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AZ NKA BIZOTTSÁGÁNAK 
2006. ÉVI MUNKATERVE

Ter ve zett na pi ren di pon tok

1. ülés

2006. feb ru ár 6.

– Az NKA szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá nak mó do sí tá sa, a Bi zott ság ha tá ro zat ké pes sé gi
fel té te le i nek módosítása

– Az NKA tör vé nyé hez kap cso ló dó vég re haj tá si ren de let ter ve ze té nek állása
– Az NKA szak mai kol lé gi u ma i nak 2006. évi kö te le zõ fel ada tai, pénz ügyi keretei
– A kol lé gi u mok bi zott sá gi fel ügye le ti rend sze re
– Ja vas lat az NKA tör vé nyé nek 9. §-ban fog lalt ará nyok meg ál la pí tá sá ra
– Az NKA Bi zott sá gá nak 2006. évi mun kat er ve
– Az NKA 2006. évi kom mu ni ká ci ós te vé keny sé ge
– Az Ál la mi Szám ve võ szék tel je sít mény-el len õr zé se, Tá jé koz ta tó a 2005. évi tel je sít mény-

el len õr zé sek rõl
– Az NKA Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra Kol lé gi u má nak meg ál lí tott fo lyó irat-

pá lyá za ta
– Az NKA Kul tú ra 2000 ide ig le nes kol lé gi u ma ala pí tó ok ira tá nak módosítása
– Tá jé koz ta tó a dön tés tá mo ga tá si rend szer rõl
– Az NKA Tánc mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi u má nak vizs gá la ta
– A bi zott sá gi ta gok tisz te let dí já nak emelése

2. ülés

2006. már ci us 6.

– Az NKA kom mu ni ká ci ós tere – ,,Te ma ti kus hó na pok”
– A szak mai kol lé gi u mok 2005. évi be szá mo ló ja
– Az ide ig le nes kol lé gi u mok 2005. évi szak mai be szá mo lói
– A mi nisz ternek az NKA Alap pá vál to zá sá val kap cso la tos, a Kor mány szá má ra ké szü lõ tá jé -

koz ta tó já nak elõkészítése
– Az NKA 2006. évi el nö ki ke re te
– A 2006. évi Bu da pes ti Õszi Fesz ti vál ke re té ben fi a tal mû vé szek tá mo ga tá sá nak lehetõségei
– Tá jé koz ta tó az in for ma ti kai fej lesz té sek kel kap cso la tos in téz ke dé sek rõl
– A 2005. évi el len õr zé si je len tés
– Bi zott sá gi szak ér tõi cso port 2006. évi fel adat ter ve
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3. ülés

2006. áp ri lis 3.

– A Bi zott ság 2005. évi be szá mo ló ja
– Az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2005. évi be szá mo ló ja
– Az NKA szak mai kol lé gi u mai ál tal kész íten dõ 2006. évi be szá mo lók szem pont rend sze ré nek

meghatározása
– Az NKA Szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá nak elõ ké szí té se
– Az NKA fo lyó irat-tá mo ga tá si rend sze re
– Az NKA 2007-ben be ve ze ten dõ új, egy sé ges pá lyá za ti adat lap já nak ki dol go zá sa
– Mi nisz te ri ja vas lat kol lé gi um lét re ho zá sá ra – szak mai elõ ké szí tés

4. ülés

2006. má jus 8.

– Tá jé koz ta tó az NKA Szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat állásáról
– A mi nisz ter nek az ÁSZ el nö ke szá má ra ké szí tett, az NKA Bi zott sá gi in téz ke dé se i nek ered -

mé nye i rõl szó ló tá jé koz ta tó já nak elõkészítése
– A 2006. évi költ ség ve tés ter ve zé sé nek elõ ké szí té se
– NKA-por tál ki ala kí tá sá nak kér dé se

5. ülés

2006. jú ni us 19.

– A kul tu rá lis já ru lék be vé te lek rõl ké szült je len tés ismertetése
– A szak mai kol lé gi u mok II. fél évi ke re te i nek, fel hasz ná lá sá nak meghatározása
– A kol lé gi u mok 2007. évre vál lal ha tó kö te le zett ség vál la lá sá nak mér té ke, il let ve a ren del ke zé -

sük re álló 2007. évi pá lyá za ti keretek meghatározása
– Az NKA 2007. évi költ ség ve té sé nek meg ha tá ro zá sa
– NKA Igaz ga tó ság 2007. évre ter ve zett ki adá sa
– A 2007. évi fo lyó irat-tá mo ga tás ered mé nye i nek elem zé se
– Az NKA pá lyá za ti fel dol go zá sá nak elem zé sé rõl ké szült beszámoló

A bi zott ság jú li us és au gusz tus hó na pok ban csak szük ség ese tén tart ülést.
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6. ülés

2006. szep tem ber 18.

– Az NKA 2007. évi pá lyá za ti nap tá rá nak elõ ké szí té se
– A 2007. évi fo lyó irat-tá mo ga tá sok fõbb szem pont jai és a MA TESZ-au di tá lás eredményei
– Fo lyó irat-pá lyá za ti ki írá sok kér dé se – Szép iro dal mi, va la mint Is me ret ter jesz tés és Kör nye -

zet kul tú ra Szak mai Kollégiumok kérdése
– Dön tés tá mo ga tá si rend szer – I. fél évi ta pasz ta la tok
– Az NKA 2006. évi tiszt újí tá si fo lya ma tá val kap cso la tos fel ada tok
– Tá jé koz ta tás az elsõ fél év mun ká já ról, a nyá ri ülés óta tör tént ese mé nyek rõl

7. ülés

2006. ok tó ber 9.

– Az NKA pá lyá za ti rend sze ré nek 2007. évi pri o ri tá sai
– Az NKA 2007. évi pá lyá za ti nap tá ra
– az NKA 2007. évi el len õr zé si ter vé nek elõ ké szí té se

8. ülés

2006. no vem ber 13.

– Az NKA pá lyá za ti ki írá sai cél ki tû zé sé nek meg ha tá ro zá sa a tör vény 18. § (1) be kez dé se
értelmében

– Az NKA 2007. évi el len õr zé si ter ve

9. ülés

2006. de cem ber 11.

– Az NKA 2007. évi pénz ügyi ke re te i nek meg ha tá ro zá sa, vég le ge sí té se
– Tá jé koz ta tó a 2006. év végi tiszt újí tás ról

Bu da pest, 2006. ja nu ár 30.

dr. Har sá nyi Lász ló,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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NEMZETKÖZI KULTURÁLIS TÁMOGATÁSOK
IDEIGLENES KOLLÉGIUMA*

El nök: Csiz ma dia Ti bor, a Szín há zi Szak mai Kol lé gi um el nö ke

Ta gok: 
Me zõs Ta más, a Mû em lé ki és Ré gé sze ti Szak mai Kol lé gi um tagja
Mar ton Lász ló Tá vo lo dó, a Ze nei Szak mai Kol lé gi um tagja
Sze pes Lász ló né, a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um tagja

* A dr. Bo zó ki And rás kul tu rá lis mi nisz ter ál tal 2006. már ci us 21-ével ala pí tott ide ig le nes kol lé gi um a Kul tú ra 2000 

Ide ig le nes Szak mai Kol lé gi um fel ada ta i nak el lá tá sát foly tat ja.
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A KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA*

A kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det 2006. áp ri lis 1. és 2006. de cem ber 31. kö zött
Ma gyar or szá gon a kol lé gi um tá mo ga tá sá val meg va ló su ló ki emel ke dõ je len tõ sé gû kul tu rá lis
ese mé nyek, ren dez vé nyek mo ni tor ing rend sze ré nek ki ala kí tá sá ra és gya kor la ti al kal ma zá sá -
nak tá mo ga tá sá ra.

A pá lyá zat ra meg hí vást kap a Psy ner gia Ta nács adó és Szo ci á lis Szol gál ta tó Kft.

A pá lyá zat cél ja a mo ni tor ing rend szer ke re té ben me net köz be ni in for má ció gyûj tés a kol lé -
gium ál tal tá mo ga tott ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ról, és a ta pasz ta la tok össze fog la lá sa. Ezen túl me -
nõ en a pá lyá zat cél ja az is, hogy se gít se a tá mo ga tott szer ve ze tek me nedzs ment jét a kol lé gi um
fel hí vá sa i ban és a tá mo ga tá si szer zõ dé sek ben foglalt elvárásoknak való megfelelésben, azok
értelmezésében.

Al té ma kód szá ma: 6681

A tá mo ga tás ra ren del ke zés re álló ke ret összeg 6 mil lió forint.

A konk rét tá mo ga tá si összeg re vo nat ko zó dön tést a kol lé gi um hoz za meg, mely nek so rán az
aláb bi szem pon to kat veszi figyelembe:

1. A mo ni tor ing rend szer ki dol go zott sá ga
2. A mo ni tor ing fo lya mat ér tel mez he tõ sé ge
3. A mo ni tor ing szem pon tok egyez te té sé nek ter ve zé se a mo ni to rok kal, kol lé gi um el nö ké vel és

tagjaival
4. A mo ni to rok fel ké szí té sé nek fo lya ma ta (képzése)
5. A mo ni to ro zan dó ren dez vé nyek száma

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:

– meg bí zá si díj és já ru lé kai
– szám lás meg bí zá si díj
– uta zá si költ ség
– szál lás költ ség
– te rem bér let vagy hely szín bér le ti díja
– nyom dai elõ ké szí tés
– nyom da költ ség

A fen ti ek tõl el té rõ költ ség ne me ket a pá lyá zó nak in do kol nia kell!

A tá mo ga tás a mo ni tor ing rend szer ki épí té sét és a kol lé gi um ál tal tá mo ga tott prog ra mok me net
köz be ni hely szí ni meg fi gye lé sét cé loz za. A pá lyá zat el bí rá lá sá nál a kol lé gi um messze me nõ en fi gye -
lem be ve szi a kol lé gi um mal való együttmûködés tervezett mértékét.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS n NKA HÍRLEVÉL 439



A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a mo ni tor ing rend szer ter vét, a mo ni to rok ki vá lasz tá sá nak és fel ké -
szí té sé nek is mer te té sét, va la mint a mo ni tor ing fo lya mat le írá sát.

A pá lyá za ti prog ram meg va ló sí tá si ha tár ide je 2007. ja nu ár 31.

A pá lyá zat leg ké sõbb

2006. áp ri lis 12-i

pos tai bé lyeg zõ vel nyújt ha tó be, ki zá ró lag pos tai úton, az NKA Igaz ga tó sá gá nak cí mé re.
(H – 1388 Bu da pest, Pos ta fi ók: 82). A ha tár idõn túl be nyúj tott pá lyá zat ér vény te len!

Ál ta lá nos tud ni va lók

A pá lyá zat be nyúj tá sa
Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2006. évre ki adott pá lyá za ti adat lap ján le het. Min den pá -

lyá za ti té má hoz kü lön adat la pot kell ki töl te ni és be nyúj ta ni. Az adat la po kat csak pon to san ki tölt ve, il -
let ve az elõ írt mel lék le tek kel fel sze rel ve fo gad juk el. A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A
szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já ról (www.nka.hu), vagy ki tölt he tõ az NKA hon lap ján,
to váb bá sze mé lye sen be sze rez he tõ vagy pos tai úton igé nyel he tõ – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo -
rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA Igaz ga tó sá gá tól.

Pénz ügyi le bo nyo lí tó
Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie
– kül föl di szék he lyû pá lyá zó nak,
– ma gán sze mély nek, sze mé lyi jö ve de la ma dó-kö te les tá mo ga tás igény lé se ese tén,
– rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek ak kor, ha nem ren del ke zik sa ját adó -

szám mal és szám la szám mal.
A le bo nyo lí tó ma gyar or szá gi ön ál ló an gaz dál ko dó jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li

gaz da sá gi tár sa ság le het. A rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek a pénz ügyi-gaz da sá -
gi fel ada ta it el lá tó, ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv a lebonyolítója.

Jogi do ku men tá ció
– A pá lyá zó/le bo nyo lí tó a pá lyá zat be adá sa kor kö te les be nyúj ta ni jogi do ku men tá ci ó ját az

adat lap hoz mel lé kelt tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint.
– A jogi do ku men tá ció is mé telt be csa to lá sa alól men te sül nek azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók,

akik nek vagy ame lyek nek már volt 2006-ban be nyúj tott és tá mo ga tott pá lyá za tuk, és ezt kö ve tõ en jogi
do ku men tá ci ó juk ban jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént.

– Ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mel lé kel ni azon in téz mé nyek, ame -
lyek az NKA hon lap ja (www.nka.hu) pá lyá za tok me nü pont já nak meg nyi tá sá val a Meg ala ku lást iga -
zo ló ok irat be nyúj tá sa alól men te sü lõ in téz mé nyek lis tá ja cím sor alatt sze re pel nek.
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Köz tar to zás-iga zo lás
Tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó an nak, aki nek adó-, já ru lék-, il le ték vagy vám tar to zá sa van. Tar -

to zás aló li men tes sé gét a pá lyá zó/le bo nyo lí tó bi zo nyít hat ja úgy, hogy
– sa ját maga szer zi be a köz tar to zás-iga zo lá so kat, vagy
– ada tai fel hasz ná lá sá nak hoz zá já ru lá sá val arra fel jo go sít ja az NKA Igaz ga tó sá gát. 
A tör vé nyi ren del ke zés al kal ma zá sá ról a pá lyá za ti adat lap és tá jé koz ta tó együt te sen ad rész le -

tes el iga zí tást.

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sa
A ha zai ké rel me zõk nek iga zol ni uk kell, hogy a jog sza bály ban elõ írt kö te les pél dány-be nyúj tá si

kö te le zett sé gü ket a tárgy év ben és a meg elõ zõ két nap tá ri év ben az Or szá gos Szé che nyi Könyv tár ral
szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a kö te le zett sé gü ket a tárgy év ben és a meg elõ zõ két nap tá ri év ben
az Or szá gos Szé che nyi Könyv tár ral szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány
Osz tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri pa lo ta F épü let, 302. szoba) kell kérni és a pályázathoz
csatolni.

Egyéb ren del ke zé sek
A pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si jog cí mek tõl való el té rést a pá lyá zó nak in -

do kol nia kell. 
Az Alap ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra (a kul tu rá lis örök ség vé del mi

célú tá mo ga tás ki vé te lé vel), törzs tõ ke-, il let ve alap tõ ke-eme lés re, va la mint egyéb be fek te té si cél ra
nem for dít ha tó. Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás, vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem ren del -
ke zik, ál lan dó fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra a pá lyá zó, vagy – a pá lyá zó val tör té nõ meg ál la -
po dás alap ján – a le bo nyo lít, a tá mo ga tá si összeg leg fel jebb 5%-át szá mol hat ja el áta lány ként a
tá mo ga tás ter hé re.

A pá lyá zat el bí rá lá sa
El bí rá lás ra csak az a pá lyá zat ke rül, amely tar tal mi és for mai szem pont ból egy aránt he lyes.

En nek ér de ké ben kér jük, hogy az adat la pot a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban le ír tak alap ján tölt se ki! A
pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég le ges
dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 10 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap.

A dön tés fe lül bí rá la tá ra nincs le he tõ ség.
A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet ta stb.) nem

õriz zük meg és nem küld jük vissza, azok az NKA Igaz ga tó sá gán át ve he tõk a dön tés rõl szó ló ér te sí tés
dá tu má tól szá mí tott 60 na pon be lül. A ha tár idõ el tel te után – kü lön ér te sí tés nél kül – a fen ti anya go -
kat meg sem mi sít jük.

A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás az NKA Igaz ga tó sá ga ügy fél szol gá la tá tól kér he tõ
(te le fon: 327-4444; 327-4445)

Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõ tõl csü tör tö kig 8.30–16 órá ig; pén te ken 8.30–13 órá ig

Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek
Ide ig le nes Szak mai Kol lé gi um

* Megj.: In téz mé nyünk a pá lyá zót ér te sí tet te, a fel hí vást in for má ci ó kép pen kö zöl jük. (A szerk.)
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TÁJÉKOZTATÓ 
A MINISZTERI KERET TÁMOGATÁSAIRÓL
2006. FEBRUÁR 1–2006. feb ru ár 28.

Ars vi tae Fi a tal Te het sé ge ket Be mu ta tó Egye sü let (Budapest)
Vers-mû sor – te le ví zi ós iro dal mi vers mon dó ok ta tó mû sor so ro zat 
meg va ló sí tá sá ra 3 200 00 Ft

Bi ha ri Tér ség fej lesz té si Köz hasz nú Egye sü let (Be rettyó új fa lu)
In ter re gi o ná lis tér ség fej lesz té si kon fe ren cia le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Ci ró ka Báb szín ház (Kecs ke mét)
A ma gyar or szá gi báb szín há zak VIII. ta lál ko zó já nak le bo nyo lí tá sára 4 000 000 Ft

Cisz ter ci Szent Imre Plé bá nia (Bu da pest)
A Cisz ter ci Szent Imre temp lom ban ter ve zett ha gyo má nyos 
kon cert so ro zat meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Cso da ce ru za szer kesz tõ sé ge (Bu da pest)
A Cso da ce ru za kü lön szá má ra: il luszt rá to rok ka ta ló gu sá nak 
meg je len te té sé re 800 000 Ft

De sing Köz pont (Bu da pest)
Nyi tó ki ál lí tás le bo nyo lí tá sá ra 25 000 000 Ft

ELTE BTK Fi lo zó fia In té zet (Bu da pest)
A fi lo zó fi ai vi lág kong resszus ma gyar részt ve võ i nek költ sé ge i hez
(Fej tõ Fe renc és kí sé rõ jé nek uta zá sa, szál lá sa, va la mint a fi lo zó fus 
port ré ki ál lí tás pla kát ja i nak elõ ál lí tá si és tervezési költsége) 630 000 Ft

Er kel Fe renc Tár sa ság (Bu da pest)
Hang ver seny re és a nagy ma gyar ze ne szer zõk rõl szó ló 
tu do má nyos ta nács ko zás ra már ci us 15-e al kal má ból 500 000 Ft

Eu ró pai Po li ti ka tu do má nyi Há ló zat (eps Net) (Bu da pest)
2006-os tu do má nyos kon fe ren ci á juk le bo nyo lí tá sá ra 1 800 000 Ft

Fe ke te Do boz Ala pít vány (Bu da pest)
Az ala pít vány ar chív fel vé te le i nek di gi ta li zá lá sá ra 4 100 000 Ft

Ga u der Áron (Bu da pest)
Az NKÖM kü lön díj ára Ga u der Áron ré szé re 
a Ma gyar Moz gó kép Ifjú Mes te re el ne ve zés sel 300 000 Ft

GEG Mé dia Kft. (Bu da pest)
A Cot ton Club Sin gers ABBA jazz-kon cert tur né ja le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

He li kon Kas tély mú ze um Kht. (Keszt hely)
A Fá tyol nél kül címû kép zõ mû vé sze ti ván dor ki ál lí tás le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft
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Já vorsz ky Béla Szi lárd (Bu da örs)
Já vorsz ky Béla Szi lárd rock tör té ne ti ok ta tá si tan könyv so ro za ta 
to váb bi kö te te i nek el ké szí té sé re (al ko tói támogatás) 4 000 000 Ft

Ka ni zsai Kör Mû vé sze ti Mû hely (Ma gyar ka ni zsa–Kan ji za)
Sza ba dos György: Szer tar tás ze ne címû éne kes-ze ne ka ri mû vé nek 
be mu ta tá sá ra 1 000 000 Ft

Ka posszek csõ Köz ség Ön kor mány za ta (Ka posszek csõ)
A ka posszek csõi hím zõ szak kör alap anyag-be szer zé sé re, 
ki ál lí tá so kon való rész vé tel re 200 000 Ft

Ka ta pult Film Kft. (Bu da pest)
Eu ró pai for ga tó könyv írói kur zus le bo nyo lí tá sá ra 2 500 000 Ft

Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus (Bu da pest)
„Mó ricz” iro dal mi és „Ba bits” mû for dí tói prog ra mok le bo nyo lí tá sá ra 4 100 000 Ft

Keszt hely Vá ros Ön kor mány za ta Pol gár mes te ri Hi va ta la (Keszthely)
A Fõ té ren el he lyez ke dõ új Fes te csics György em lé ké re 
ál lí tan dó szo bor meg al ko tá sá ra 4 000 000 Ft

Kos suth Ki adó Rt. (Bu da pest)
Dr. Mi zsei Béla: Élet pá lyám címû ön élet raj zi köny vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Los pi ti Kft. (Szol nok)
A Gar den Ho tel el ne ve zé sû kul tu rá lis prog ram so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Ma gyar Élõ ze ne Mû vé sze ti Kht. (Bu da pest)
A ze ne kar te vé keny sé gé hez szük sé ges szak mai szín vo nal biz to sí tá sá ra 17 000 000 Ft

Ma gyar Könyv Ala pít vány (Bu da pest)
A 2006. évi prog ra mok tá mo ga tá sá ra 20 000 000 Ft
Bo lo gnai könyv vá sár hoz kap cso ló dó ki ad vá nyok meg je len te té sé re 
és hon lap szer kesz té sé re 1 000 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)
A Mí ves va dász fegy ve rek címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 1 300 000 Ft

Mar ca li Vá ro si Hely tör té ne ti Mú ze um (Mar ca li)
Mar cza li Hen rik tör té nész szü le té sé nek 150. év for du ló ja al kal má ból 
ren de zen dõ tu do má nyos ta nács ko zás le bo nyo lí tá sá ra 400 000 Ft

Mé dia há ló Kft. (Bu da pest)
A Ván dor mo zi pro duk ci ó i nak tá mo ga tá sá ra 6 000 000 Ft

Me zõ ke reszt esi Fér fi kó rus, Ka ma ra Együt tes és Ci te ra ze ne kar
Egye sü let (Bükkábrány)
A fér fi kó rus 150 éves meg ala ku lá sá ra ké szü lõ ju bi le u mi prog ram 
meg ren de zé sére, kó ru sok szál lás- és ki ad vány költ sé gé re 1 000 000 Ft
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Mó ricz Zsig mond Könyv tár és Kö zös sé gi Ház (Me zõ túr)
Ar Túr fesz ti vál – Me zõ tú ri Mû vé sze ti Na pok címû 
ren dez vény so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Mpressz Plussz Kft. (Szol nok)
A Ki rály fi tól griff ma dá rig – Nagy apó me séi címû gyer mek ver ses kö tet 
meg je len te té sé re 200 000 Ft

Mû vé sze tek Háza Eger Kht. (Eger)
Gyer mek bá bo sok XIII. or szá gos fesz ti vál ja nyer te se i nek ju tal ma zá sá ra 400 000 Ft

Ne u mann Já nos Di gi tá lis Könyv tár és Mul ti mé dia Köz pont Kht.
(Bu da pest)
A Di gi tá lis Iro dal mi Aka dé mia címû prog ram 2006. évi foly ta tá sá ra 135 000 000 Ft

NKÖM (Bu da pest)
A mú ze u mi és a mú ze um pe da gó gi ai Ní vó-dí jak, va la mint a köz mû ve lõ dé si
nagy ren dez vé nyek dí ja i nak átadásához 2 300 000 Ft
A mû vé sze ti dí jak át adá sá hoz 10 000 000 Ft

NKÖM – Kül föl di Ma gyar Kul tu rá lis In té ze tek Igaz ga tó sá ga
(Budapest)
A Ró mai Ma gyar Aka dé mia prog ram ja i nak tá mo ga tá sá ra 
a bo lo gnai könyv vá sá ron 3 200 000 Ft

Po li ti ka tu do má nyi Szem le Szer kesz tõ sé ge (Budapest)
A fo lyó irat meg je le né sé nek ki egé szí tõ tá mo ga tá sá ra 600 000 Ft

Pro Scho la Fran cis ca na Szen tend ri en sis Ala pít vány (Szent end re)
Az Eu ró pai Par la ment Mo dell-di ák já ték el ne ve zé sû 
nem ze ti ülé sé nek le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Re for má tus Egy ház köz ség (Abony)
A mû em lék re for má tus temp lom pa do za tá nak fel újí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ro mán Sán dor Tánc tár su la ta Kft. (Bu da pest)
Az Ex pe ri Dan ce Tár su lat Ste el címû pro duk ci ó já nak fo lya ma tos 
to vább ját szá sá ra, va la mint jel me zek, dísz le tek fel újí tá sá ra 4 000 000 Ft

Sá ros pa ta ki Re for má tus Kol lé gi um Gim ná zi u ma (Sárospatak)
Ün nep ség so ro zat le bo nyo lí tá sá ra az is ko la fenn ál lá sá nak 475. év for du ló ján 2 000 000 Ft

Stú dió K Ala pít vány (Bu da pest)
2006. és 2007. évi gyer mek szín há zi elõ adá sok le bo nyo lí tá sá ra 5 000 000 Ft

Such, Föld vá ri & Part ners Kft. (Bu da pest)
Kom mu ni ká ci ós elõ adás so ro zat meg va ló sí tá sá ra 2 000 000 Ft

Ta len tum Kul tu rá lis Ala pít vány (Bu da pest)
A Raj kó ze ne kar hang- és képi anya gá nak adat hor do zók ra tör té nõ rög zí té sé re 4 000 000 Ft

444 NKA HÍRLEVÉL n MINISZTERI KERET



Ta ta bá nyai Szim fo ni kus Ze ne kar Egye sü let (Ta ta bá nya)
A ze ne kar mû vé szi prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 3 000 000 Ft

TIPP Cult Kft. (Bu da pest)
Je nei Gyu la: Át írá sok címû ver ses kö te té nek meg je len te té sé re 150 000 Ft

Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Háza (Bu da pest)
Mû vé sze ti pro jek tek meg va ló sí tá sá ra, rö vid mû vek be mu ta tá sá ra 
a MU Szín ház ban 3 000 000 Ft

Új Szín há zért Ala pít vány (Jász be rény)
Az Esõ címû iro dal mi fo lyó irat 2006. lap szá ma i nak meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

V.I.P. Arts Ma na ge ment Kft. (Bu da pest)
A XV. Bu da Fest Nyá ri Ze nei Fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 23 000 000 Ft

Per lik Pál s. k.,
igaz ga tó
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TÁJÉKOZTATÓ 
A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. feb ru ár 20.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. már ci us 17.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 9 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 120 378 432 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: 9 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 120 378 432 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 57 000 000 Ft

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

1. 1956-os te ma ti ká jú já ték fil mek gyár tá sá nak be fe je zé sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bor bá la film Pro du ce ri Kft. (Bu da pest)
A Csend kút címû já ték film gyár tá sá nak be fe je zé sé re 6 000 000 Ft

Film-Art Mû vé sze ti és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
A Mans feld címû já ték film gyár tá sá nak be fe je zé sé re 5 000 000 Ft

Flash back Film gyár tó Kft. (Bu da pest)
A sza bad ság, sze re lem címû já ték film gyár tá sá nak be fe je zé sé re 5 000 000 Ft

I’m Film Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A Bibó kör út/A ci vil címû já ték film gyár tá sá nak be fe je zé sé re 10 000 000 Ft

Ma gyar Ké pek Kul tu rá lis Köz hasz nú Egye sü let (Bu da pest)
A Sín já rók címû já ték film be fe je zé sé re 5 000 000 Ft

No ri en Film Film pro duk ci ós és For gal ma zó Kft. (Bu da pest)
A Bu da ke szi srá cok címû já ték film gyár tá sá ra 8 000 000 Ft

PR Pro duk ció szer ve zõ és Mar ke ting Kft. (Bu da pest)
Az 1956 vagy A Nap ut cai fiúk címû film gyár tá sá nak be fe je zé sé re 7 000 000 Ft
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2. 1956-os te ma ti ká jú ani má ci ós fil mek gyár tá sá nak be fe je zé sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Kecs ke mé ti Ani má ci ós Film gyár tó és For gal ma zó Kft. (Kecs ke mét)
A jegy zõ könyv Mans feld Pé ter em lé ké re címû ani má ci ós film 
gyár tá sá nak be fe je zé sé re* 8 000 000 Ft

MA-RA Ma gyar Rajz film Pro duk ci ós Iro da Kft. (Bu da pest)
A Tö re dé kek – 1956 címû ani má ci ós rö vid film be fe je zé sé re 3 000 000 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 lású pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 31 200 000 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: –
Ha lasz tott pá lyá zat: 1 db
Ha lasz tott pá lyá zat tá mo ga tá si igé nye: 30 000 000 Ft
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: 1 200 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 1 200 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Duna Te le ví zió Rt. (Bu da pest)
A Ma gyar évad címû do ku men tum film el ké szí té sé re* 1 200 000 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 KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. feb ru ár 7.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. már ci us 21.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 19 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 277 427 000 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: 19 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 277 427 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 200 000 000 Ft

1. Ma gyar or szá gon 2006-ban meg va ló sí tan dó, ki emel ke dõ je len tõ sé gû kul tu -
rá lis ese mé nyek, ren dez vé nyek tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bár ka Jó zsef vá ro si Szín há zi és Kul tu rá lis Kht. (Bu da pest)
Szín há zi utó pi ák – kö zép- és ke let-eu ró pai szín há zi mû he lyek ta lál ko zó já nak
meg ren de zé sé re 16 800 000 Ft

BMC Bu da pest Mu sic Cen ter Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A IV. Bu da pest Jazz fesz ti vál meg ren de zé sé re 10 000 000 Ft

Fil har mó nia Bu da pest és Fel sõ-Du nán túl Kon cert szer ve zõ és
Ren de zõ Kht. (Bu da pest)
A Bu da pes ti régi zene fó rum 2006. évi nem zet kö zi his to ri kus 
ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 8 800 000 Ft

Gár do nyi Géza Szín ház (Eger)
A III. nem zet kö zi mo no drá ma fesz ti vál meg ren de zé sé re 4 000 000 Ft

Ha gyo má nyok Háza (Bu da pest)
A VIII. or szá gos népi mes ter sé gek mû vé sze te 
pá lyá zat és ki ál lí tás meg ren de zé sé re 2 100 000 Ft

Ha tá ro kon Túli Ma gyar sá gért Ala pít vány (Pécs)
A XV. ha tá ron túli ma gya rok össz mû vé sze ti fesz ti vál ja meg ren de zé sé re 10 000 000 Ft

448 NKA HÍRLEVÉL n EREDMÉNYKÖZLÉSEK



In for ma ti kai és Könyv tá ri Szö vet ség (Bu da pest)
Az Össze fo gás a könyv tá ra kért, össze fo gás az ol va só kért 
címû ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 35 000 000 Ft

Ken ta ur Szín há zi Ala pít vány (Gö döl lõ)
A 2006. évi XVIII. ma gyar stú dió szín há zi 
mû he lyek fesz ti vál ja meg ren de zé sé re 6 000 000 Ft

Ma ci va – Ma gyar Cir kusz és Va ri e té Kht. (Bu da pest)
A VI. bu da pes ti nem zet kö zi cir kusz fesz ti vál meg ren de zé sé re 7 000 000 Ft

Ma gyar Film unió Kft. (Bu da pest)
A 37. Ma gyar Film szem le le bo nyo lí tá sá ra 9 000 000 Ft

Ma gyar Ha ydn Tár sa ság (Fer tõd)
A IX. Ha ydn Esz ter há zán fesz ti vál meg ren de zé sé re 
a fer tõ di Es ter há zy-kas tély ban 9 600 000 Ft

Ma gyar Új ság írók Or szá gos Szö vet sé ge (Bu da pest)
Saj tó fo tó-ki ál lí tás 2006 meg ren de zé sé re 2 700 000 Ft

Ma gyar or szá gi Ja mes Jo y ce Tár sa ság Kul tu rá lis Egye sü let
(Szom bat hely)
Jo y ce-i uni ók XX. nem zet kö zi Ja mes Jo y ce szim pó zi um meg ren de zé sé re 13 500 000 Ft

Nem ze ti Tánc szín ház Kht. (Bu da pest)
Tánc fó rum No 6. – tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re a tánc vi lág nap ja al kal má ból 16 000 000 Ft

Nem zet kö zi Vi zu á lis Mû vé sze ti Ala pít vány (Gyõr)
Me di a wa ve 2006 fesz ti vál meg ren de zé sé re 20 000 0000 Ft

Pé csi Kul tu rá lis Köz pont (Pécs)
Örök ség fesz ti vál – Pé csi na pok meg ren de zé sé re 6 000 000 Ft

Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um (Szent end re)
Mú ze u mok min den ki nek – mú ze u mok õszi fesz ti vál ja meg ren de zé sé re* 16 700 000 Ft

Szín há zi Dra ma tur gok Céhe (Bu da pest)
2006. évi nyílt fó rum meg ren de zé sé re 2 800 000 Ft

Új ko ri Kö zép is ko lás He li koni Ün nep sé gek Ala pít vány (Keszthely)
A 2006. évi kö zép is ko lás He li koni ün nep sé gek meg ren de zé sé re 4 000 000 Ft

In kei Pé ter s. k.,
a Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek
Ide ig le nes 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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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 tu 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.
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.
Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra – meg hí vá sos már ci us 31.
Moz gó kép már ci us 31.
Könyv tár – meg hí vá sos már ci us 31.
Szép iro dal mi I. áp ri lis 3.
Tánc mû vé sze ti áp ri lis 10.
Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes – meg hí vá sos áp ri lis 12.
Ze nei áp ri lis 14.
Ze nei – meghívásos áp ri lis 18.
Könyv tá ri – meg hí vá sos áp ri lis 20.
Tánc mû vé sze ti – meg hí vá sos áp ri lis 21.
Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes – meg hí vá sos áp ri lis 24.
Könyv tá ri – meg hí vá sos áp ri lis 26.
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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TARIFAJEGYZÉK
Érvényes 2006. január 1-jétõl

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõi-
nek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remitten-
da így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos
közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk. A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények
és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 38 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

I. hirdetési kategória II. hirdetési kategória

1/1 belív (174 x 240 mm) 152 000 103 000

hátsó borító 190 000 117 000

színes 372 000 –

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 80 000 51 000

álló (87 x 240 mm) 80 000 51 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 44 000 29 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 11 000 11 000

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 9 000 9 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoz-
tatásának jogát.
A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:

I. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Cégközlöny CD 52

Egészségbiztosítási Közlöny 12

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Gazdasági Közlöny 22

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Informatikai és Hírközlési Közlöny 12

Közlekedési Értesítõ 24

Kulturális Közlöny 26

Munkaügyi Közlöny 12

Oktatási Közlöny 36

Önkormányzatok Közlönye 12

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális Közlöny 12

II. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Bányászati Közlöny 6

Ellenõrzési Figyelõ 4

Hírközlési Értesítõ 12

Honvédelmi Közlöny 36

Igazságügyi Közlöny 12

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 12

Külgazdasági Értesítõ 12

Magyar Közigazgatás 12

Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 18

Sportértesítõ 12

Statisztikai Közlöny 12

Turisztikai Értesítõ 12
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
új sorozatának, a Közlöny Könyveknek elsõ köteteként megjelentette

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

Annak a piaci szereplõnek, aki társas tevékenységet kíván folytatni, az egyedi körülmények és feltételek
mérlegelésével kell döntenie arról, hogy gazdasági társaságot hoz létre, amelyben a társak bevitt
vagyonukat mûködtetik, vagy szövetkezetet, amelyben a résztvevõk személyes együttmûködést is
megvalósítanak. A szövetkezet sajátossága – szemben a gazdasági társaságokkal, illetve társadalmi
szervezetekkel –, hogy képes optimálisan ötvözni a gazdálkodási funkciót a kulturális, szociális,
közösségszervezõ funkcióval. Európai tapasztalatok is bizonyítják, hogy a szövetkezetek, sajátos
szervezõdési és mûködési elveik alapján, a foglalkoztatáspolitika, a regionális, a vidékfejlesztési,
az agrár-, a környezetvédelmi politika keretei között felmerülõ problémák megoldásának hatékony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. július 1-jén hatályba lépõ új szövetkezeti törvény célja ennek a kettõsségnek minél teljesebb
tükröztetése annak érdekében, hogy a gazdasági társaságok és a nonprofit szervezetek reneszánszát
kövesse a szövetkezeti mozgalom fellendülése is.
Az aktuális jogszabályszöveg magyarázatát bõséges iratmintatár teszi még hasznosabbá az érintettek
és az érdeklõdõk számára.

A könyv 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).

120 oldal. Ára: 945 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a A szövetkezeti törvény magyarázata címû kiadványt ..................... példányban,
és kérem juttassák el az alábbi címre.
Ára: 945 Ft + postaköltség.

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
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 20 664 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

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

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

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

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

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

2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.

fél évre: 10 332 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

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

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
megjelentette a

LEX-ICON § 3.0
kiadványát, amely a

Választójogi Jogszabályok Gyûjteményét
tartalmazza

A Választójogi Jogszabályok Gyûjteménye – a LEX-ICON § 1.0 (Önkormányzati Jogszabályok Gyûjteménye)
és a LEX-ICON § 2.0 (Közigazgatási Eljárások Jogszabályainak Gyûjteménye) korábbi kiadványok nyomdokain halad-
va és a felsõoktatási képzéshez segítséget nyújtva – a módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza az ország-
gyûlési képviselõk és az Európai Parlament tagjainak megválasztásához szükséges hatályos jogszabályokat. A kötet
öt részbõl és függelékbõl áll.

Az elsõ részben az országgyûlési képviselõk választásával összefüggésben az Alkotmány, a pártok mûködésérõl
és gazdálkodásáról szóló törvény, az országgyûlési képviselõk választásáról, illetve a jogállásukról szóló törvények,
az országgyûlési képviselõi választásokkal kapcsolatos eljárási szabályok és egyéb jogszabályok, határozatok rendel-
kezéseit közöljük. A második rész az Európai Parlament tagjainak megválasztásáról szóló törvény fõbb rendelkezéseit
tartalmazza. A harmadik rész az Országos Választási Bizottságnak az országgyûlési képviselõi választásokkal össze-
függésben a Magyar Közlönyben 1998–2006. között közzétett állásfoglalásait, míg a negyedik rész az Alkotmánybíróság
által 1990–2005. között hozott és a témával összefüggõ, a Magyar Közlönyben közzétett elvi jelentõségû határozatait adja
közre. Az ötödik rész a Legfelsõbb Bíróságnak 1998–2005. között hozott választójogi eseti döntéseit mutatja be. A Füg-
gelék a 2006. évi országgyûlési választások szempontjából jelentõs adatokat (egyéni és területi választókerületi adatok,
országgyûlési egyéni választókerületek adatai, területi választási bizottságok és irodák adatai).

A kiadványt nemcsak az egyetemi, fõiskolai hallgatók a tanulmányaikhoz, hanem a választási bizottságok tagjai (szava-
zatszámláló bizottság, helyi választási bizottság, országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság, területi
választási bizottság, Országos Választási Bizottság) és a választási irodák munkatársai is haszonnal forgathatják
választással kapcsolatos munkájukhoz. A tematikusan rendszerezett jogszabálygyûjtemény megfelelõ segédeszközt
jelenthet a kutatók, a választójog iránt érdeklõdõk számára is.

A kötet megrendelhetõ, illetve személyesen is megvásárolható a Magyar Hivatalos Közlönykiadó közlönyboltjában,
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. címen (postacím: 1394 Budapest, 62. Pf. 357., fax: 267-2780) vagy a Közlöny-
centrumban, 1072 Budapest, Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán; telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÉS

Megrendeljük a LEX-ICON § 3.0 Választójogi Jogszabályok Gyûjteménye kiadványt (ára: 4950 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 jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………

cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Ismét megrendelhetõ, 2006. évre elõfizethetõ az immár fél évszázados hagyományokra
visszatekintõ Pénzügyi Szemle, amely megújuló, bõvülõ tartalommal, állandó rovatrenddel,
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 változatlanul
a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában negyedévente jelenik meg a Pénzügyi 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 törek-
vésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati problémák oldaláról köze-
lítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a megújuló Pénzügyi Szemlét ha-
szonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazdasági és pénzügyi szakemberek,
közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a politikai élet szereplõi, az egyetemi
és fõiskolai oktatók, hallgatók és a tudományos kutatók 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 19 908 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: ...............................................................................................

Keltezés: ……………………………

…………………………………

cégszerû aláírás
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