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A KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A kol lé gi um pá lyá za tot hir det a tárgy kö ré be tar to zó 2006. ja nu ár 1. és de cem ber 31. kö -
zött ki adás ra ke rü lõ ha gyo má nyos és elekt ro ni kus szak mai fo lyó ira tok 2006. II. fél évi meg je -
len te té sé re.

Al té ma kód szá ma: 1601

A pá lyá za ton ha zai be jegy zé sû, va la mint ha tá ron túli ma gyar nyel vû, ha gyo má nyos, vagy
elekt ro ni kus fo lyó irat tu laj do no sa vagy ki adó ja ve het részt, a fõ szer kesz tõ – fe le lõs szerkesztõ –
ellenjegyzésével.

A kol lé gi um ál tal jó vá ha gyott tá mo ga tás min den olyan, szám lá val iga zolt költ ség fe de ze té ül
szol gál, mely a fo lyó irat meg je le né sét szol gál ja. A szer kesz tõ ség nél fog lal koz ta tott fõ fog lal ko zá sú ak 
mun ka bé re i re és azok já ru lé ka i ra, valamint rezsire támogatás nem igényelhetõ.

A pá lyá zók kö zül elõny ben ré sze sül nek azok, akik a 2006. évi elsõ fél évi meg je le nés re már tá -
mo ga tást kap tak az NKA-tól.

A költ ség ve tés ben csak a II. fél évi költ sé ge ket kér jük fel tün tet ni.

1. Ha gyo má nyos fo lyó ira tok:

A pá lyá zó nak csa tol nia kell
– a lap be jegy zés má so la ta,
– az utol só meg je lent lap szá mot.
Az össze vont lap szám egy meg je len te tés nek szá mít, amennyi ben ter je del mé ben nem éri el egy

lap szám ter je del mé nek másfélszeresét!
Fel hív juk a pá lyá zók fi gyel mét, hogy amennyi ben az igé nyelt összeg nél ke ve sebb tá mo ga tást

hagy jóvá a kol lé gi um, az NKA Igaz ga tó sá ga a szer zõ dést is ará nyo san csök ken tett lapszámra köti
meg.

A pá lyá zó nak pá lyá za tá ban írás ban kell vál lal nia, hogy alá ve ti ma gát a MATESZ egy sze rû sí -
tett au di tá lá sá nak. Amennyi ben pá lyá za tá ban az au di tált pél dány szám tól való je len tõs el té rés ta pasz -
tal ha tó, a meg ítélt összeget az NKA visszakövetelheti.

A kol lé gi um az igé nyelt összeg 80 szá za lé ká nál ki sebb és 500 000 fo rint nál ke ve sebb tá mo ga -
tást nem szavaz meg.

A kol lé gi um elõny ben ré sze sí ti azok nak a fo lyó ira tok nak a tá mo ga tá sát, amelyek
– pos tai ter jesz tés ben és sza bad árus he lye ken el ér he tõk,
– a KEL LO-val ér vé nyes szer zõ dés sel ren del kez nek,
– va la mint amely nek be vé te lei kö zött je len tõs szpon zo rá ció mu tat ha tó ki.

A kol lé gi um az aláb bi költ ség-jog cí me ket tá mo gat ja:
– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé kai (írói, il luszt rá to ri, fotó) vagy szám lás kifizetése,
– szer zõi jog dí jak,
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy szám lás kifizetése,
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um

és já ru lé kai, vagy számlás kifizetése,
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– nyom dai elõ ké szí té si mun kák az aláb bi jog cí mek re
= szö veg be vi tel (írás), szken ne lé se,
= ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés),
= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
= kor rek tú ra

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

Amennyi ben a pá lyá zó a fen ti ek tõl el té rõ költ ség jog cí met je löl meg, úgy azt a kol lé gi um sa ját
ha tás kör ben bírálja el.

A pá lyá zat a fo lyó irat-tá mo ga tás ra vo nat ko zó be tét lap pal együtt ér vé nyes!*
A be tét la pon a 2006. évi osz lo pot a II. fél évi ada tok kal kell ki töl te ni.

2. Elekt ro ni kus fo lyó ira tok

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell
– a fo lyó irat hoz zá fér he tõ web cí mét és
– a hon lap ról ké szült utol só prin te ket.

A kol lé gi um az igé nyelt összeg 80 szá za lé ká nál ki sebb és 100 0000 fo rint nál ke ve sebb tá mo ga -
tást nem szavaz meg.

A kol lé gi um az aláb bi költ ség-jog cí me ket tá mo gat ja:
– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé kai (írói, il luszt rá to ri, fotó) vagy szám lás kifizetése,
– szer zõi jog dí jak,
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy szám lás kifizetése,
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um

és já ru lé kai, vagy számlás kifizetése,
– elõ ké szí té si mun kák az aláb bi jog cí mek re

= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
= szö veg be vi tel (írás), szken ne lés,
= kor rek tú ra

– kó do lás (HTML nyelv re) (adat fel töl tés),
– pub li ká ció meg je len te tés (szol gál ta tás).

Amennyi ben a pá lyá zó a fen ti ek tõl el té rõ költ ség jog cí met je löl meg, úgy azt a kol lé gi um sa ját
ha tás kör ben bírálja el.

A pá lyá zat a fo lyó irat-tá mo ga tás ra vo nat ko zó be tét lap pal együtt ér vé nyes!*
A be tét la pon a 2006. évi osz lo pot a II. fél évi ada tok kal kell ki töl te ni.

A tá mo ga tott pá lyá zó a tá mo ga tás össze gé re a meg kö tött szer zõ dés bir to ká ban a 2005. évi, il -
let ve a 2006. év I. fél évi tá mo ga tás el szá mo lá sa után számíthat.
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A pá lyá za tok

2006. jú ni us 22-ig be ér ke zõ en

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

Ál ta lá nos tud ni va lók

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 lem adó-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 2006-ban már volt 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 honlap 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.

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.
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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 ché nyi Könyv tár ral
szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri
pa lo ta F épü let, 302. szo ba) kell kér ni, és a pá lyá zat hoz csa tol ni.

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 lí tó, a jó vá ha gyott összeg leg fel jebb 5%-át számolhatja el átalányként a
támogatás terhére.

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

Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

*Meg jegy zés: a szük sé ges be tét la pok az NKA hon lap já ról (www.nka.hu) le tölt he tõk:
ar chí vum me nü pont
2005
Fo lyó irat-pá lyá za ti be tét la pok és ki töl té si út mu ta tók.
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 
ALAPOKMÁNYA – 2006

1. Fe je zet szá ma, meg ne ve zé se : XXIII. Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma

2. Költ ség ve té si szerv
a) azo no sí tó ada tai
– törzs köny vi nyil ván tar tá si szám: 329309
– meg ne ve zé se: Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Igaz ga tó sá ga
– szék he lye: Bu da pest VIII., Gyu lai Pál u. 11–13.
– szak ága za ti be so ro lá sa: 930500 Más ho vá nem so rolt egyéb szol gál ta tás
– ala pí tó ok irat szá ma, kel te: Min.: 5771/96.; 1996. szep tem ber 19. (mó do sít va: 4410/06; 2006. 

ja nu ár 26.)

b) szer ve ze ti fel épí té se
– szer ve ze ti egy sé gek meg ne ve zé se, lét szá ma

El nök szak ér tõi tes tü let 4 fõ
Igaz ga tó 1 fõ
Gaz da sá gi igaz ga tó 1 fõ
Gaz da sá gi fõ osz tály ve ze tõ 1 fõ
Igaz ga tói tit kár ság 3 fõ
Gaz da sá gi igaz ga tói tit kár ság 2 fõ
Bel sõ el len õr zés 7 fõ
Igaz ga tá si Osz tály 5 fõ
NKA Pá lyáz ta tá si Cso port 18 fõ
Fe je ze ti Pá lyáz ta tá si Cso port 6 fõ
Ügy fél szol gá lat 2 fõ
In for ma ti kai osz tály 11 fõ
El szá mol ta tá si osz tály 12 fõ
Gaz da sá gi Osz tály 14 fõ
Üze mel te té si Cso port 13 fõ
Ügy vi te li cso port 7 fõ

c) szer ve ze ti kap cso ló dá sai         az in téz mény hez sem rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, sem
rész jog kö rû költ ség ve té si szerv nincs hoz zá ren del ve

d) te vé keny sé gi köre
– szak mai fel ada to kat meg ha tá ro zó jog sza bály
1993. évi XXIII. tör vény a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ról (NKA),
13/1999. (VII. 27.) NKÖM ren de let a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram ról szó ló 1993. évi

XXIII. tör vény vég re haj tá sá ról
– fel ügye le ti szerv ál tal meg ha tá ro zott, ala pí tó ok irat sze rin ti alap te vé keny ség:
Az NKA elõ irány za ta i nak ke ze lé se, to váb bá az NKA Bi zott sá ga, il let ve a szak mai kol lé gi u ma -

i nak te vé keny sé gé vel össze füg gõ fel ada tok el vég zé se, a pá lyá za ti rend szer mû köd te té se, a Nem ze ti
Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma költ ség ve té si fe je ze té be tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
ter hé re pá lyá zat út ján biz to sí tott tá mo ga tá sok kal kapcsolatos feladatoknak a minisztérium által
meghatározott része.
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– ki egé szí tõ, ki se gí tõ te vé keny sé get nem végez,
– vál lal ko zá si te vé keny sé get nem végez,
– gaz da sá gi tár sa ság ban nem vesz részt.

e) a 2006. évi költ ség ve té si évre vo nat ko zó ada tok a jó vá ha gyott költ ség ve tés alapján
– ki adá si elõ irány zat 930 000 ezer Ft
– sa ját be vé te li elõ irány zat 11 300 ezer Ft
– át vett pénz esz kö zök (tá mo ga tás ér té kû be vé te lek) elõ irány za ta 918 700 ezer Ft
– tá mo ga tá si elõirányzat 0 (ál la mi tá mo ga tás ban nem ré sze sül)
– en ge dé lye zett lét szám ke ret 107 fõ
– ja nu ár 1-jei be töl tött lét szám 91 fõ
– fon to sabb be szer zé sek, fel újí tá sok:

– az NKA jog ál lá sá nak meg vál to zá sa mi att szük sé ges – alap ve tõ en a pá lyá zat ke ze lés sel
kap cso la tos – szoft ver mó do sí tá sok, be szer zé sek;

– a mû kö dés za var ta lan sá gát biz to sí tó – 76%-ban szá mí tás tech ni kai – tár gyi esz köz be szer -
zé sek; va la mint

– az NKA szék há zán szük sé ges, a kar ban tar tást meg ha la dó épí té si (pl. te tõ tér szi ge te lé se,
hó fo gók fel sze re lé se a te tõ re, te tõ té ri ab la kok cse ré je, te lek és tûz fal rend be té te le) mun ká -
la tok el vé gez te té se.

f) szak fel adat szá ma, meg ne ve zé se: 930932 Más ho vá nem so rolt egyéb szol gál ta tás, a szak fel -
adat nak fel adat mu ta tó ja nincs.

g) a fel adat-, tel je sít mény-, ka pa ci tás-, ered mé nyes ség- és ha té kony ság meg ne ve zé se, köre: az
NKA Igaz ga tó sá ga fel ada ta i ra való te kin tet tel je len pont nem értelmezhetõ.

h) ter ve zett tel je sít mény vál to zás az elõ zõ év hez ké pest: az NKA Igaz ga tó sá ga vo nat ko zá sá ban
nem értelmezhetõ.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 20.

Per lik Pál s. k., Ékes sy Éva s. k.,
igaz ga tó gaz da sá gi igaz ga tó
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK
18/2006. (III. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A VISSZAUTALT PÁLYÁZATI PÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A Bi zott ság az NKA-hoz a 2005. év ben kü lön bö zõ okok ból vissza utalt pá lyá za ti pén zek egy
ré szé nek fel hasz ná lá sá ról egy han gú lag az aláb bi ak szerint döntött:

Ze nei kol lé gi um NKA kon cer tek 20 M Ft
Ze nei kol lé gi um NKA ku ta tá sok ki adá sa 1 M Ft
Ipar mû vé sze ti kol lé gi um NKA ku ta tá sok ki adá sa 0,5 M Ft
Szín há zi kol lé gi um Fi a tal mû vé szek tá mo ga tá sa 20 M Ft
Könyv tá ri kol lé gi um MTA könyv tár fo lyó irat-gya ra pí tás 8 M Ft
MATESZ au di tá lás (brut tó összeg) 3,6 M Ft
NKA kom mu ni ká ció (brut tó összeg) 40 M Ft
Össze sen 93,1 M Ft

A ke ret fenn ma ra dó ré szét il le tõ en a Bi zott ság ké sõbb dönt.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK 
19/2006. (III. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA

AZ IDEIGLENES KOLLÉGIUMOKAT ÉRINTÕ VÁLTOZÁSOKRÓL

A Bi zott ság egy han gú sza va zás sal úgy dön tött, hogy ja va sol ja a kul tu rá lis mi nisz ter nek a Ki -
emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes Kol lé gi um ala pító ok ira tá nak mó do sí tá sát, va la mint az NKA
új, „Kul tu rá lis Együtt mû kö dés Ideiglenes Kollégiuma” létrehozását.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK 
20/2006. (III. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA

AZ ELNÖKI KERET MÉRTÉKÉRÕL

A Bi zott ság egy han gú dön tés sel ja va sol ta a kul tu rá lis mi nisz ter nek, hogy a 2006. évi el nö ki ke -
ret össze gét 12 mil lió Ft-ban határozza meg.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK 
21/2006. (III. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A SZAKÉRTÕI CSOPORT FELADATTERVÉRÕL

A Bi zott ság egy han gú sza va zás sal el fo gad ta – a ja va solt mó do sí tá sok át ve ze té se után – az el -
nö ki szak ér tõi cso port 2006. évi feladattervét.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK 
22/2006. (III. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A 2005. ÉVI BELSÕ ELLENÕRZÉSRÕL

A Bi zott ság az NKA 2005. évi el len õr zé si je len té sét egy han gú sza va zás sal elfogadta.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK 
23/2006. (III. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA

TISZTELETDÍJ MEGOSZTÁSÁRÓL

A Bi zott ság – egy tar tóz ko dás mel lett – úgy dön tött, hogy az NKA kép zõ mû vé sze ti kol lé gi u -
má nak el ké szí tett szak mai be szá mo ló ja után ese dé kes tisz te let dí jat a volt és a je len le gi el nök kö zött
50–50%-os arányban osztja meg.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK 
24/2006. (III. 6.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A ZENEI KOLLÉGIUM EGYIK PÁLYÁZATÁRÓL

A Bi zott ság fel ha tal maz ta az el nö köt, hogy a ze nei kol lé gi um egyik cím zett tá mo ga tá sa ügyé -
ben a Bi zott ság kép vi se le té ben eljárjon. 

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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TÁJÉKOZTATÓ
A MINISZTERI KERET TÁMOGATÁSAIRÓL
2006 MÁRCIUS 1.–2006. ÁPRILIS 30.

Anyám Fe ke te Ró zsa Köz hasz nú Ala pít vány (Ve res egy ház)
XVI. Anyám fe ke te ró zsa – A Ma gyar nyel vû nem zet kö zi 
vers- és pró za mon dó ta lál ko zó mi nisz té ri u mi dí ja i ra 100 000 Ft

Csa lo gány Nép dal kör (Csá nyosz ró)
Ta va szi nép ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Ca me o film Kft. (Bu da pest)
A Ha to dik ko por só címû nagy já ték film meg va ló sí tá sá ra 25 000 000 Ft

De ko rart Mû hely Bt. (Sze ged)
A cég fa li kár pit ja i nak be mu ta tá sá ra a To ki ó ban meg ren de zés re ke rü lõ
la kás kul tú ra-ki ál lí tá son 200 000 Ft

Di gi post Kft. (Bu da pest)
A Roma rep re zen tá ció a mé di á ban címû kon fe ren cia meg ren de zé sé re 3 000 000 Ft

Dr. He ge dûs T. And rás Ala pít vá nyi Szak is ko la, Kö zép is ko la, 
Esti Ál ta lá nos Is ko la (Szolnok)
Hát rá nyos hely ze tû ci gány és nem ci gány fi a ta lok ból álló 
szín ját szó kör prog ram ja i nak le bo nyo lí tá sá ra 100 000 Ft

Drá va cse hi Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te
(Drávacsehi)
Fa lu nap meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Egy sé ges Ma gyar or szá gi Iz ra e li ta Hit köz ség (Budapest)
Mó zes imá ja – Sá be szi ima könyv ki adá sá ra 200 000 Ft

Er kel Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da ke szi)
A Mi is tu dunk mu zsi kál ni címû or szá gos ze nei já ték le bo nyo lí tá sá ra 200 000 Ft

Finn ugor Né pek Ba rá ti Köre (Szol nok)
A Finn ugor Ba rá ti Tár sa ság 2006. évi prog ram ja i ra 100 000 Ft

Gá bor Mik lós Ala pít vány (Bu da pest)
A Gá bor Mik lós-díj ra 200 000 Ft

Gyõ ri Ba lett (Gyõr)
A tár su lat vi dé ki elõ adá sa i hoz kap cso ló dó szál lí tá si és uta zá si költ sé gek re 1 000 000 Ft

Ha gyo má nyok Háza (Bu da pest)
A X. Al föl di fa ze kas tri en ná lé mi nisz té ri u mi dí ja i ra 600 000 Ft
A VIII. Or szá gos népi mes ter sé gek mû vé sze te pá lyá zat és ki ál lí tás 
mi nisz té ri u mi dí ja i ra 600 000 Ft
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In forg Stú dió Kft. (Bu da pest)
Var ga Ágo ta uta zá sá hoz a Sao Pa u lo-i nem zet kö zi do ku men tum film fesz ti vál ra 100 000 Ft

ITI Nem zet kö zi Szín há zi In té zet Ma gyar Köz pont ja (Bu da pest)
A He ve si Sán dor-díj ra 250 000 Ft

IX. Ke rü le ti Roma Ki sebb sé gi Ön kor mány zat (Bu da pest)
A fe renc vá ro si roma kul tu rá lis est le bo nyo lí tá sá ra 200 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szol nok)
Tö rök kori Ti sza-híd víz alat ti ré szé nek ré gé sze ti fel tá rá sá ra 300 000 Ft

Kõ ka pu Ven dég lá tó ipa ri és Ke res ke del mi Kft. (Kis hu ta)
„Kõ ka pu” mû vé sze ti al ko tó tá bor meg ren de zé sé re 1 500 000 Ft

Laj ta Lász ló Ze ne is ko la (Ta má si)
Hang ver seny zon go ra meg vá sár lá sá ra 500 000 Ft

Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem Bu da pes ti Ta nár kép zõ In té ze te 
(Budapest)
Hoz zá já ru lás a Gyu ro vics Má ria-ének ver seny he lye zett je i nek dí ja i hoz 400 000 Ft

Ma gyar Tánc mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
A Tánc vi lág nap ja fesz ti vál dí ja i ra 1 000 000 Ft

MASZK Or szá gos Szí nész egye sü let (Bu da pest)
A Gob bi Hil da élet mû díj ra és a Soós Imre pá lya kez dõ dí jak ra 1 000 000 Ft

MEL Le arN Egye sü let (Deb re cen)
A Ma gyar nem ze ti és nem zet kö zi Li fe long Le ar ning 
kon fe ren cia meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

MSZOSZ Mun kás Nyug dí jas Ta go zat (Szo lnok)
MSZOSZ Mun kás Nyug dí jas Ta go zat prog ram ja i nak le bo nyo lí tá sá ra 100 000 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 ki egé szí tõ tá mo ga tá sá ra 15 000 000 Ft

Par lan do Han gos könyv ki adó Kft. (Bu da pest)
Az aláb bi han gos köny vek meg je len te té sé re: 
1. Tho mas Mann: Ha lál Ve len cé ben
2. Má rai Sán dor: Fü ves könyv
3. Lá zár Er vin: Me sék fel nõt tek nek
4. Dic kens, Char les: Ka rá cso nyi ének
5. Ba ric co, Ales sand ro: Se lyem 2 000 000 Ft

Par ti zán Mu sic Kft. (Bu da pest)
A bu da pes ti Kong resszu si Köz pont ban meg ren de zé sé re ke rü lõ 
Va len tin-na pi mu si cal gá la meg ren de zé sé re 2 500 000 Ft
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Rá dió C Kht. (Bu da pest)
Prog ram roma mé dia szak em be rek kép zé sé re 1 500 000 Ft

Rá kó czi fal va Nagy köz sé gi Ön kor mány zat (Rá kó czi fal va)
II. Rá kó czi Fe renc szü le té sé nek 330. év for du ló ja al kal má ból 
ren de zen dõ ün nep ség re 150 000 Ft

Roma Pro duk ci ós Iro da Ala pít vány (Bu da pest)
Roma mé dia szak em be rek kép zé sé re 1 500 000 Ft

Ro ta ri Nyom da ipa ri Kft. (Kom ló)
Könyv meg je len te té sé re Men döl Ti bor szü le té sé nek 
100. év for du ló ja al kal má ból 500 000 Ft

Sze ged Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (Sze ged)
Az V. Or szá gos Si mán dy Jó zsef-ének ver seny dön tõ je nyer te sé nek díj ára 100 000 Ft

Szol no ki Fõ is ko la (Szol nok)
A gaz da sá gi fõ is ko lák Or szá gos tu do má nyos di ák kö ri kon fe ren ci á já nak 
le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft

T.T. Film mû hely (Bu da pest)
Tarr Béla: Lon do ni fér fi címû film jé nek meg va ló sí tá sá ra 30 000 000 Ft

TIPPCULT Kft. Par nasszus Ki adó (Bu da pest)
Ben son Vil mos: Szol no ki srá cok címû kis re gé nyé nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

Ze ne-Szám Bt. (Bu da pest)
Ha lász Ju dit gyer mek elõ adá sa i nak tech ni kai és szál lí tá si költ sé ge i re 500 000 Ft

Pe rlik Pál s. k.,
igazgató
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TÁJÉKOZTATÓ 
A NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. már ci us 8.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. áp ri lis 19.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 775 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 598 293 785 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból); 94 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 78 929 732 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: 247 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 172 361 698 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 323 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 259 470 003 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge 98 450 000 Ft

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

1. Nem zet kö zi és re gi o ná lis nagy ren dez vé nyek re 2007. már ci us 31-ig

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

A Bod rog köz Táj mú ze u máért Ala pít vány (Ci gánd)
Nem zet kö zi re gi o ná lis nép mû vé sze ti fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft

A Ma gyar Kép zõ mû ves sé gért Ala pít vány (Bu da pest)
A XIII. Bet le he mi já szol  ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
a Ma gyar Me zõ gaz da sá gi Mú ze um ban 400 000 Ft

A Mû ve lõ dés Háza (Sá ros pa tak)
Az Ama tõr nép tán co sok or szá gos be mu ta tó szín pa da
sá ros pa ta ki fesz ti vál ja meg ren de zé sé re 300 000 Ft
Zemp lé ni gyer mek szó ló tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Ács Ká roly Mû ve lõ dé si Köz pont (Rác ke ve)
A kö zép-ma gyar or szá gi folk lór szö vet ség fel nõtt tánc együt te sek 
szak mai be mu ta tó já nak meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Alba Re gia Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény (Szé kes fe hér vár)
Ré gi ós gyer mek nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Ar te ra Ala pít vány (Odor he iu-Se cu i esc–Szé kely ud var hely)
Élõ bet le hem ezés sel és élõ bet le he mi já szol fel ál lí tás sal egy be kö tött 
kéz mû ves ki ál lí tás és ta lál ko zó meg ren de zé sé re 300 000 Ft
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Az Eu ró pai Unió Roma If jú sá gá ért Egye sü let (Nagy ka ni zsa)
A 2. nem zet kö zi roma fesz ti vál meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Ba bits Mi hály Mû ve lõ dé si Ház és Mû vé sze tek Háza (Szek szárd)
A szek szár di nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re* 600 000 Ft
A II. vá sá rok vi lá ga kon fe ren cia és kap cso ló dó sza bad té ri be mu ta tó prog ra mok
meg ren de zé sé re* 300 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Köz mû ve lõ dé si Szak mai
Ta nács adó és Szol gál ta tó In té ze te (Kecskemét)
Nép mû vé sze ti fesz ti vá lok, ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra 
a dél-al föl di ré gi ó ban 1 200 000 Ft

Ba las si Tánc együt tes Mû köd te té sé re Ala pít vány (Bé kés csa ba)
A XVIII. or szá gos szó ló tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 1 200 000 Ft

Bal kán Hang ja Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
A Bal kán hang ja fesz ti vál so ro zat meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Bar ta ko vics Béla Mû ve lõ dé si Köz pont (Eger)
Pa lóc gá la 2006 – Re gi o ná lis nem zet kö zi nép ze nei fesz ti vál 500 000 Ft
„Vi se le tek ré gen és ma” címû or szá gos nép vi se le ti kon fe ren cia meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Bar tók Béla Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont Kht. (Gyõr)
Az I. re gi o ná lis nyu gat-du nán tú li nép mû vé sze ti ki ál lí tás meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Bar tók Béla Mû ve lõ dé si Köz pont (Sze ged)
A VI. nem zet kö zi szö võ-fo nó ta lál ko zó meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Bé kés Me gye Nép mû vé sze té ért Ala pít vány (Bé kés csa ba)
A VII. dél-al föl di re gi o ná lis gyer mek- és if jú sá gi népi pá lyá zat meg ren de zé sé re* 500 000 Ft
Or szá gos aján dék tárgy pá lyá za ti ki ál lí tás és kon fe ren cia meg ren de zé sé re* 750 000 Ft

Ber ze Nagy Já nos Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény (Pécs)
Örök ség 2007. évi nép tánc fesz ti vál dél-du nán tú li 
re gi o ná lis be mu ta tá sá ra meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la (Szom bat hely)
A XII. vasi dö döl le folk na pok meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Bi ha ri Nép mû vé sze ti Egye sü let (Be rettyó új fa lu)
„Ki tesszük a szû rét…” cím mel a II. or szá gos szûr rá tét-ké szí tõ 
pá lyá zat és kon fe ren cia meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Bu da pes ti Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
A Mol nár Ist ván VIII. or szá gos ko re og rá fi ai fó rum meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Bu ko vi nai Szé ke lyek Or szá gos Szö vet sé ge (Bony hád)
A „Se bes tyén Ádám” or szá gos szé kely me se mon dó ver seny meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Ci gány Kul tu rá lis és Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Pécs)
A XV. ci gány kul tu rá lis na pok meg ren de zé sé re 250 000 Ft
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Ci gány Nép raj zi és Tör té ne ti Egye sü let (Szek szárd)
Ki sebb sé gi/ci gány ha gyo má nyok kal fog lal ko zó ön kén tes nép raj zi gyûj tõk 
VII. or szá gos kon fe ren ci á já nak meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Ci gány Szo ci á lis és Mû ve lõ dé si Mód szer ta ni Bá zis (Pécs)
Az V. nem zet kö zi ro ma fesz ti vál meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Cor vin Mû ve lõ dé si Ház (Bu da pest)
Kert vá ro si vi gas sá gok cím mel a népi ízek fesz ti vál já nak meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Cza bán Samu Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Nagy szé nás)
Kis tér sé gi nép dal kö ri ta lál ko zó meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Cse pe li Mun kás ott hon Ala pít vány (Bu da pest)
A IV. or szá gos öreg tán cos ta lál ko zó meg ren de zé sé re 350 000 Ft

Csi li Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Or szá gos, mi nõ sí tés sel egy be kö tött nép ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Élet fa Kul tu rá lis Ala pít vány (Bé kés csa ba)
A II. or szá gos nép me se nap meg ren de zé sé re Be ne dek Elek szü le tés nap ján 300 000 Ft

Eu fó nia Kul tu rá lis Egye sü let (Sfin tu Ghe org he–Sep si szent györgy)
Re gi o ná lis nép mû vé sze ti ver se nyek, fesz ti vá lok meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Eu ró pai Folk lór Köz pon tért Egye sü let (Bu da pest)
A Bar tók nyo mán címû nem zet kö zi kon fe ren cia meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Fal va in kért Kht. (Bán fa)
A III. roma nem ze ti sé gi fesz ti vál meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Fej ér Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Szé kes fe hér vár)
A VI. ad ven ti nép mû vé sze ti és népi ipar mû vé sze ti ki ál lí tás 
és re gi o ná lis egye sü le ti ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft
A 14. or szá gos nép ze nei mi nõ sí tõ meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Folk lór Kul tu rá lis Köz ala pít vány (Jász be rény)
35 éves a Jász ság Népi Együt tes cím mel ju bi le u mi vi ga da lom meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Fü lep La jos Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont Sza bad té ri Szín ház,
Könyv tár és Sport csar nok (Pécsvárad)
40 év – 40 000 tán cos címû pécs vá ra di le ány vá sár 1966–2006 meg ren de zé sé re 700 000 Ft

Ha gyo mány Alap (Bra tis la va–Po zsony)
Nép tánc együt te sek or szá gos se reg szem lé jé nek meg ren de zé sé re 
nép tánc an to ló gia 2006 címmel 700 000 Ft
A Csat ran gos nép ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Ha gyo má nyok Háza (Bu da pest)
Az er dé lyi ci gány ze nész di nasz ti ák címû prog ram meg ren de zé sé re* 800 000 Ft
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Har gi ta Nem ze ti Szé kely Népi Együt tes
(Mi er cu rea-Ci uc–Csík sze re da)
Er dé lyi prí má sok IX. ta lál ko zó já nak meg ren de zé sé re Csík sze re dán 600 000 Ft

Hegy al jai Mes te rek Nép mû vé sze ti Egye sü le te (Tállya)
Sza ká gan kén ti or szá gos ki ál lí tás sal egy be kö tött 
kon fe ren cia-so ro zat meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Hel tai Gás pár Könyv tá ri Ala pít vány (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Az Er dé lyi far sang te me tés címû ko lozs vá ri far san gi ün nep ség, 
gála és tánc ház meg ren de zé sé re 300 000 Ft
A Ko lozs vá ri és Ko lozs me gyei ma gyar ci vil szer ve ze tek fó ru ma 
és a Ko lozs vá ri nép ze ne és nép tánc gála meg ren de zé sé re 200 000 Ft
A Há rom a tánc címû ko lozs vá ri ka rá cso nyi fesz ti vál meg szer ve zé sé re 200 000 Ft

Ifjú Szí vek Ma gyar Mû vé sze ti Egye sü let (Bra tis la va–Pozsony)
A Bar tók és Szlo vá kia címû po zso nyi Bar tók-sze mi ná ri um 
és fesz ti vál meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Jász apá ti ak Ba rá ti Egye sü le te (Jász apá ti)
A II. Ha gyo má nyos szak mák-szak mai ha gyo má nyok 
címû ki ál lí tás és kon fe ren cia meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szol nok)
A Ha gyo mány õr zõ kéz mû ves ség Jász-Nagy kun-Szol nok me gyé ben, 
a Sajó völ gyé ben és Há rom szé ken címû prog ram meg ren de zé sé re 700 000 Ft

Jó kai Mór Mû ve lõ dé si Ház, Könyv tár és Te le ház
(Táp lán szent ke reszt)
A ci te ra szó messze hang zik cím mel ci te ra ze ne ka rok ta lál ko zó já nak 
meg ren de zé sé re Táp lán szent ke resz ten 250 000 Ft

Ka ni zsai Hor vá tok Egye sü le te (Nagy ka ni zsa)
Hor váth–ma gyar nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Kap tár Ma gyar lu ka fai Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Ma gyar lu ka fa)
A XXII. Ven del-na pi bú csú re gi o ná lis nép mû vé sze ti fesz ti vál meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Ka pu vár Nép tánc mû vé sze té ért Ala pít vány (Ka pu vár)
A Ha gyo mány õr zõ együt te sek nyu gat-du nán tú li ta lál ko zó ja 
2006 meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Ka rá csony Sán dor Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Földes)
A II. Kár pát-me den cei võ fély ta lál ko zó meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Kar zat Kul túr köz pont Ala pít vány (Gyõr)
Nép ze nei és ha gyo mány õr zõ prog ra mok meg ren de zé sé re 
Az öt temp lom fesz ti vá lon 450 000 Ft
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Ké ki rin gó Ala pít vány (Odor he iu-Se cu i e se–Szé kely ud var hely)
A Bartók Béla nyomdokain ünnepi rendezvénysorozat megvalósítására 100 000 Ft
Gyer mek és if jú sá gi nép tánc cso por tok VIII. fesz ti vál ja meg ren de zé sé re 
Szé kely ud var he lyen 400 000 Ft

Ker tész Tánc egy let Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
A III. Ma gyar la pá di szü re ti na pok meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Kiss Áron Ma gyar Já ték tár sa ság (Bu da pest)
A VIII. nem zet kö zi és or szá gos já ték ké szí tõ kon fe ren cia, 
be mu ta tó és ki ál lí tás meg ren de zé sé re a Róza ba ba-prog ram keretében 250 000 Ft

Ko dály Zol tán Ma gyar Mû ve lõ dé si Köz pont
(Bac ka To po la–Topolya)
IV. vaj da sá gi ki sebb sé gi fesz ti vál és a II. vaj da sá gi nép ze nei fesz ti vál 
meg ren de zé sé re 350 000 Ft

Kos suth Mû ve lõ dé si Köz pont (Da bas)
A VI. re gi o ná lis nép ze nei ta lál ko zó meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Kõ rö si Cso ma Sán dor Köz mû ve lõ dé si Egye sü let
(Co vas na–Kovászna)
Csán gó-nap szer ve zé sé re Ko vász nán 100 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Or mos bá nya)
Ha gyo mány õr zõ nép da lo sok, nép ze né szek, hang sze res szó lis ták, kó ru sok, 
ének ka rok nép dal ének esek or szá gos és re gi o ná lis ta lál ko zó já nak 
megrendezésére 100 000 Ft

Ma gyar Folk Cent rum Egye sü let (Deb re cen)
A II. deb re ce ni Folk-más fél nap meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Ma gyar Szõ lõ- és Bor kul tú ra Szol gál ta tó Kht. (Bu da pest)
Szü re ti fel vo nu lás le bo nyo lí tá sá ra és a Bor né pek da lai 
címû dal ver seny meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Nép raj zi Ku ta tó in té ze te (Budapest)
An gya lok, dé mo nok, lá tók és szen tek cím mel or szá gos 
val lás et no ló gi ai kon fe ren cia meg ren de zé sé re 350 000 Ft
Folk lór és tör té ne lem címû kon fe ren cia meg ren de zé sé re 350 000 Ft

Ma gya rok Örök sé ge Ala pít vány (Száz ha lom bat ta)
A kö zép-ma gyar or szá gi ré gió gyer mek nép tánc fesz ti vál já nak meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Ma gyar or szá gi Ko vács mí ves Céh (Bu da pest)
Ha gyo mány és kor sze rû ség a mû vé szi ko vá cso lás és az épí té szet kap cso la tá ban 
címû or szá gos ki ál lí tás meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Ma gyar or szá gi Né met Ének-, Zene és Tánc ka rok Or szá gos Ta ná csa
(Bu da pest)
A IV. Bla sert ref fen címû ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 150 000 Ft
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Mar tin György Nép tánc szö vet ség (Bu da pest)
A nép tán co sok bál ja meg ren de zé sé re* 600 000 Ft

Me zõ ma da ras Fej lesz té si Egye sü le te (Me zõ ma da ras)
A VI. Bú za ka lász me zõ sé gi nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Me zõ tú ri Szi vár vány Nép ze nei Egye sü let (Me zõ túr)
A gyer mek és if jú sá gi ci te ra ze ne ka rok 9. túri ta lál ko zó ja 
meg ren de zé sé re Me zõ tú ron 150 000 Ft

Mik száth Kál mán Mû ve lõ dé si Köz pont (Ba las sa gyar mat)
Pa lóc or szág-me se or szág címû pa lóc me se mon dó ver seny 
ma gyar or szá gi elõ dön tõ i nek meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Mold va hon Csán gó Kul tu rá lis Köz hasz nú Egye sü let (Gyön gyös)
Az V. csán gó ka rá csony meg ren de zé sé re 600 000 Ft
A XI. csán gó bál meg ren de zé sé re 700 000 Ft

Mó ra hal mi Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la (Mó ra ha lom)
A mó ra hal mi szü re ti na pok ke re tén be lül nem zet kö zi nép tánc fesz ti vál 
meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Mu ha ray Ele mé r Nép mû vé sze ti Szö vet ség (Bu da pest)
A Ha gyo mány õr zõ együt te sek be mu ta tó szín pad meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Gen csa pá ti)
A III. nem zet kö zi bet le he mes ta lál ko zó meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Mû ve lõ dé si Ház (Öskü)
Bé ke fi An tal nép ze nei ta lál ko zó meg ren de zé sé re 140 000 Ft

Mû vé sze tek Háza Eger Kul tu rá lis és Szó ra koz ta tó Kht. (Eger)
A VIII. ma ra to ni folk hét vé ge meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Nagy vá ra di Tánc ház Egye sü let (Ora dea–Nagy vá rad)
17 éves a nagy vá ra di tánc ház cím mel nagy vá ra di tánc ház ta lál ko zó 
meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Né met Ki sebb sé gi Ön kor mány zat (Nagy má nyok)
A Bla sert ref fen 2006 címû ma gyar or szá gi né met fú vós ze ne ka rok 
IV. or szá gos fesz ti vál ja meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Nép mû vé sze ti Egye sü le tek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Bu da pes ti ka rá cso nyi vá sár meg ren de zé sé re* 1 800 000 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
Vi rá go zó dott… Anno az um lin gok Ka lo ta sze gen 
címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra* 800 000 Ft

Pa lóc föl di Népi Ipar mû vé szek Egye sü le te (Ba las sa gyar mat)
A nagy pa lóc ki ál lí tás meg ren de zé sé re dr. Zó lyo mi Jó zsef em lé ké re 150 000 Ft
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Pé csi Fér fi kar Ala pít vány (Pécs)
A XI. eu ró pai bor dal fesz ti vál meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Ma gyar Kul túr kör (Be cej–Be cse)
A II. Szent And rás-ha vi nép mû vé sze ti fesz ti vál meg szer ve zé sé re 200 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Ma gyar Mû ve lõ dé si Egye sü let (Novi Sad–Újvidék)
Vaj da ság ból jöt tem, Vaj da ság ba me gyek… A vaj da sá gi nép mû vé sze ti ifjú mes te re 
cí met vi se lõ nép mû vé szek kö zös mû so rá nak megrendezésére 200 000 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Decs)
Sár kö zi ta vasz – ha gyo mány õr zõ együt te sek szak mai fó ru má nak 
meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Pro Pat ria Kht. (Ko mar no–Rév ko má rom)
Fel vi dé ki ma gyar nép vi se le ti ba bák ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Roma Kö zös ség fej lesz tõk Or szá gos Egye sü le te (Kis kö re)
A III. or szá gos roma kul tu rá lis na pok meg ren de zé sé re Kis kö rén 400 000 Ft

Se lye Já nos Kol lé gi um (Ko mar no–Rév ko má rom)
Or szá gos há rom na pos sze mi ná ri um meg ren de zé sé re 
a fel vi dé ki ma gyar táj há zak ve ze tõi számára 450 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Me gyei Pe da gó gi ai
Köz mû ve lõ dé si és Kép zé si In té ze te (Nyíregyháza)
If jú sá gi nép ze nei ta lál ko zó és ci gány kéz mû ve sek 
re gi o ná lis ki ál lí tá sá nak szer ve zé sé re 400 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat 
Mó ricz Zsig mond Szín há za (Nyír egy há za)
A Tánc far sang címû ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 700 000 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)
A Má ra ma ros nép mû vé sze te címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Ta bán Szerb Folk lór cent rum Egye sü let (Bu da pest)
A XII. Ta bán-est meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Taj ti Er zsé bet (Jász apá ti)
Az Ék szer a lel kem címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Ta nac Kul tu rá lis Egye sü let (Pécs)
Is ten ho zott, ked ves ven dég! cím mel a 11. Nem zet kö zi hor vát fesz ti vál 
meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Tánc ház Egye sü let (Bu da pest)
A XVIII. or szá gos sze zon nyi tó tánc há zi mu lat ság meg ren de zé sé re* 1 800 000 Ft
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Tár sa dal mi Fel emel ke dé sün kért Füg get len Ci gány Szer ve zet
(Miskolc)
Észak-ma gyar or szá gi re gi o ná lis roma if jú sá gi te het ség ku ta tó 
au ten ti kus tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Téka Kul tu rá lis Ala pít vány (Gher la–Sza mo súj vár)
A III. Ég tá jak ven dég ség ben Sza mo súj várt VIII. nem zet kö zi 
õszi fesz ti vál meg ren de zé sé re 250 000 Ft
A X. ju bi le u mi me zõ sé gi nép ze ne és nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Tol na Me gyei Nép mû vé sze ti Egye sü let (Szek szárd)
Az egye sü let ju bi le u mi ki ál lí tá sá nak rév ko má ro mi be mu ta tá sá ra 200 000 Ft

Uni ver Tán czos Pé ter Ci te ra- és Nép dal kör Egye sü let (Kecs ke mét)
A VII. nem zet kö zi da los-tán cos ta lál ko zó meg ren de zé sé re 
a kecs ke mé ti hí rös hét fesz ti vál ke re te in belül 200 000 Ft

Váci Mi hály Mû ve lõ dé si Ház (Ve res egy ház)
A Hipp-hop far sang! címû kö zép-ma gyar or szá gi pa lóc ha gyo mány õr zõ 
népi együt te sek I. ta lál ko zó ja meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Vaj da Pé ter Mû ve lõ dé si Köz pont és Tu rul Mozi (Szar vas)
Gyer mek nép tán co sok X. or szá gos szó ló tánc fesz ti vál dön tõ jé nek 
meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Vaj da sá gi Ma gyar Folk lór köz pont (Su bo ti ca–Sza bad ka)
A Sil lad ri II. ka ma ra nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Vaj da sá gi Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet Kft. (Sen ta–Zenta)
A Kár pát-me den cei nép ze ne ku ta tók dél vi dé ki kon fe ren ci á ja meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Vaj da sá gi Ma gyar Nép mû vé sze ti és Köz mû ve lõ dé si Köz pont 
(Novi Sad–Újvidék)
A XI. vaj da sá gi tánc ház ta lál ko zó és ki ra ko dó vá sár meg ren de zé sé re 550 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház (Vas vár)
Nem zet kö zi nép da los ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Encs)
A XII. Aba ú ji vi rá gok cím mel ki ál lí tás meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Mart fû)
A Há rom vá ros hím zé sei címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Ózd)
Tû vel-fo nál lal V. re gi o ná lis dí szí tõ mû vé sze ti ki ál lí tás és be mu ta tó 
meg ren de zé sé re a Ma gyar Kul tú ra Nap ja alkalmából 200 000 Ft

Vö rös marty Mi hály Ál ta lá nos és Mû ve lõ dé si Köz pont (Bonyhád)
A XI. Ta vasz vá ró – Tol na me gyei gyer mek nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 160 000 Ft
A XII. or szá gos nép ze nei ta lál ko zó és völgy sé gi szü ret meg ren de zé sé re 600 000 Ft
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X-Pro duk ció Kul tu rá lis, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Dom bos ta va szi fest meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Zala Me gyei Mû ve lõ dé si és Pe da gó gi ai In té zet, Szak kép zõ Is ko la
(Za la eger szeg)
Az I. re gi o ná lis nyu gat-du nán tú li nép mû vé sze ti ki ál lí tás meg ren de zé sé re 300 000 Ft

2. Az élõ nép mû vé szet to vább kép zés sel kap cso la tos meg va ló sí tá sá ra 

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

A Mû ve lõ dés Háza (Sá ros pa tak)
A zemp lé ni Örök sé günk nép mû vé sze ti tá bor meg ren de zé sé re 250 000 Ft

A Sá ros pa ta ki Ama tõr Mû vé sze kért Ala pít vány (Sá ros pa tak)
A IV. népi ját szó há zi to vább kép zõ- és pa ta ki fa ze kas tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Ács Ká roly Mû ve lõ dé si Köz pont (Rác ke ve)
A Kéve nép tánc együt tes havi tánc há za i nak meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Ady End re Mû ve lõ dé si Egye sü let (Sta ra Mo ra vi ca–Ó-Moravica)
A XI. szólj, síp, szólj! Nép ze nei és nép tánc-tá bor meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Alba Re gia Tánc egye sü let (Szé kes fe hér vár)
To vább kép zés ma gyar nép tánc pe da gó gu sok szá má ra 
címû prog ram meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft
Komp lex tánc há zi ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Al só nyé ki Kul túr ház (Al só nyék)
Nép ze nei es ték meg ren de zé sé re Al só nyé ken 150 000 Ft

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Ül lés)
Kis tér sé gi nép mû vé sze ti szak tá bor meg ren de zé sé re 100 000 Ft

And rás Ala pít vány (Mi er cu rea Ciuc–Csík sze re da)
Élõ nép ha gyo má nyun kat, tán colt, ze nélt anya nyel vün ket népi 
mes ter sé ge in ket ok ta tó címû szak tá bor meg ren de zé sé re roma fiataloknak 280 000 Ft

Apá ról fi ú ra Ala pít vány (Tö rök szent mik lós)
A IX. al ko tó hét meg ren de zé sé re 150 000 Ft

APTE Mû vé sze ti Egye sü let – Nép tán co sok ba rá ti köre (Ajka)
Tán cos kép zés so ro zat meg ren de zé sé re fel sõ ta go za tos gye re kek nek 200 000 Ft
Te het sé ges gyer mek tán co sok tá bo rá nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Arany tíz Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
A XV. egy szó lam nép ze nei tá bor meg ren de zé sé re 400 000 Ft
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Ar chí vum Kul tu rá lis Ala pít vány (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A XVI. nem zet kö zi ka lo ta szent ki rá lyi nép ze ne-nép tánc tá bor meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Ar te ra Ala pít vány (Odor ke iu-Se cu i esc–Szé kely ud var hely)
Me se fal vak Szé kely föl dön címû nép mû vé sze ti szak tá bor meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Bal kán Hang ja Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
A X. Bal kán tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Bar ta ko vics Béla Mû ve lõ dé si Köz pont (Eger)
A Gaj dos-tánc há zak meg ren de zé sé re 2006. II. fél évé ben 200 000 Ft

Bar tók Kul tu rá lis Tánc egye sü let (Bu da pest)
Bu da pest Fõ vá ros Bar tók Tánc együt tes nép mû vé sze ti 
szak mai tá bo rá nak meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Bé kás me gye ri Kö zös sé gi Ház (Bu da pest)
Ap rók tán ca címû prog ram meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Bé kés Me gye Nép mû vé sze té ért Ala pít vány (Bé kés csa ba)
A XII. or szá gos ko sár fo nó mes ter kur zus meg ren de zé sé re* 250 000 Ft
A XIII. nem zet kö zi fa fa ra gó tá bor meg ren de zé sé re* 400 000 Ft

Bé kés Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont, Kéz mû ves Szak is ko la 
és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la (Békéscsaba)
A XVI. or szá gos, re gi o ná lis és me gyei komp lex 
nép mû vé sze ti tá bor meg ren de zé sé re* 900 000 Ft

Bé kés Me gyei Nép mû vé sze ti Egye sü let (Bé kés csa ba)
A X. ha tá rok nél kü li nép raj zi nép fõ is ko la meg ren de zé sé re* 300 000 Ft
Nép mû vé sze ti aka dé mia meg va ló sí tá sá ra* 300 000 Ft

Bé kés Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Bé kés)
A Be len cé res nép tánc együt tes tánc há zi és nép tánc tá bo ri 
prog ram já nak meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Bé kés csa bai If jú sá gi Ház és Ál ta lá nos Tár sas kör (Bé kés csa ba)
Gu zsa lyas nap meg ren de zé sé re 300 000 Ft

BEM Folk lór Egye sü let (Bu da pest)
Gyer mek- és if jú sá gi nép tánc tá bor meg ren de zé sé re há rom együt tes rész vé te lé vel 150 000 Ft
A III. nem zet kö zi szász csá vá si nép ze nei és nép tánc tá bor meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Bi ha ri Já nos Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
Nép tánc tá bor meg ren de zé sé re a sás tói if jú sá gi tá bor ban 200 000 Ft

Bi ha ri Nép mû vé sze ti Egye sü let (Be rettyó új fa lu)
A VIII. or szá gos fel nõtt csu hé fo nó és kéz mû ves al ko tó tá bor meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros XV. Ke rü let Ön kor mány zat 
Cso ko nai Mû ve lõ dé si Köz pont (Budapest)
Tánc há zi prog ra mok meg ren de zé sé re a Cso ko nai Mû ve lõ dé si Köz pont ban 100 000 Ft
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Bu da pest-Cse pel Ön kor mány za ta 
Nagy Imre Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Budapest)
Gyer mek, if jú sá gi és fel nõtt tánc há zi prog ram so ro zat meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Bu ko vi nai Szé ke lyek Or szá gos Szö vet sé ge (Bony hád)
Bu ko vi nai szé kely ha gyo mány õr zõk szak mai to vább kép zé sé re 150 000 Ft

Céd rus Ala pít vány (Soly már)
Nép mû vé sze ti Szak tá bor meg ren de zé sé re Szö cén (Õr ség) 150 000 Ft

Csa ba Kul tu rá lis Egye sü let a Tánc mû vé sze tért (Bé kés csa ba)
Az In gyom-bin gyom címû tánc ház so ro zat meg ren de zé sé re gye re kek nek 200 000 Ft
Gyer mek tánc tá bo rok meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Cse ma dok Nóg rá di Te rü le ti Vá laszt má nya (Lu ce nec–Losonc)
A 2. pa lóc mû vé sze ti szak tá bor meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Cse pe li Mun kás ott hon Ala pít vány (Bu da pest)
A Cse pel tánc együt tes nyá ri edzõ tá bo rá nak meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Da la nics György Köz ok ta tá si és Kul tu rá lis Ala pít vány (Nyír egy há za)
A Csi rik li nép tánc cso port szak mai nyá ri tá bo rá nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft

De ATC Hor to bá gyi Nép tánc együt tes Kul tu rá lis Egye sü let
(Deb re cen)
A 4. tánc ta ní tás sal egy be kö tött be mu ta tó meg ren de zé sé re 
a Deb re ce ni Egye te men 100 000 Ft

Dél-al föl di Re gi o ná lis Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Bé kés csa ba)
Az V. dél-al föl di gyer mek nép mû vé sze ti tá bor meg ren de zé sé re* 300 000 Ft

Desz ki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Deszk)
Nép tánc- és kéz mû ves tá bor meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Dr. Kresz Má ria Ala pít vány (Bu da pest)
Fa ze kas mes ter kur zu sok meg ren de zé sé re Kép zõk kép zõ je cím mel 200 000 Ft

Du da szó Hal lat szik Ala pít vány (Bu da örs)
A ma gyar du da ze ne kar pad ka po ros du dás tánc ház prog ram ja i nak 
meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Du na-Ti sza Közi Nép mû vé sze ti Egye sü let (Kecs ke mét)
Fa fa ra gó tá bor meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft
Vert csip ke-al ko tó tá bor meg va ló sí tá sá ra 150 000 Ft
Hím zõk al ko tó tá bo ra, szak mai to vább kép zé se 
– re gi o ná lis al ko tó tá bor meg ren de zé sé re 100 000 Ft
If jú sá gi szö võ tá bor meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Eg res sy Béni Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Ka zinc bar ci ka)
Já té kos nép mû vé szet – a Sajó men ti al ko tók 
nép mû vé sze ti to vább kép zõ tá bo ra meg ren de zé sé re 150 000 Ft
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Egye sí tett Köz mû ve lõ dé si In téz mény Mû ve lõ dé si Ház 
és Köz sé gi Könyv tár (Szegvár)
Az élõ nép mû vé szet – nép mû vé sze ti szak tá bo rok 
és rend sze res tánc há zak meg ren de zé sé re Szeg vá ron a Dob ban tó nép tánc együt tes
köz re mû kö dé sé vel 200 000 Ft

Élet fa Kul tu rá lis Ala pít vány (Bé kés csa ba)
A II. ha gyo mány õr zõ nép mû vé sze ti élet mód tá bor meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Élõ For rás Ha gyo mány õr zõ Egye sü let (Aj ka-Pad rag kút)
Tánc ok ta tók tá bo rá nak meg ren de zé sé re Kis csõ szön 250 000 Ft

Er dei Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont és Mû vé sze ti Is ko la (Kecs ke mét)
A mû ve lõ dé si köz pont és mû vé sze ti is ko la nép mû vé sze ti 
szak tá bo rai és tánc há zai prog ram já nak meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Er kel Fe renc Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Gyula)
Tánc ház meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Esély Kö ves si Er zsé bet Szak kép zõ Is ko la (Bu da pest)
Or szá gos if jú sá gi népi kéz mû ves al ko tó tá bor meg ren de zé sé re 300 000 Ft
Kas ka kö tõk és ha gyo mány ápo lók kéz mû ves kö zös sé ge 
szak mai tá bo ra meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Eth ni ka Kul tu rá lis Ala pít vány (Lo pa dea–Ma gyar la pád)
A IX. Ma ros-Kü kül lõ men ti nem zet kö zi nép ze ne-nép tánc tá bor meg ren de zé sé re 350 000 Ft

Eu fó nia Kul tu rá lis Egye sü let (Sfin tu Ghe org he–Sep si szent györgy)
A VI. re gi o ná lis nép mû vé sze ti szak tá bor meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Fa lu ház-Mû ve lõ dé si Ott hon-Kö zsé gi Könyv tár (Kis gyõr)
Csa lá di kéz mû ves szak tá bor meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft

Fej ér Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Szé kes fe hér vár)
Az V. nép mû vé sze ti tá bor Iga ron és nép dal kör ve ze tõk 
re gi o ná lis to vább kép zé sé nek meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Fej ér Me gyei Nép ze nei Mû hely Egye sü let (Szé kes fe hér vár)
Csa lá di prog ram – kéz mû ves fog lal ko zás 
és gye rek tánc ház meg ren de zé sé re Szé kes fe hér vá ron 200 000 Ft

Folk lór Kul tu rá lis Köz ala pít vány (Jász be rény)
Rend sze res tánc há zak meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Folk lór fesz ti vá lok Ma gyar or szá gi Szö vet sé ge (Budapest)
Fesz ti vál szer ve zõk to vább kép zé sé nek meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Fonó Bu dai Ze ne ház Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Kht. (Bu da pest)
Rend sze res tánc há zak meg ren de zé sé re a Fo nó ban 500 000 Ft

Fó rum a Nép mû vé sze tért Köz hasz nú Ala pít vány (Mar ton vá sár)
Tük rös – fel nõtt és if jú sá gi nép mû vé sze ti tá bor meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft
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Fõ nix Gyer mek- és If jú sá gi Nép tánc együt tes (Deb re cen)
Nyá ri szak mai tá bor meg ren de zé sé re Ba la ton sze me sen 200 000 Ft

Fü ge di Már ta Nép mû vé sze ti Egye sü let (Mis kolc)
Komp lex nép mû vé sze ti al ko tó tá bor meg ren de zé sé re 
a di ós gyõ ri kéz mû ves al ko tó ház ban 200 000 Ft

Gi rincs Köz ség Ön kor mány za ta (Gi rincs)
Ha gyo mány õr zõ fa fa ra gó tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Gö döl lõ Tánc együt te sért Ala pít vány (Gö döl lõ)
Nép tán cos és nép ze nei tá bor meg ren de zé sé re 
a Gal ga men te ré gió fal va i ban élõ gyer me kek és fel nõt tek számára 400 000 Ft

Gön czi Fe renc Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont 
és Kö zép-Eu ró pai Kul tu rá lis In té zet (Zalaegerszeg)
A Kéz mû ve sek Háza 2006. évi nyá ri nép mû vé sze ti 
al ko tó tá bo ra i nak meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Gye pûk Népe Ala pít vány (Bu da örs)
A X. gyer mek- és if jú sá gi nép mû vé sze ti csán gó tá bor 
meg ren de zé sé re Ti sza do bon 200 000 Ft
Gyer mek- és if jú sá gi tánc ház meg ren de zé sé re a Sül tü Ze ne kar ral 150 000 Ft

Gyer me ke ink Jö võ jé ért Ala pít vány (Fé nyes lit ke)
A Li get Tánc együt tes után pót lás cso port ja nyá ri tá bo ra i nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Ha gyo má nyok Háza (Bu da pest)
Ha gyo mány is me re ti és mód szer ta ni tá bor meg ren de zé sé re* 200 000 Ft
Nép tán cos to vább kép zé sek meg ren de zé sé re a Ha gyo má nyok Há zá ban* 300 000 Ft
Nyá ri kéz mû ves szak tá bo rok meg ren de zé sé re* 600 000 Ft

Haj dú Tánc együt te sért Ki e mel ke dõ en Köz hasz nú Ala pít vány
(Debrecen)
Re gi o ná lis to vább kép zés re az észak-al föl di ré gió tánc együt tes ve ze tõi, 
ok ta tói szá má ra Hor to bá gyi tánc ha gyo má nyok és szo ká sok címmel 100 000 Ft

Hang-Tér-Kép Kul tu rá lis és Nép fõ is ko lai Egye sü let (Ka pu vár)
Rá ba kö zi nem zet kö zi nép tánc tá bor meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft

Har gi ta Me gyei Al ko tó köz pont (La za rea–Gyer gyó szár hegy)
Úri hím zés és csip ke ké szí tés-tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Har gi ta Me gyei Kul tu rá lis Köz pont (Mi er cû rea-Ci uc–Csík sze re da)
A III. fel csí ki ha gyo mány õr zõ gyer mek tá bor meg ren de zé sé re 250 000 Ft
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Hel tai Gás pár Könyv ári Ala pít vány (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A Hel tai Ala pít vány és a Szar ka láb Nép tánc együt tes ál tal szer ve zett 
Hel tai tánc ház rend sze res meg ren de zé sé re 300 000 Ft
A IV. tánc ok ta tó-kép zõ tan fo lyam meg ren de zé sé re 200 000 Ft
Kis is ko lá sok fa kul ta tív nép tánc ok ta tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft
A ko lozs vá ri Szar ka lá bacs kák gye rek-nép tánc együt tes 
II. Szar ka lá bacs kák szak mai tá bo ra meg ren de zé sé re 100 000 Ft

If jú sá gért Kht. (Ko mar no–Rév ko má rom)
Nép mû vé sze ti szak tá bor so ro zat meg ren de zé sé re 
a fel vi dé ki ma gyar gye re kek nek 300 000 Ft

II. Rá kó czi Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont (Nagy kál ló)
Ka lá ris nép mû vé sze ti tá bo rok meg ren de zé sé re, a ma gyar pa rasz ti tár sa da lom
ha gyo má nya i nak ápo lá sa, fel ele ve ní té se céljából 350 000 Ft

Isa sze gi Népi Ha gyo má nyai Ala pít vány (Isa szeg)
Az ala pít vány és a Dó zsa György Mû ve lõ dé si Ott hon 
tánc há za i nak meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Gyer mek ott hon (Szol nok)
Komp lex nép mû vé sze ti al ko tó tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Jó Rit mus Mû vé sze ti Ne ve lé sért Ala pít vány (Deb re cen)
A II. al föl di föld esi nép ze nei tá bor 2006 meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Jó kai Mór Mû ve lõ dé si Köz pont (Pápa)
Nép mû vé sze ti szak tá bo rok és rend sze res tánc há zak 
prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 350 000 Ft

Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Köz pont és If jú sá gi Ház (Baja)
Kéz mû ves al ko tó tá bor és fo lya ma tos tánc há zak meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Kal lós Zol tán Ala pít vány (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A XII. me zõ sé gi nép ze ne, nép tánc és kéz mû ves tá bor 
meg ren de zé sé re if jak nak és gye rek nek 400 000 Ft
Szór vány vi dé ki ma gyar gye re kek anya nyel vi 
és kéz mû ves tá bo rá nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft
A XV. me zõ sé gi nép ze ne- és nép tánc tá bor meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Ka rá csony Sán dor Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Földes)
Ha gyo mány õr zõ tá bor meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Kar zat Kul túr köz pont Ala pít vány (Gyõr)
A mag tól a ke nyé rig címû al ko tó tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Kecs ke mé ti Ka szi nó Kul tu rá lis Egye sü let (Kecs ke mét)
A Csík Ze ne kar öt tánc há zá nak meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Ké ki rin gó Ala pít vány (Odor he iu-Se cu i esc–Szé kely ud var hely)
Nép mû vé sze ti nyá ri tá bo rok meg ren de zé sé re Szen ter zsé be ten és Alsósófalván 200 000 Ft

552 NKA HÍRLEVÉL n EREDMÉNYKÖZLÉSEK



Ken der kóc Ha gyo mány õr zõ Egye sü let (Püs pök la dány)
Komp lex nép mû vé sze ti és nép tán cos nyá ri ok ta tó tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Kis ka ni zsa Kul tu rá lis Egye sü let (Nagy ka ni zsa)
A 2006. évi tánc ház so ro zat meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Kle bels berg Kunó Mû ve lõ dé si, Kul tu rá lis és Mû vé sze ti Köz pont
(Budapest)
Ma gyar tánc ház gye re kek nek meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Ko dály Zol tán Ma gyar Mû ve lõ dé si Köz pont 
(Bac ka To po la–Topolya)
A XI. Ba tyu nép ze nei és nép tánc tá bor meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft
A Ko dály Zol tán MMK havi tánc há za i nak mû köd te té sé re 350 000 Ft

Kõ bá nyai és Vas utas Tö rek vés M. K. Kul tu rá lis-Sza bad idõ Egye sü let 
(Budapest)
Rend sze res tánc ház meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Köl csey Fe renc Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Deb re cen)
A 12. or szá gos bõr mû ves tá bor meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Kö rös nagy har sá nyi Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont
(Kö rös nagy har sány)
A népi kul tú ra ér té ke i nek ápo lá sa címû tá bor meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Ku lich Gyu la Mû ve lõ dé si Ház (Do boz)
Az agya gos kör nyá ri tá bo rá nak meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Lajt ha Lász ló Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la (Szen tes)
Az Egy el ve szett hang szer címû te ker õs tá bor meg ren de zé sé re 350 000 Ft

Lajt ha Lász ló Ala pít vány (Sfin tu-Ge org he–Sep si szent györgy)
A Sep si szent györ gyön mû kö dõ tánc ház prog ram já nak szí ne sí té sé re 200 000 Ft
A VIII. kom man dói ci gány folk lór tá bor meg szer ve zé sé re 300 000 Ft

Lázi Dom bi Kul tu rá lis Egye sü let (Szen na)
A Du da is ko la címû so mo gyi nép ze nei, nép tánc- 
és kéz mû ves tá bor meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Le te nyei Fa fa ra gó Mû hely Egye sü let (Le te nye)
A XXI. le te nyei fa fa ra gó tá bor meg ren de zé sé re 
– Népi fa szob rá szok or szá gos al ko tó te le pe címmel 100 000 Ft

Lu das Kul tu rá lis Egye sü let Nép ze nei Ha gyo má nya in kért
(Bé kés csa ba)
A Lu das kocs ma címû tánc há zi és kon cert so ro zat meg ren de zé sé re 450 000 Ft

Ma gyar Csip ke ké szí tõk Egye sü le te (Szi get szent mik lós)
A XVIII. ma gyar csip ke hét ki ál lí tás sal egy be kö tött tá bo rá nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft
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Ma gyar Folk Cent rum Egye sü let (Deb re cen)
A II. deb re ce ni csa lá di folk tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Ma gyar Kó ru sok és Ze ne ka rok Szö vet sé ge – KÓTA
A XXI. Csu to rás nem zet kö zi nép ze nei és nép tánc tá bor meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Ma gyar Vár Ala pít vány (Po máz)
A Téka tánc ház tá bor és nép mû vé sze ti al ko tó tá bor meg ren de zé sé re 400 000 Ft
Ját szó kert épí tõ nép mû vé sze ti al ko tó tá bor meg ren de zé sé re 
a ka lo ta sze gi Nyárszón 400 000 Ft

Ma gyar or szá gi Gö rö gök Kul tu rá lis Egye sü let Csong rád Me gyei
He lyi Cso port ja (Szeged)
Rend sze res tánc ház meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

Ma gyar or szá gi Ko vács mí ves Céh (Bu da pest)
A ko vá csolt vas-ala kí tás le he tõ sé gei a tér plasz ti ká ban 
címû ko vács mû vé sze ti to vább kép zõ szak tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Ma gyar or szá gi Né met Ének-, Ze ne- és Tánc ka rok Or szá gos Ta ná csa
(Budapest)
Or szá gos né met if jú sá gi nép ze nei tá bor meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Makó és Kör nyé ke Mû vé sze ti Ala pít vány (Makó)
A II. ka lá ka tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Mar czi bá nyi Téri Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
A Kõ ke tánc és a Gu zsa lyas tánc há zak 2006. évi prog ram ja i ra 400 000 Ft

Mar tin György Nép tánc szö vet ség (Bu da pest)
A nép tánc szö vet ség ta va szi/õszi szak mai to vább kép zé se i nek tá mo ga tá sá ra* 600 000 Ft

Mát ra Hon véd Ka szi nó Kul tu rá lis Egye sü let (Gyön gyös)
Szak tá bor és tánc ház klub ren dez vé nye i nek meg tar tá sá ra 200 000 Ft

Me csek Tánc együt tes Egye sü let (Pécs)
Nem zet kö zi nép tánc tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Me zõ he gyes Vá ro si Ön kor mány zat 
Jó zsef At ti la Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont ja (Mezõhegyes)
A XXV. me zõ he gye si gyer mek nép tánc tá bor meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Me zõ ma ra das Fej lesz té si Egye sü le te (Me zõ ma da ras)
A II. me zõ sé gi nép mû vé sze ti szak tá bor meg ren de zé sé re gyer me kek nek 200 000 Ft

Mik száth Kál mán Mû ve lõ dé si Köz pont (Ba las sa gyar mat)
Pa lóc nép me se tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Mi si na Nép tánc együt tes Egye sü let (Pécs)
Az V. al só mo cso lá di gyer mek nép tánc-szak tá bor meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft
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Móra Fe renc Mû ve lõ dé si Egye sü let (Coka–Csó ka)
A VIII. hon is me re ti gyer mek nép tánc tá bor meg ren de zé sé re Ka ni zsa mo nos to ron 200 000 Ft

Musz ka Já nos Ala pít vány (Püs pök la dány)
Az Ide lá bam, nem oda címû rend sze res kis tér sé gi tánc ház meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Zur gó tánc há zak és zur gó dió gyer mek prog ram-so ro zat meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Mû vé sze tek Háza Eger Kul tu rá lis és Szó ra koz ta tó Kht. (Eger)
Rend sze res tánc há zak meg ren de zé sé re az egri Mû vé sze tek Há zá ban 2006-ban 350 000 Ft

Nagy vá ra di Tánc ház Egye sü let (Ora dea–Nagy vá rad)
Nagy vá ra di tánc ház – 17. évad meg ren de zé sé re 450 000 Ft

Nép kör Ma gyar Mû ve lõ dé si Köz pont (Su bo ti ca–Sza bad ka)
Vaj da sá gi együt tes ve ze tõk to vább kép zé sé nek meg szer ve zé sé re 400 000 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
Tánc ház so ro zat meg ren de zé sé re a Nép raj zi Mú ze um ban* 300 000 Ft

Nyír ség Tánc együt tes (Nyír egy há za)
A Nyír ség to vább kép zõ tá bor meg ren de zé sé re tánc pe da gó gu sok szá má ra* 400 000 Ft

Örök ség Gyer mek Nép mû vé sze ti Egye sü let (Bu da pest)
Or szá gos ha tó kö rû to vább kép zés re* 500 000 Ft

Örök ség Nép fõ is ko lai Szö vet ség (Bé kés csa ba)
Az Örök ség nyá ri tá bo rok meg ren de zé sé re a Kár pát-me den cé ben 300 000 Ft

Pak si Köz mû ve lõ dé si Kht. (Paks)
A népi kul tú rát meg õr zõ és meg újí tó prog ra mok meg ren de zé sé re Pak son 150 000 Ft

Pa lóc föl di Népi Ipar mû vé szek Egye sü le te (Ba las sa gyar mat)
Pa lóc kis kéz mû ves nép mû vé sze ti szak tá bor meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Pé csi If jú sá gi Köz pont (Pécs)
Ma gyar tánc ház so ro zat meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Pest-Bu dai Kéz mû ves és Nép mû vé sze ti Köz hasz nú Egye sü let
(Bu da pest)
A III. or szá gos to vább kép zés és szak tá bor 
– Nép mû vé sze ti Aka dé mia meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Pe tõ fi Csar nok Fõ vá ro si If jú sá gi Sza bad idõ Köz pont Kht.
(Bu da pest)
Tánc há zak meg ren de zé sé re a Pe tõ fi Csar nok ban 300 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Ma gyar Kul túr kör (Be cej–Be cse)
Havi tánc há zak meg szer ve zé sé re 300 000 Ft
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Pe tõ fi Sán dor Ma gyar Mû ve lõ dé si Egye sü let (Novi Sad–Újvidék)
A IV. nép mû vé sze ti nyá ri tá bor meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Ház (Tor das)
A IV. Szûcs Béla gyer mek- és if jú sá gi nép tánc tá bor meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Köz pont (Me zõ be rény)
Nép mû vé sze ti szak tá bor meg ren de zé sé re Me zõ be rény ben 150 000 Ft

Pi pa csok Nép tánc együt tes Mû ve lõ dé si Egye sü let
(Cris tu ru-Se cu i esc–Szé kely ud var hely)
A 12. szé kely föl di tánc tá bor meg ren de zé sé re 350 000 Ft

Pro Urbe Szék Ala pít vány (Sick–Szék)
A VII. szé ki na pok (nép tánc tá bor) meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Rába Nép tánc együt tes Egye sü let (Gyõr)
Rend sze res csa lá di tánc há zak meg ren de zé sé re a gyõ ri 
Ady End re Mû ve lõ dé si Ház ban 200 000 Ft

Re gös Ala pít vány (Ta hi tót fa lu)
A XVII. Kár pát-me den cei re gös tá bor meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Ro má ni ai Ma gyar Nép tánc Egye sü let
(Sfin tu-Ge org he–Sep si szent györgy)
Az I. er dé lyi tánc ház ze né szek szak tá bo rá nak meg ren de zé sé re 350 000 Ft

Ro má ni ai Ma gyar Nép tánc Egye sü let Csík sze re dai Fiók
(Mi er cû rea–Ciuc–Csík sze re da)
A csí ki ré gi ó ban mû kö dõ nép tánc cso por tok szak irá nyí tó i nak 
to vább kép zé sé re Csík sze re dá ban 300 000 Ft

Sal gó tar já ni Nép tánc mû vé sze tért Köz ala pít vány (Sal gó tar ján)
Pa lóc tánc- és kéz mû ves gyer mek tá bor meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Se lye Já nos Egye te mért Ala pít vány (Ko mar no–Rév ko má rom)
Fel vi dé ki nem zet kö zi népi tánc ház so ro zat meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Sillye Gá bor Mû ve lõ dé si Köz pont és Kö zös sé gi Ház
(Haj dú bö ször mény)
Haj dú bö ször mé nyi nép me se tá bor meg ren de zé sé re 150 000 Ft

So mogy Me gyei Nép tánc szö vet ség (Ka pos vár)
Õszi nép ze nei tá bor meg ren de zé sé re 300 000 Ft

So mogy Tánc együt tes Ala pít vány (Ka pos vár)
A So mogy Tánc együt tes és a So mogy Ze ne kar rend sze res tánc há zi 
prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft

Sön dör gõ Kul tu rá lis Egye sü let (Szent end re)
A Sön dör gõ tánc ház 2006 meg ren de zé sé re 350 000 Ft
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Szar va si Ha gyo mány õr zõ Köz ala pít vány (Szar vas)
A XI. kár pát al jai nép ze nei és nép tánc tá bor meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Száz szor szép Ala pít vány (Mar ton vá sár)
Az ala pít vány stú dió- és tánc ház prog ram já nak meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Sze ged Tánc együt tes Ala pít vány (Sze ged)
Ha gyo má nyos nyá ri tá bor meg ren de zé sé re Rösz kén 100 000 Ft

Szent Mór Ka to li kus Ál ta lá nos Is ko la, Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si
In téz mény, Gim ná zi um és Szak kö zép is ko la (Pécs)
Rend sze res ját szó- és tánc há zak prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 
6–20 éve sek nek, kor osz tá lyon ként 150 000 Ft

Szlo vák Köz mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Ha zai szlo vák ének- és ha gyo mány õr zõ cso por tok ve ze tõ i nek 
szak mai kép zé se meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Szlo vák Köz mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Ha zai szlo vák tánc ok ta tók szak mai tá bo rá nak meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Szü lõ fa lum Ala pít vány (Fi zes hu Gher–Ör dön gõs fü zes)
Rend sze res ját szó ház és tánc ház meg ren de zé sé re az ör dön gõs fü ze si 
ma gyar gye re kek nek és if jak nak 100 000 Ft

Ta nac Kul tu rá lis Egye sü let (Pécs)
La kó  csától a Drá va men té ig címû Drá va men ti hor vát 
ha gyo mány õr zõ na pok meg ren de zé sé re 300 000 Ft
Horvát tánc tá bor és szerb har mo ni ka tá bor meg ren de zé sé re Her ceg szán tón 250 000 Ft
Ta nac tánc ház meg ren de zé sé re Pé csett 200 000 Ft

Téka Ala pít vány (Bu da pest)
A VII. te ke rõ és duda szak tá bor, a Téka tánc ház, 
a ma gya rok mu zsi ká ja kül sõ tánc ház prog ram ja i nak meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Te rü le ti Mû ve lõ dé si In téz mé nyek Egye sü le te (Budapest)
A Pan nó nia Klez mer Band tánc há zi prog ram já nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft
A Csür ren tõ együt tes tánc há zi prog ram já nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft
A Sül tü együt tes tánc há zi prog ram já nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft
A Tra ki ja együt tes tánc há zi prog ram já nak meg ren de zé sé re 150 000 Ft
A Mu zsi kás gyer mek tánc ház és a Mu zsi kás ka rá csony prog ram meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Test vér mú zsák Ala pít vány (Po máz)
He lyet, he lyet ne künk is… cím mel Po máz nem ze ti sé ge i nek 
tánc ház so ro za ta meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Ti sza-Folk Ala pít vány (Ti sza kécs ke)
A XXII. nyá ri nép ze nei és nép tánc tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Ti sza fü re di Nép mû vé sze ti Ala pít vány (Ti sza fü red)
Az Örök ség nép mû vé sze ti szak tá bor meg ren de zé sé re 400 000 Ft
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Tisz ta For rás Ala pít vány (Mi er cu rea Ciuc–Csík sze re da)
A X. gyi me si tánc tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Tö köl Vá ros Ön kor mány za tá nak 
Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont ja és Könyv tá ra (Tököl)
A Kolo tánc ház meg ren de zé sé re a tök öli mû ve lõ dé si köz pont ban* 470 000 Ft

Tu zsér Köz sé gért Köz ala pít vány (Tu zsér)
A VIII. Kár pát-me den cei kéz mû ves és ha gyo mány õr zõ tá bor meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Ud var hely Kul tú rá já ért Egye sü let
(Odor he iu-Se cu i esc–Szé kely ud var hely)
Élõ nép mû vé szet cím mel a tárgy al ko tó nép mû vé szet ta ní tá sá ra 
szór vány ban élõ ma gyar gye re kek szá má ra (III. év fo lyam) 100 000 Ft

Vaj da sá gi Ma gyar Folk lór köz pont (Su bo ti ca–Sza bad ka)
A IX. nép mû vé sze ti kéz mû ves tá bor meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Vaj da sá gi Ma gyar Nép mû vé sze ti és Köz mû ve lõ dé si Köz pont 
(Novi Sad–Újvidék)
Tánc há zak szer ve zé se a vaj da sá gi szór vány ban élõ ma gya rok szá má ra 150 000 Ft

Vá lasz út Nép mû vé sze ti Egye sü let (Bu da pest)
A Vá lasz út tánc együt tes nép mû vé sze ti-nép tánc tá bo ra meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Ba la ton lel le)
Nép tánc- és kéz mû ves al ko tó tá bor meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Martfû)
Táncházi programsorozat megrendezésére 100 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Ózd)
A IV. Ózdi Arany gyû szû hím zõ tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Tö rök szent mik lós)
Szal ma fo nó-ok ta tók nem zet kö zi to vább kép zõ szak tá bo rá nak meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Vas ka kas Gyer mek köz mû ve lõ dé si Ala pít vány (Gyõr)
Lip pen tõ mu lat sá gok címû tánc ház so ro zat meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Vass La jos Nép ze nei Szö vet ség (Bu da pest)
Re gi o ná lis nép ze nei to vább kép zé sek meg ren de zé sé re 400 000 Ft
Nép dal kör ve ze tõk XIV. or szá gos to vább kép zõ tá bo rá nak meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Veszp rém Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Veszp rém)
A IV. Ko dály nép mû vé sze ti szak tá bor meg ren de zé sé re 
Bar tók Béla szü le té sé nek 125. év for du ló ja tisz te le té re 200 000 Ft
To vább kép zés jel le gû népi kéz mû ves al ko tó tá bor 
prog ram já nak meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
Fa mû hely címû gyer mek- és if jú sá gi nép mû vé sze ti tá bor meg ren de zé sé re 
Ma gyar po lány ban 150 000 Ft
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Vi har sa rok Nép tánc szö vet ség Köz hasz nú Egye sü let (Bé kés csa ba)
A szö vet ség to vább kép zé si prog ram so ro za tá nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Vi té zi Ének Ala pít vány (Bu da pest)
A Hon véd Együt tes tánc há zá nak meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Zala Me gyei Mû ve lõ dé si és Pe da gó gi ai In té zet, Szak kép zõ Is ko la
(Za la eger szeg)
Re gi o ná lis nép ze ne- és nép tánc-to vább kép zés meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Zala Me gyei Nép mû vé sze ti Egye sü let (Za la eger szeg)
Az egye sü let 2006. évi nyá ri nép mû vé sze ti al ko tó tá bo rá nak meg ren de zé sé re 500 000 Ft
A 2006. évi nép mû vé szet ifjú mes te re or szá gos pá lyá za ton ered mé nye sen 
részt vevõ fi a tal nép mû vé szek or szá gos szak tá bo rá nak meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Za lai Tánc együt tes Egye sü let (Za la eger szeg)
Nép tánc szak tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Zse lic Te het ség gon do zó Köz ala pít vány (Szen na)
A Zse lic hon is me re ti és tánc tá bor meg ren de zé sé re 100 000 Ft

3. Szak mai, tár gyi fel té te lek ja ví tá sá ra – ha lasz tott dön tés

4. Szak mai ki ad vá nyok meg je len te té sé re 2007. már ci us 31-ig 
– ha lasz tott dön tés

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 5 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 5 630 0000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (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: 2 030 000 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: 1 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 3 600 000 Ft
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 sen: –

Ba logh Ba lázs s. k.,
a Nép 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 KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. áp ri lis 12.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. áp ri lis 19.
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: 7 300 000 Ft
Tá mo ga tott pá lyá za tok: 2 db
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 7 300 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Kul túr pont Iro da Ok ta tá si és Szol gál ta tó Kht. (Bu da pest)
A Fesz ti vál-vi lág címû ta nul mány ki adás alá ren de zé sé re és ki adá sá ra* 1 300 000 Ft

Psy ner gia Ta nács adó és Szo ci á lis Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
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 alkalmazására 6 000 000 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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TÁJÉKOZTATÓ 
A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS EGYEDI DÖNTÉSÉRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. áp ri lis 18.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. áp ri lis 21.
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: 2 500 000 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 1 db
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 2 500 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Rá dió Zrt. (Bu da pest)
Hang ver seny cik lus 2006. meg ren de zé sé re Hom ma ge a Bar tók cím mel 2 500 000 Ft

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 1 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 2 100 000 Ft
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 1 db
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 700 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Je nei Szil vesz ter (Bu da pest)
A KMB együt tes ven dég sze rep lé sé re Ulán bá tor ban 2006. má jus 27-én 700 000 Ft

Szi rá nyi Já nos s. k.,
a Ze nei Szak mai Kol lé gi um

el nö ke
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TÁJÉKOZTATÓ 
A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. áp ri lis 21.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. áp ri lis 26.
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: 2 500 000 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 1 db
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 2 500 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Nem zet kö zi Tánc- és Kul tú ra Ala pít vány (Bu da pest)
A Tánc mû vé szet címû lap 2006. évi 6 lap szá má nak meg je len te té sé re 2 500 000 Ft

Pa ta ki And rás s. k.,
a Tánc mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

el nö ke
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PÁLYÁZATI NAPTÁR – 2006

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.
Szép iro dal mi II. má jus 3.
Ze nei – meg hí vá sos má jus 19.
Kép zõ mû vé szet – fo lyó irat jú ni us 22.
Ze nei (Bar tók-hang le mez) jú ni us 30.
Könyv tár (ODR-szol gál ta tók) jú ni us 30.
Szép iro dal mi jú li us 3.

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

dr. Németh Gabriella és dr. Patyi András

A társasházi törvény magyarázata

címû kiadványát.

Hazánkban 1924 óta létezik a társasház intézménye, és a ma hatályos törvény immár a negyedik társas-
házi törvény.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény kommentárja a közös tulajdon ezen speciális formájának
szabályait igyekszik megismertetni az olvasókkal. A kiadványt haszonnal forgathatják elsõsorban közös
képviselõk, társasház-tulajdonosok, társasházi ügyekkel napi szinten foglalkozók, de a jogi pályák valame-
lyikén dolgozó szakemberek is.
A törvényszövegbe illesztett magyarázatok önálló szövegként is, de a törvényszöveg kiegészítéseként is
használhatók.
Az egyetemi docens, illetve ügyvéd szerzõpáros könyvében jól ötvözi az elméleti és a gyakorlati megközelí-
tés elõnyeit. A szerzõk sok helyütt igyekeznek megvilágítani, elmagyarázni nemcsak a konkrét jogszabály-
szöveget, hanem a társasházi jogviszonyok mögöttes, általános polgári jogi háttérintézményeit, jogelveit is
(pl. jóhiszemû joggyakorlás elve, joggal való visszaélés általános tilalma stb.). Sõt, a kommentár szövegé-
ben megtalálhatjuk a szavazati arányokkal (pl. egyszerû szótöbbség, minõsített többség, abszolút többség)
kapcsolatos tudnivalók általános ismertetését is.
A kiadvány függeléke tartalmaz egy társasházi alapító okiratot és egy szervezeti és mûködési szabályzatot
is. E két okirat természetesen mintadokumentum, melyek tartalmát az adott társasház alapítása során a
konkrét tulajdoni és mûködési viszonyok függvényében mindenképpen pontosítani, kiegészíteni, módosí-
tani kell, de mégis támpontul szolgálhat mintaszövegként mindazok számára, akik tanácstalanok abban,
hogyan is induljanak neki egy társasház-alapításnak, immáron az új, negyedik társasházi törvény szabályai
alapján.

A kiadvány 144 oldal terjedelmû.
Ára: 1155 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 társasházi törvény magyarázata címû kiadványt (ára: 1155 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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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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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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FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó 2005 december közepén jelentette 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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg a
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 95 760 Ft, fél évre: 50 400 Ft, negyedévre: 26 460 Ft.
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

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

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

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

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

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

Elõfizetési díj egy évre 95 760 Ft
fél évre 50 400 Ft
negyedévre 26 460 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

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

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………

cégszerû aláírás
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