyv tár és a tér ség könyv tá ro sa i nak 
szak mai to vább kép zé se meg ren de zé sé re 192 000 Ft

So mo gyi Ká roly Vá ro si és Me gyei Könyv tár (Sze ged)
Me gyei szak mai prog ra mok meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Mohács)
Ba ra nya me gye, va la mint Pél mo nos tor (Hor vát or szág) és tér sé ge 
köz mû ve lõ dé si könyv tá ro sai szá má ra szak mai to vább kép zés megrendezésére 300 000 Ft

Te rü le ti Mû ve lõ dé si In téz mé nyek Egye sü le te (Budapest)
Szak mai to vább kép zés meg ren de zé sé re az egye sü let hez tar to zó 
könyv tá rak dol go zói szá má ra 400 000 Ft

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Illyés Gyu la Könyv tá ra (Szek szárd)
Szak mai to vább kép zés meg ren de zé sé re 479 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Vá sá ros na mény)
Szak mai prog ra mok ra, to vább kép zé sek re. A vá sá ros na mé nyi kis tér ség könyv tá ri 
el lá tá sá nak le he tõ sé gei te ma ti ká jú szak mai kon fe ren cia megrendezésére 190 000 Ft

Vá ro si Könyv tár és Hely tör té ne ti Gyûj te mény (Ba la ton fü red)
Ol vas ni öröm – al ter na tív kí sér let egy gyer mek könyv tár ban a bib li o te rá pia, 
a drá ma pe da gó gia és a ze ne te rá pia segítségével 300 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Dom bó vár)
Köz szol gál ta tá sok a vá ro si könyv tá rak ban te ma ti ká jú kon fe ren cia 
meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Me zõ kö vesd)
A be tû tõl a szá mí tó gé pig cím mel szak mai to vább kép zés meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Ózd)
Szak mai kon fe ren cia meg ren de zé sé re 350 000 Ft

Zrí nyi Ilo na Vá ro si Könyv tár (Sá ros pa tak)
Ha tá ron túli ma gyar könyv tá ro sok X. zemp lé ni nem zet kö zi 
kon fe ren ci á ja meg ren de zé sé re Sá ros pa ta kon 499 000 Ft

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem (Bu da pest)
In for má ció gaz dál ko dás – tu dás me nedzs ment cím mel 
a köz pon ti könyv tár  szak mai prog ram já nak meg ren de zé sé re 300 000 Ft
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4. Ál lo mány bõ ví tés re

Pá lyá zó Meg ítélt összeg

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány za ti Ka to na Jó zsef Me gyei Könyv tá ra 
(Kecs ke mét)* 4 000 000 Ft
Ba las si Bá lint Me gyei Könyv tár (Sal gó tar ján) 4 000 000 Ft
Bé kés Me gye Kép vi se lõ-tes tü le te Me gyei Könyv tá ra (Bé kés csa ba) 4 000 000 Ft
Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár (Szom bat hely) 4 000 000 Ft
Bró dy Sán dor Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Eger) 4 000 000 Ft
Csor ba Gyõ zõ Me gyei Könyv tár (Pécs) 4 000 000 Ft
Deák Fe renc Me gyei Könyv tár (Za la eger szeg) 1 200 000 Ft
Eöt vös Ká roly Me gyei Könyv tár (Veszp rém) 4 000 000 Ft
II. Rá kó czi Fe renc Me gyei Könyv tár (Mis kolc) 4 000 000 Ft
Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Ver seg hy Fe renc Könyv tár (Szol nok) 4 000 000 Ft
Kis fa lu dy Ká roly Me gyei Könyv tár (Gyõr) 4 000 000 Ft
Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Jó zsef At ti la Me gyei Könyv tá ra 
(Ta ta bá nya) 1 500 000 Ft
Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Ka pos vár)* 4 000 000 Ft
Mé li usz Ju hász Pé ter Me gyei Könyv tár (Deb re cen) 4 000 000 Ft
Mó ricz Zsig mond Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Nyír egy há za) 4 000 000 Ft
Pest Me gyei Könyv tár (Szent rend re) 4 000 000 Ft
So mo gyi Ká roly Vá ro si és Me gyei Könyv tár (Sze ged) 4 000 000 Ft
Tol na Me gyei Ön kor mány zat Illyés Gyu la Könyv tá ra (Szek szárd) 4 000 000 Ft

*

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: 1 586 531 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: 186 531 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 186 531 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Köz sé gi Könyv tár (Ha hót)
Bú to rok be szer zé sé re a könyv tár szá má ra 186 531 Ft

Ram háb Má ria s. k.,
a Könyv tá ri 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 
AZ ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
EGYEDI ELBÍRÁLÁSÚ DÖNTÉSÉRÕL

Dön tés dá tu ma: 2005. no vem ber 29.
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: 2 080 000 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: 2 080 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 2 000 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Épí tõ mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
A www.ma gya re pi to mu ve szet.hu (www.m-e-m.hu) in ter ne tes por tál 
meg je len te té sé re, fej lesz té sé re 2 000 000 Ft

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

el nö ke



TÁJÉKOZTATÓ 
A FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. ok tó ber 20.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. no vem ber 23.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 26 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 69 298 800 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: 15 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 24 940 800 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 21 060 000 Ft

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

1. Ma gyar kor társ fo to grá fi ai al ko tá sok meg vá sár lá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Fo to grá fi ai Ala pít vány (Bu da pest)
Ma gyar kor társ fo to grá fi ai al ko tá sok meg vá sár lá sá ra az 1970-es, 
1980-as évek nem pre fe rált al ko tá sa i ból 840 000 Ft

Mis kol ci Ga lé ria Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Miskolc)
Mû tárgy vá sár lás ra mû vé sze ti mú ze um fo tó gyûj te mé nye szá má ra 635 000 Ft

Mo dern Mû vé sze tért Köz ala pít vány (Du na új vá ros)
Szacs vay Pál Ta lált kép XXXIII címû fo tó já nak meg vá sár lá sá ra 300 000 Ft

Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um (Bu da pest)
Mol nár Edit kor társ fo tó mû vész 30 db író kat áb rá zo ló fo to grá fi ai al ko tá sá nak
meg vá sár lá sá ra 1 200 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma i nak
Igaz ga tó sá ga (Nyíregyháza)
Kor társ ma gyar fo to grá fi ai al ko tá sok meg vá sár lá sá ra 720 000 Ft

Vá ro si Ga lé ria (Nyír egy há za)
A vá ro si ga lé ria kor társ fo tó mû vé sze ti gyûj te mé nyé nek gya ra pí tá sá ra 700 000 Ft

EREDMÉNYKÖZLÉSEK n NKA HÍRLEVÉL 213



Vá ro si Mú ze um (Paks)
Ma gyar kor társ fo to grá fi ai al ko tá sok meg vá sár lá sá ra 
a pak si kép tár gyûj te mé nyé be 630 000 Ft

2. And ré Ker tész – al ko tói ösz tön díj ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Fe ke te And rás (Os to ros)
A 2006. évi pá ri zsi, And ré Ker tész rõl el ne ve zett al ko tó mun ká ra 800 000 Ft

3. Tu do má nyos ku ta tás je len tõs ha zai, ma élõ fo to grá fu sok 
élet mû vé nek fel tá rá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Az 1956-os Ma gyar For ra da lom Tör té ne té nek Do ku men tá ci ós 
és Ku ta tó in té ze te Köz ala pít vány (Budapest)
Ná dor Ilo na fo to grá fus élet mû vé nek fel tá rá sá ra 1 200 000 Ft

Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem (Bu da pest)
Al má si Lász ló fo tó mû vész élet mû vé nek fel tá rá sá ra 875 000 Ft

Ma gyar Fo to grá fi ai Ala pít vány (Bu da pest)
Bal la De me ter és Fé ner Ta más élet mû vé nek fel tá rá sá ra 1 960 000 Ft

Ma gyar Fo tó mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Ga dá nyi György fo to grá fus élet mû vé nek fel tá rá sá ra 1 302 000 Ft

Mis kol ci Ga lé ria Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Miskolc)
Tar czai Béla (Ex cel len ce FIAP) fo to grá fus élet mû vé nek fel dol go zá sá ra 1 100 000 Ft

4. Meg hí vá sos pá lyá zat a Pé csi Tu do mány egye tem szá má ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Pé csi Tu do mány egye tem (Pécs)
A Böl csé szet tu do má nyi Kar Kom mu ni ká ció- és Mé dia tu do má nyi Tan szé ke 
ku ta tá si tu do má nyos prog ram já nak le bo nyo lí tá sá ra
A fo tó mû vé sze ti mezõ Magyarországon témában 5 000 000 Ft
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Ha lasz tott pá lyá zat el bí rá lá sa (2005. jú li us 7-rõl)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Anth ro po lis Ant ro po ló gi ai Köz hasz nú Egye sü let (Budapest)
A ma gyar Af ri ka-ku ta tók fo to grá fi ái címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 
és ka ta ló gus meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 3 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 1 858 000 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: 1 500 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 1 500 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Gust-Art Stú dió Bt. (Bu da pest)
Hem zõ Ká roly: Csak lo vak címû fo tó al bu má nak meg je len te té sé re 1 500 000 Ft

Bán And rás s. k.,
a Fo tó mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um 

el nö ke
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TÁ JÉ KOZ TA TÓ 
A MOZ GÓ KÉP SZAK MAI KOL LÉ GI UM
PÁ LYÁ ZA TÁ NAK EL BÍ RÁ LÁ SÁ RÓL 
ÉS AZ EGYE DI DÖN TÉ SEK RÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. ok tó ber 14.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 6.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 177 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 793 993 885 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: –
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: 72 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 399 234 072 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 121 506 635 Ft

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

1. Do ku men tum fil mek el ké szí té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ala pít vány a Komp lex Kul tú ra ku ta tá sért (Mis kolc)
Az új ho ri zont címû do ku men tum film el ké szí té sé re 684 000 Ft

Aqu a ma rin Film Mû sor ké szí tõ Kft. (Bu da pest)
A Csil la gok ván do ra címû do ku men tum film el ké szí té sé re 1 000 000 Ft

Art Opus Egyé ni Cég (Bu da pest)
La kó te le pi misz té ri um já té kok mun ka cí mû do ku men tum film el ké szí té sé re 1 719 250 Ft

Ar ted Mû vé sze ti Stú dió Kft. (Bu da pest)
A Rajk Lász ló Szak kol lé gi um címû do ku men tum film elõ ké szí té sé re 1 000 000 Ft

Az 1956-os Ma gyar For ra da lom Tör té ne té nek Do ku men tá ci ós és
Ku ta tó Központja (Bu da pest)
A Rots child Klá ra szo ci a liz mus ban en ge dé lye zett di vat sza lon já ról szó ló 
do ku men tum film elõ ké szí té sé re 1 000 000 Ft

Be re ni ce Kul tu rá lis Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Tá masz – Sár kö zi Már ta éle te címû do ku men tum film el ké szí té sé re 1 000 000 Ft
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Bo dog ráf Moz gó kép Bt. (Bu da pest)
In gyom-Bin gyom, avagy ál lat vé de lem Ma gyar or szá gon címû 
do ku men tum film el ké szí té sé re 1 000 000 Ft

Bo lo gna Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Kkt. (Bu da pest)
Szü lõ fa lum, Bu da pest – Kon dik népe címû do ku men tum film gyár tá sá ra 
és elõ ké szí té sé re 1 000 000 Ft

Cent rál Film sú dió 2002 Kft. (Bu da pest)
Mi van ve led, Nyi las Misi? címû do ku men tum film el ké szí té sé re 1 000 000 Ft

Ci ne mart Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Mar ko vits Fe renc: A tit kok lé gi já ra ta címû do ku men tum film el ké szí té sé re 2 500 000 Ft

Du en de Mû vé sze ti Kft. (Bu da pest)
A Cork City címû do ku men tum film elõ ké szí té sé re és gyár tá sá ra 1 000 000 Ft

Duna Te le ví zió Rt. (Bu da pest)
A Sza bad sá gunk szob ra címû do ku men tum film el ké szí té sé re* 1 000 000 Ft

Du na táj Ala pít vány (Bu da pest)
A Med ve tánc címû do ku men tum film el ké szí té sé re 1 000 000 Ft
Az Idõ zí tett ho mok órák címû do ku men tum film el ké szí té sé re 571 000 Ft

Ele fánt Stú dió Te le ví zi ós Ta nács adó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Tu laj don kép pen hun ga ri cum címû do ku men tum film 
elõ ké szí té sé re és gyár tá sá ra 1 000 000 Ft

Eu ro mo za ik Vi deo kom mu ni ká ció Ala pít vány (Budapest)
Az Egy ma gyar szem New York ban címû do ku men tum film 
elõ ké szí té sé re és gyár tá sá ra 1 000 000 Ft

Fil mi ra Film gyár tó és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Hol nap címû do ku men tum film elõ ké szí té sé re 1 000 000 Ft

FOK Fõ vá ro si Ok ta tás tech no ló gi ai Köz pont Kht. (Bu da pest)
Az ott hon fog sá gá ban címû do ku men tum film elõ ké szí té sé re, gyár tá sá ra 1 000 000 Ft

Gol den Conch Kul tu rá lis és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
A Ta nya szol gá lat címû do ku men tum film el ké szí té sé re 1 000 000 Ft

Ikon Stú dió Kft. (Bu da pest)
A Le ad er-pá lyá zat címû do ku men tum film elõ ké szí té sé re 2 500 000 Ft

Ka-Bab Art Mé dia szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Az Esély te le nek címû do ku men tum film el ké szí té sé re 1 000 000 Ft

Ma gyar Ké pek Kul tu rá lis Köz hasz nú Egye sü let (Bu da pest)
A Meg va gyon írva címû do ku men tum film elõ ké szí té sé re és gyár tá sá ra 1 000 000 Ft

Ma gyar Ope ra tõ rök Tár sa sá ga H.S.C. (Bu da pest)
A Ma ka ren kó-mû te rem címû do ku men tum film el ké szí té sé re 1 000 000 Ft
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Ma-Ra Ma gyar Rajz film Pro duk ci ós Iro da Kft. (Bu da pest)
Az Ani ma re ne ces se est címû do ku men tum film el ké szí té sé re 2 500 000 Ft

Me ta fo rum Köz pont Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Ta kács Gá bor (ren de zõ): Hur rá, nya ra lok! címû 
do ku men tum film jé nek el ké szí té sé re 1 000 000 Ft
Var ga Zsu zsan na: Apa csa var címû do ku men tum film je el ké szí té sé re 1 000 000 Ft

Me te or-Film Film gyár tó és For gal ma zó Bt. (Bu da pest)
A ter ror tere címû do ku men tum film el ké szí té sé re 2 500 000 Ft

Mun kart Kul tu rá lis Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Moszk va téri ga le ri szét ve ré se 1964–68. kö zött címû 
do ku men tum film elõ ké szí té sé re és gyár tá sá ra 2 500 000 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
Az Ör dög ma lom címû do ku men tum film elõ ké szí té sé re és gyár tá sá ra 600 000 Ft

Part ners film Film gyár tó és Film for gal ma zó Kft. (Bu da pest)
Ko vács Kris tóf: Ma lac cal tel jes címû do ku men tum film 
elõ ké szí té sé re és gyár tá sá ra 2 500 000 Ft

Pax Vo bis Ala pít vány (Bu da pest)
A sa ját maga gyer me ke címû do ku men tum film elõ ké szí té sé re és gyár tá sá ra 1 100 000 Ft

Qu a lity Pic tu res Film ké szí tõ és Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft.
(Budapest)
Az em ber néha kép pé vá lik címû do ku men tum film 
elõ ké szí té sé re és gyár tá sá ra 1 000 000 Ft

Re al-Stú dió Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A NE át kozd a sö tét sé get, gyújt sál vi lá got címû 
do ku men tum film elõ ké szí té sé re és gyár tá sá ra 2 500 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Me gyei Pe da gó gi ai,
Közmûvelõdési és Képzési Intézete (Nyír egy há za)
A Mû vész te lep Baia Mare címû do ku men tum film 
elõ ké szí té sé re és gyár tá sá ra 500 000 Ft

Ti tá nia-Mas ter Pro Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A Ze né lõ falu címû do ku men tum film elõ ké szí té sé re és gyár tá sá ra 1 000 000 Ft

Unio Film Mû sor ké szí tõ és Film gyár tó Kft. (Bu da pest)
A mo zis címû do ku men tum film elõ ké szí té sé re és gyár tá sá ra 1 000 000 Ft
Oláh Má tyás fes tõ mû vész mun kás sá gát be mu ta tó 
do ku men tum film elõ ké szí té sé re és gyár tá sá ra 1 000 000 Ft
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2. For ga tó könyv to vább fej lesz té sé re és a film elõ ké szí té sé re

Pá lyá zó és a film cím re, ill. mun ka cí me Meg ítélt összeg

Eu ro film-Stu dio Kul tu rá lis Mû vé sze ti és Ke res ke del mi Kft. (Budapest)
Bu da i ak 3 000 000 Ft

Ext re me Film Film gyár tó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
5716 3 000 000 Ft

Film-Art Mû vé sze ti és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Sze re cseny Pis ti 3 000 000 Ft

Pro ton Ci ne ma Kft. (Bu da pest)
Für Eli se (Rácz Er zsé bet for ga tó köny ve) 3 000 000 Ft

Unio Film Mû sor ké szí tõ és Film gyár tó Kft. (Bu da pest)
Koc ca nás (Spi ró György drá má ja alap ján) 3 000 000 Ft
Nyu ga lom (Bar tis At ti la köny ve alap ján) 3 000 000 Ft

3. Meg hí vá sos pá lyá zat a Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem szá má ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Vizs ga fil mek és dip lo ma fil mek el ké szí té sé nek tá mo ga tá sá ra* 11 999 760 Ft

4. Meg hí vá sos pá lyá zat a MIE ani má ció és vi deo sza kos 
hall ga tói dip lo ma film je i nek tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és a dip lo ma film mun ka cí me Meg ítélt összeg

Bog dán Vik tó ria (Bu da pest)
Egy meg ál ló 625 000 Ft

Duc ki Ta más (Bu da pest)
Hát só utca 625 000 Ft

Er dei Zsu zsan na (Bu da pest)
Hiba 625 000 Ft

Fran cia Il di kó (Bu da pest)
Kör for gás 625 000 Ft

Gye nei Pé ter (Bu da ke szi)
Lé nyeg lát csõ 625 000 Ft
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Har sá nyi Réka (Bu da pest)
Em be rek 625 000 Ft

Já szai Vik tor (Bu da pest)
Fél tíz 625 000 Ft

Ka to vics Nóra (Bu da pest)
E/3 625 000 Ft

Ka zár Fa ti ma (Bu da pest)
Pa u se 625 000 Ft

La boncz Edi na (Kar cag)
Müt hosz 625 000 Ft

Mó czár Krisz ti án (Bu da pest)
Em ber és gép 625 000 Ft

Sán dor Jó zsef (Bony hád)
Az eset 625 000 Ft

Sza bó Il di kó Edit (Érd)
Mars és Vé nusz 625 000 Ft

Szé les Anna (Bu da pest)
Zsol tár 625 000 Ft

Tö rök Esz ter (Mis kolc)
Ház gyá ri la kó te lep 625 000 Ft

Ud var dy Bog lár ka Eme se (Bu da pest)
Né mán ének lünk 625 000 Ft

5. Gyer me kek nek ké szü lõ ani má ci ós fil mek re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ars Hun ga ri ca Kul tu rá lis, Mû vé sze ti és Ok ta tá si Ala pít vány (Budapest)
A Cu kor su gár ga la xy címû ani má ci ós gyer mek film gyár tá sá ra 8 000 000 Ft

Ci ne ma-Film Kul tu rá lis Mû vé sze ti és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
A Tar ka kép ze let–Gu lá csy ál mai címû gyer me kek nek ké szü lõ 
ani má ci ós film  gyár tási elõ ké szí té sé re és gyár tá sá ra 5 000 000 Ft

Kecs ke mé ti Ani má ci ós Film gyár tó és For gal ma zó Kft. (Kecs ke mét)
A Vo na ton rin ga tóz va címû ani má ci ós gyer mek film elõ ké szí té sé re* 8 000 000 Ft

Kecs ke mé ti Ani má ci ós Film gyár tó és For gal ma zó Kft. (Kecs ke mét)
Ma gyar nép me sék 3×7 per ces ani má ci ós so ro za ta A nyúl pász tor, 
Ho gyan telt el gyer mek ko rom és A víz tün dé re címû epi zó dok gyár tá sá ra 8 000 000 Ft
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2005. au gusz tus 15-rõl ha lasz tott dön té sek el bí rá lá sa

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ci ne ma-Film Kul tu rá lis Mû vé sze ti és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Groó Di a na: Tar ka kép ze let – Re no ir ál mai címû kis film jé nek vi de ó ról 
35 mm-es kó pia ké szí té sé re, mo zi for gal ma zá si támogatására 800 000 Ft
Groó Di a na: Tar ka kép ze let – Bru eg hel ál mai címû kis film jé nek vi de ó ról 
35 mm-es kó pia ké szí té sé re és mo zi for gal ma zá si támogatására 800 000 Ft
Groó Di a na: Tar ka kép ze let – Ro us se au ál mai címû kis film jé nek vi de ó ról 
35 mm kó pi á ra tör té nõ át írá sá ra és mo zi for gal ma zá si támogatására 800 000 Ft

In forg Stú dió Film gyár tó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Po lit zer Pé ter: War Next Door – Csen des éj címû kis film jé nek 
mo zi for gal ma zá sá ra 600 000 Ft
Ke nye res Bá lint: Be fo re Dawn címû kis film jé nek mo zi for gal ma zá sá ra 982 625 Ft
He ge dûs 2 Lász ló: Po é zis címû kis film jé nek mo zi for gal ma zá sá ra 650 000 Ft

Ka ta pult Film Film gyár tó és For gal ma zó Kft. (Bu da pest)
Az Ul richt címû kis já ték film hez 35 mm-es kó pia gyár tá sá ra 800 000 Ft

My film film pro duk ci ós Kft. (Bu da pest)
Ná das Ti bor: Ho gyan re pül jünk címû kis film je mo zi for gal ma zá si tá mo ga tá sá ra 400 000 Ft

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 13 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 39 921 596 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (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: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 9 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 17 278 442 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 9 899 221 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba las si Ki adó Kft. (Bu da pest)
Di zse ri Esz ter: Ká pusz ta Sári és a töb bi ek – 
A ma gyar ani má ci ós kez de tei címû könyv ki adá sá ra 800 000 Ft

Ke nye res Bá lint (Bu da pest)
Ágo ta Kris tóf: Teg nap címû re gé nye meg fil me sí té si 
op ci ós jo gá nak meg vá sár lá sá ra 1 500 000 Ft

Macs kás sy és Fia Film- és Vi deo ké szí tõ Bt. (Bu da pest)
Macs kás sy Gyu lá ról szó ló könyv ki adá sá ra 400 000 Ft
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Magyar Iparmûvészeti Egyetem (Budapest)
Az animáció szakirányon tanuló hallgatók részvételére 
az Anney-ban megrendezendõ nemzetközi animációs fesztiválon 280 000 Ft

Magyar Nemzeti Filmarchívum (Budapest)
A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem Filmfõtanszak 
vizsgafilmjeinek értékmentõ digitalizálására 5 054 221 Ft

Mozgóképforgalmazási Rt. (Budapest)
Fliegauf Benedek: Dealer címû film DVD-forgalmazására 400 000 Ft
Böszörményi Zsuzsa: Mélyen õrzött titkok címû filmjének 
DVD-forgalmazására 400 000 Ft

BGB Filmgyártó Kft. (Budapest)
Gyarmathy Lívia: Kapcsolat címû filmje elõforgatására 700 000 Ft

Dzsem Kulturális, Szolgáltató Bt. (Budapest)
Ata filmje (Ata Kandó portréfilm feliratozására holland, 
francia és angol nyelven) 365 000 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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TÁJÉKOZTATÓ 
A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. no vem ber 10.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 8.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 57 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 105 354 000 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: 24 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 52 123 500 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 22 740 000 Ft

Ma gyar szín há zi együt te sek kül föl di, va la mint kül föl di együt te sek 
ma gyar or szá gi ven dég já té ká ra

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Baltazár Színház Alapítvány (Budapest)
A Múló rúzs címû darab bemutatására a VII. Lodzi Színházi Találkozón 640 000 Ft

Budapest Bábszínház (Budapest)
A János vitéz elõadására az okinawai nemzetközi gyerekszínházi fesztiválon 1 900 000 Ft

Budaörsi Játékszín (Budaörs)
Móra Ferenc–Polgár András: Aranykoporsó címû elõadás bemutatására 
a kassai Thália Színházban 300 000 Ft

Griff Bábszínház (Zalaegerszeg)
A rozsnyói Meseláda Bábszínház és Écsi Gyöngyi mesemondó 
vándorjátékos vendégjátékára 500 000 Ft

Harlekin Bábszínház (Eger)
Petõfi Sándor: János vitéz, Weöres Sándor: Bóbita álma 
címû bábelõadások bemutatására Szlovákiában 500 000 Ft

József Attila Színház Kht. (Budapest)
A József Attila Színház vendégjátékára Marosvásárhelyen 
Molnár Ferenc: Játék a kastélyban címû darabjával 400 000 Ft

EREDMÉNYKÖZLÉSEK n NKA HÍRLEVÉL 223



Katona József Színház (Budapest)
Az Iva nov címû elõ adás be mu ta tá sá ra Bo go tá ban* 2 500 000 Ft

Kré ta kör Ala pít vány (Bu da pest)
A Fe ke te or szág és a Si ráj címû elõ adá sok be mu ta tá sá ra Ka na dá ban 
a Car re fo ur In ter na ti o nal de Thé at re de Qu é bec Fesz ti vá lon* 2 000 000 Ft

Mis kol ci Nem ze ti Szín ház (Mis kolc)
A Szép ki ál lí tás címû és az Agyõ Eu ró pa, Eu ró pa agyõ 
címû elõ adá sok be mu ta tá sá ra a X. Ibe ro a me ri can o de Te at ro de Bo go tá 
fesz ti vá lon Kolumbiában* 1 000 000 Ft

Pin tér Béla és Tár su la ta (Bu da pest)
A Hvar mun ka cí mû elõ adás be mu ta tá sá ra Zág ráb ban az Eu ro kaz Fesz ti vá lon 1 600 000 Ft
A tár su lat brüssze li ven dég já té ká ra 1 000 000 Ft

Pro Kul tú ra Sop ron Szín há zi és Kul tu rá lis Kht. (Sop ron)
Az if jú ság édes ma da ra címû drá ma és a Cas ting címû mu si cal 
be mu ta tá sá ra a Kas sai Ál la mi Szín ház ban 500 000 Ft

Sik ló si Gá bor (Tinnye)
A nap és a hold el rab lá sa címû elõ adás be mu ta tá sá ra Isz tam bul ban 200 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Mó ricz Zsig mond
Szín ház (Nyír egy há za)
A kas sai Thá lia Szín ház és a szat már né me ti Észa ki Szín ház 
Ha rag György Tár su la tá nak ma gyar or szá gi ven dég já té ka i ra 1 100 000 Ft

Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Az egye tem fesz ti vál sze rep lé se i re és kül föl di prog ram já ra 
a 2006. feb ru ár 1.–au gusz tus 31. kö zöt ti idõ szak ban 2 100 000 Ft

Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Háza Kht. (Bu da pest)
A Com pag nie 111 (Fran cia or szág) Plan B címû elõ adá sá nak 
be mu ta tá sá ra a Tra fó ban 800 000 Ft
Vic to ria Thi er rée Chap lin-Au ré lia Thi er rée: Au ré lia ora tó ri u ma 
címû elõ adá sa be mu ta tá sá ra a Trafóban 800 000 Ft
Ne ed co mpany (Bel gi um) Isa bel la’s Room címû da rab já nak 
be mu ta tá sá ra a Tra fó ban 900 000 Ft

Új Szín ház Kht. (Bu da pest)
Sha kes pe a re: Szen ti vá né ji álom címû elõ adás be mu ta tá sá ra 
a cra i o vai fesz ti vá lon (Ro má nia)* 700 000 Ft
Knut zon: Kö ze leg az idõ címû elõ adás be mu ta tá sá ra a tor uni fesz ti vá lon 
(Len gyel or szág)* 500 000 Ft

Voj ti na Báb szín ház (Deb re cen)
Erf re u li ches The at Er furt tár su lat: A szí nek ki rály nõ je 
címû elõ adá sá nak be mu ta tá sá ra a Voj ti na Báb szín ház ban 400 000 Ft
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Jó kai Ala pít vány (Ko mar no–Rév ko má rom)
Jókai: Gaz dag sze gé nyek és Kol ja da: Mese a ha lott cár kis asszony ról 
címû elõ adá sok be mu ta tá sá ra a Veszp ré mi Pe tõ fi Szín ház ban 500 000 Ft

Nép szín ház, Sza bad ka (Su to bi ca–Sza bad ka)
A Mur lin Mur lo címû elõ adás be mu ta tá sá ra Szom bat he lyen 
a Mû vé sze tek Háza meg hí vá sá ra 900 000 Ft

Ma ros vá sár he lyi Nem ze ti Szín ház (Tirgu Mures–Ma ros vá sár hely)
Gör gey Gá bor: Ko mám asszony, hol a stuk ker 
címû elõ adás be mu ta tá sá ra Ma gyar or szá gon 1 000 000 Ft

*

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: 28 215 750 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: 839 750 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 600 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet (Bu da pest)
NKA-ku ta tá sok 1. – Szín há zi je len lét, szín há zi jö võ kép 
címû ki ad vány meg je len te té sé re 600 000 Ft

Csiz ma dia Ti bor s. k.,
a Szín há zi 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 LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
EGYEDI ELBÍRÁLÁSÚ DÖNTÉSÉRÕL

Dön tés dá tu ma: 2005. de cem ber 8.
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: 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: – 
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: 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

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)
A ma gyar le vél tá ri anyag tö me ges sav ta la ní tá sá nak mo del le zé sé re* 10 000 000 Ft

Mol nár Jó zsef s. k.,
a Le vél tá ri 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 
AZ IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. de cem ber 5.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 12.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 2 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 9 300 000 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 egye di pá lyá zat: 2 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 9 300 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 9 000 000 Ft

A kor társ ipar mû vé szet ki emel ke dõ ren dez vé nyei meg va ló sí tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Al ko tó mû vé szek Or szá gos Egye sü le te (Bu da pest)
Kéz-Mû a mú ze um ban cím mel pro fesszi o ná lis ipar mû vé szek se reg szem lé jé re 
az Ipar mû vé sze ti Mú ze um ban* 2 000 000 Ft

De sign Ter mi nál For ma ter ve zé si Tá jé koz ta tó és Szol gál ta tó Kht.
(Budapest)
A Ma gyar de sign a vi lág pi a con – Meg nyi tó ki ál lí tás az Er zsé bet téri
új de sign köz pont épü le té ben 7 000 000 Ft

*
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Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 4 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 8 800 000 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: 4 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 8 800 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 8 800 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Osi ris Ki adó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Csi pes An tal: A di vat tük ré ben címû kö te te meg je len te té sé re 800 000 Ft

Ma gyar al ko tó mû vé szek Or szá gos Egye sü lete (Bu da pest)
A hód me zõ vá sár he lyi ke rá mia mû vész te lep prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra Ma gyar or szá gon 
és külföldön* 2 000 000 Ft

Ipar mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Az idõ sod rá ban címû, a mú ze um gyûj te mény tör té ne tét be mu ta tó 
ál lan dó ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra* 4 500 000 Ft

Ma gyar Ipar mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
A Ma gyar Ipar mû vé sze ti Egye tem 125. év for du ló ján meg va ló su ló 
ren dez vény so ro zat õszi di vat be mu ta tó já ra* 1 500 000 Ft

Zsó tér Lász ló s. k.,
az Ipar mû vé sze ti 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 SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. no vem ber 22.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 13.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 68 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 82 937 054 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 4 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 3 480 000 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 27 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 44 847 014 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 20 000 000 Ft

1. Iro dal mi és könyv szak mai ren dez vé nyek tá mo ga tá sá ra 2006. I. fél évé ben

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Ka to na Jó zsef 
Me gyei Könyv tá ra (Kecs ke mé ti)
Bács-Kis kun me gyei és kecs ke mé ti iro dal mi ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra* 500 000 Ft

Bé kés Me gye Kép vi se lõ-tes tü le te Me gyei Könyv tá ra (Bé kés csa ba)
A kor társ ma gyar iro da lom nép sze rû sí té se Bé kés me gyé ben 400 000 Ft

Ber zse nyi Dá ni el Iro dal mi és Mû vé sze ti Tár sa ság (Ka pos vár)
A Ber zse nyi Tár sa ság 2006. I. fél évi iro dal mi ren dez vé nye i nek
le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros XIII. Ke rü le ti Ön kor mány zat 
An gyal föl di Jó zsef Attila Mûvelõdési Központ (Budapest)
Nyi tott ver sest címû ren dez vény so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Deák Fe renc Me gyei Könyv tár (Za la eger szeg)
A 10 éves Pan non Tü kör iro dal mi ren dez vény so ro za tá nak le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Eöt vös Ká roly Me gyei Könyv tár (Veszp rém)
Könyv szak mai, iro dal mi ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra 
az Eöt vös Ká roly Me gyei Könyv tár ban 600 000 Ft

Er dé lyi Ma gyar Írók Li gá ja (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Egy sé ges ma gyar iro da lom – Re a li tás vagy utó pia? 
cím mel kon fe ren cia meg ren de zé sé re 300 000 Ft
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FISZ – Fi a tal Írók Szö vet sé ge (Bu da pest)
A FISZ 2006. évi I. fél évi ren dez vé nye i nek le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

Fõ nix Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Deb re cen)
A 77. Ün ne pi Könyv hét meg ren de zé sé re Deb re cen ben 500 000 Ft
A IV. Deb re ce ni Köl té sze ti Fesz ti vál meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Írók Szak szer ve ze te (Bu da pest)
A 28. or szá gos és Kár pát-me den cei iro dal mi pá lyá zat és tá bor le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft

Jó zsef At ti la Kör Iro dal mi Egye sü let (Bu da pest)
JAK – Mû for dí tó tá bor meg ren de zé sé re a ma gyar iro da lom
kül föl di for dí tói szá má ra 3 000 000 Ft

Köny ves Szö vet ség (Bu da pest)
A 3. Köl té szet vá sár címû prog ram le bo nyo lí tá sá ra* 500 000 Ft

Ma gyar For dí tó ház Ala pít vány (Bu da pest)
Ma gyar ide gen nyel vû mû for dí tói sze mi ná ri u mok le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft

Ma gyar Író szö vet ség (Bu da pest)
A 2006. évi I. fél évi nem zet kö zi ren dez vé nye i nek le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft
A 2006. évi Ün ne pi Könyv hét író-ol va só ta lál ko zó i nak le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft
2006. I. fél évi iro dal mi ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra 2 000 000 Ft

Mar czi bá nyi Téri Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Kex és Tea cím mel iro dal mi prog ra mok meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Mé li usz Ju hász Pé ter Me gyei Könyv tár (Deb re cen)
Tra di ci o ná lis, ol va só vá ne ve lõ, iro dal mi prog ram so ro zat ra 
a 27. al ka lom mal meg hir de tett Ba rá tunk a könyv ol va só nap ló – pályázattal 500 000 Ft

Mû csar nok (Bu da pest)
A Ki adói ke rek asz tal címû prog ram meg ren de zé sé re a Mû csar nok ban 300 000 Ft

Mû vé sze tek Háza (Pécs)
Iro dal mi prog ra mok meg ren de zé sé re a pé csi mû vé sze tek há zá ban – 
2006. I. fél év 300 000 Ft

Mû vé sze tek Háza (Veszp rém)
Iro da lom és In ter net cím mel iro dal mi est és könyv szak mai ren dez vény so ro zat
meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Szép iro dal mi Fi gye lõ Ala pít vány (Bu da pest)
Szép iro dal mi Fi gye lõ iro dal mi vi ta es tek címû prog ram meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Szép írók Tár sa sá ga (Bu da pest)
A könyv utó éle te – prog ram ha zai ren dez vé nye i nek meg va ló sí tá sá ra 3 000 000 Ft
Az el múlt ne gyed szá zad ma gyar iro dal ma címû kon fe ren cia meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft
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Tol na Me gyei Ön kor mány zat Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont
(Szekszárd)
Az egyet len me ta fo ra felé cím mel Szent kut hy Mik lós-sze mi ná ri um 
meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Illyés Gyu la Könyv tá ra (Szek szárd)
Iro dal mi és Könyv szak mai ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra 
Tol na me gyé ben 2006. I. fél évé ben 500 000 Ft

Vá mos Mik lós s. k.,
a Szép iro dal 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 TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 13.
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: 17 000 000 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: 17 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 13 000 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Duna Mû vé sze ti Tár sa ság Nem zet kö zi Mul ti kul tu rá lis Ala pít vány
(Budapest)
A XI. Duna Kar ne vál nem zet kö zi kul tu rá lis ta lál ko zó meg ren de zé sé re* 13 000 000 Ft

Pa ta ki And rás s. k.,
a Tánc mû vé sze ti 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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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

2/4. Meg ren de lõ Az NKA Igaz ga tó -
sá ga mû köd te té sé -
hez szük sé ges kis-
és nagy ér té kû szá -
mí tás tech ni kai esz -
kö zök be szer zé se

ALBACOMP Szá -
mí tás tech ni kai Rt.

22 368 094 5 592 023 27 960 117 2005. 01. 01.–
2005. 12. 31.

2006. 01. 27.

9. K-PHU/1/2003.
ke ret szer zõ dés-
meg ren de lõ

2 db sze mély gép -
ko csi

PORSCHE Hun ga -
ria Ke res ke del mi
Kft.

6 912 000 1 728 000 8 640 000 2005. 12. 16. 2006. 02. 06.

*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.)
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NKA PÁLYÁZATI NAPTÁR – 2006. I. FÉLÉV

Könyv tá ri – meg hí vá sos ja nu ár 20.
Ze nei – meg hí vá sos feb ru ár 8.
Ki emelt Kul tú rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes – meg hí vá sos feb ru ár 17.
Moz gó kép – meg hí vá sos feb ru ár 20.
Köz mû ve lõ dé si – meg hí vá sos feb ru ár 24.

Ipar mû vé sze ti feb ru ár 28.
Kép zõ mû vé sze ti feb ru ár 28.
Könyv tá ri feb ru ár 28.
Köz mû ve lõ dé si feb ru ár 28.
Kul tú ra 2000 Ide ig le nes feb ru ár 28.
Mû em lé ki és Ré gé sze ti feb ru ár 28.

Szín há zi már ci us 2.

Fo tó mû vé sze ti már ci us 6.
Nép mû vé sze ti már ci us 8.
Le vél tá ri már ci us 13.
Le vél tá ri-spe ci á lis már ci us 13.
Tánc mû vé sze ti már ci us 14.
Épí tõ mû vé sze ti már ci us 16.

Mú ze u mi (pe ri o di ka is) már ci us 27.
Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra már ci us 31.
Moz gó kép már ci us 31.
Szép iro dal mi I. áp ri lis 3.
Ze nei áp ri lis 4.
Szép iro dal mi II. má jus 3.
Nép mû vé szet – Tánc Ide ig le nes ké sõb bi dön tés

A be ér ke zé si ha tár idõ re vo nat ko zó vál toz ta tá si jo got a kol lé gi u mok, il let ve az igaz ga tó ság
fenn tart ják.

*

Nem ze ti Kul tu rá lis Alap
1085 Bu da pest, Gyu lai Pál u. 13.
Pos ta cím: 1388 Bu da pest, Pf.: 82.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a

Jogtanácsadó

Új adószabályok 2006
címû különszámát

Adótörvények a módosításokkal egységes szerkezetben,
magyarázatokkal

� Személyi jövedelemadó
� Társasági adó és osztalékadó
� Egyszerûsített vállalkozói adó
� Egyszerûsített közteherviselési

hozzájárulás
� Általános forgalmi adó
� Jövedéki adó
� Adózás rendje

A törvényekhez fûzött magyarázatokat
a Pénzügyminisztérium szakemberei állították össze

Ára: 1150 Ft áfával
Keresse a hírlapárusoknál!

Megvásárolható vagy megrendelhetõ
a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Közlönyboltjában

(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; postacím: 1394 Bp. 62., Pf. 357;
telefon/fax: 267-2780) vagy az 1072 Budapest, Rákóczi út 30.

(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban is
(telefon: 321-5971; fax: 321-5275).

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

M E G R E N D E L Õ L A P
Megrendeljük az

Új adószabályok 2006
címû Jogtanácsadó különszámot …………… példányban.

A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Címe (város, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára.

Keltezés: …………………………………… ……………………………………..……
cégszerû aláírás
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FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó 2005 december közepén jelenteti meg

Szále László: Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban
címû interjúkötetét.

A kiadvány õszinte beszélgetéseket tartalmaz a keserû múltról, vitázó jelenrõl és a beláthatatlan
jövõrõl.

Egy könyv, amely nem tiszteli a tabukat. Jó kérdések – töprengõ válaszok. Egyház és politika –
eredmények és ellentmondások. Taktika és tisztesség. Együtt, vagy egymás ellen.

Egy könyv, amely üzen hívõknek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gon-
dolkodó embernek.

A 328 oldal terjedelmû, B/5 formátumú kötet függelékében 1990-bõl és 1991-bõl két meghatározó
törvény, valamint a Magyarországon bejegyzett több mint másfélszáz egyház és vallásközösség
címlistája található.

A könyv megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Buda-
pest, Somogyi Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest
VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaság-
ban címû kiadványt (ára: 3780 Ft áfával) ..................... példányban, és kérjük juttassák el az alábbi
címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................

Utca, házszám: .........................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ

megjelentette

Hargitai József

Jogi fogalomtár
címû kiadványát.

A jogi fogalomtár a magyar jog szakmai fogalmainak gyûjteménye és részben magyarázata. Közel 15 000
szócikkben, a jogforrásra hivatkozva, tartalmazza a magyar jogban használt fogalmakat, és ahol indokolt,
magyarázza a fogalom jelentésének tartalmát. Átfogja valamennyi jogág, az európai jog, valamint a nem-
zetközi jog által használt fogalmakat is. Elemzi azokat a fogalmakat, amelyeket a jogágak, valamint az
egyes jogágakon belül is, egymástól eltérõ tartalommal használnak (pl. alkalmatlan, elévülés, arányosság,
elismerés), vagy azokat a fogalmakat, amelyekre nézve több eltérõ tartalmú legáldefiníció is létezik (pl. kö-
zeli hozzátartozó, engedélyes, lakóhely). Megmagyarázza azokat a mozaikszavakat, amelyek EU-csat-
lakozásunkkal kerültek a jogrendszerbe. („DNS-profil”, „EMOGA”, „EUROPOL”, „FIFO-módszer”,
„EINECS” stb.)

A könyv nemcsak a jogalkotóknak és jogalkalmazóknak, valamint a jogi pályára készülõknek hasznos ké-
zikönyv, hanem azoknak is, akik a mindennapi életben szeretnének eligazodni egy szakmai nyelv dzsun-
gelében.

A kiadvány 1712 oldal terjedelmû.

Ára: 8399 Ft áfával.

A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30.
(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÉS

Megrendeljük a Jogi fogalomtár címû kiadványt (ára: 8399 Ft áfával) ................. példányban, és
kérjük juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ...................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ................................................................................................................

Utca, házszám: ...................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...........................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámá-
ra átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét. Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ
megtorlás során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után sem-
missé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogá-
szokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart,
valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ „har-
madik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes,
Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl a
Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944 de-
cembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az eseten-
ként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atroci-
tásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe
menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a
hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvényho-
zó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság
hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem
csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk
összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre.

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon be-
lül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

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

238 NKA HÍRLEVÉL �



ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Ismét megrendelhetõ, 2006. évre elõfizethetõ az immár fél évszázados hagyományokra
visszatekintõ Pénzügyi Szemle, amely megújuló, bõvülõ tartalommal, állandó rovatrend-
del, korszerû tipográfiával, igényes borítóval – s ami szintén újdonság – egy kötetben a
magyarral, teljes terjedelemben angol nyelven is a tisztelt Olvasók rendelkezésére áll.

Több állami, pénzügyi szervezet összefogásával, neves szakemberekbõl álló szerkesztõ-
bizottság iránymutatásával, új laptulajdonos gondozásában, szerkesztésében, s változat-
lanul a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában negyedévente jelenik meg a Pénz-
ügyi Szemle, amely közpénzügyi szakfolyóiratként aktuális és hiteles képet ad a pénzügyi
rendszer, ezen belül hangsúlyosan a közszféra (public sector), valamint – a fõbb pénzügyi
összefüggések tükrében – a magyar nemzetgazdaság lényeges vonásairól, a felzárkózási,
jövõépítési törekvésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati prob-
lémák oldaláról közelítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a meg-
újuló Pénzügyi Szemlét haszonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazda-
sági és pénzügyi szakemberek, közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a
politikai élet szereplõi, az egyetemi és fõiskolai oktatók, hallgatók és a tudományos ku-
tatók is.

A Pénzügyi Szemle megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., postacímén: 1394 Budapest 62, Pf. 357.
Éves elõfizetési díj 2006. évre 20 000 Ft áfával, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfával, vagy 20 euró.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendeljük 2006. évre a Pénzügyi Szemle címû közpénzügyi szakfolyóiratot.

A megrendelõ (cég) neve: ...................................................................................................

címe (helység, irányítószám, utca, házszám): .....................................................................

bankszámlaszáma: .............................................................................................................

ügyintézõje és telefonszáma: .............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla
kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltünte-
tett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ……………………………

…………………………………
cégszerû aláírás
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