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AZ IPARMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA 
A KORTÁRS IPARMÛVÉSZET KIEMELKEDÕ
RENDEZVÉNYÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Al té ma kód szá ma: 1706

Az Ipar mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um meg hív ja az aláb bi szak mai szer ve ze te -
ket és in téz mé nye ket a meg ne ve zett ki ál lí tá sok és ka ta ló gu sok meg va ló sí tá sá ra:

Ipar mû vé sze ti Mú ze um: Esz ter há zy-ki ál lí tás
Ipar mû vé sze ti Mú ze um: Ipar mû vé szek ka rá cso nyi ki ál lí tá sa
MAOE: Ál la mi, mû vé sze ti dí ja zot tak ki ál lí tá sá hoz kap cso ló dó katalógus
Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge: Az út címû ki ál lí tás hoz kap cso ló dó

katalógus
Ma gyar For ma ter ve zõk Ta ná csa: Koz ma és Mo holy ösz tön dí ja sok be szá mo ló kiállítása
Kul tu rá lis Ala pít vány a Tex til mû vé sze tért: A má so dik Tex til Tri e ná lé bu da pes ti kiállítása
Il luszt rá to rok Tár sa sá ga: Né met or szá gi ma gyar évad ese mé nye i hez kap cso ló dó Essen-i

kiállítás
Il luszt rá to rok Tár sa sá ga: Rész vé tel az olasz or szá gi Arte Fi e ra nem zet kö zi kiállításon
Tûz zo mánc Mû vé szek Ma gyar Tár sa sá ga: A 2006. év zá ró ki ál lí tás
FISE: A 2006. évi zá ró ki ál lí tás
MÉDIA ID Kft.: A Ma de in hun ga ry ren dez vé nyen be lül a ma gyar de sign erek be mu tat ko zá sa a

Mûcsarnokban
Mo holy-Nagy Mû vé sze ti Egye tem: A 2006–2007. évi dip lo ma ka ta ló gus
Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem: A 2006–2007. évi dip lo ma ka ta ló gus

Tá mo ga tás kér he tõ:
– ho no rá ri um és já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze tés re,
– bér le ti díj ra,
– ins tal lá ci ó ra,
– szál lí tás ra,
– úti költ ség re,
– nyom da költ ség re,
– rek lám-, és pro pa gan da költ ség re.

A pá lyá za tok

2006. no vem ber 24-ig be ér ke zõ en

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

Ipar mû vé sze ti Kol lé gi um

1484 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK



A FO TÓ MÛ VÉ SZE TI KOL LÉ GI UM 
MEG HÍ VÁ SOS PÁ LYÁ ZA TA

A Fo tó mû vé sze ti Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det

1. a Ma gyar Fo tó ri por te rek Tár sa sá ga szá má ra a XXV. Saj tó fo tó ki ál lí tás ke re té ben meg ren de -
zen dõ „Vissza pil lan tás” címû át te kin tõ kiállítás megrendezésére.

A „Vissza pil lan tás” címû ki ál lí tás gyûjt se egy be és di gi tá li san ar chi vál ja az el múlt 25 év Saj tó -
fo tó ki ál lí tá sa i nak leg jobb ké pe it, mu tas sa be szak sze rû en do ku men tál va, rep re zen ta tív hely szí nen,
mél tó kö rül mé nyek kö zött, biz to sít va a tárlat széles körû nyilvánosságát.

Al té ma kód szá ma: 1806

A meg va ló sí tás idõ tar ta ma: 2007. ja nu ár 1.–2007. jú ni us 31.
A kol lé gi um ön részt nem ír elõ.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a ki ál lí tás rész le tes kon cep ci ó ját, tech ni kai meg va ló sí tá sá nak tervét,
– költ ség ve tést,
– a ki ál lí tó hely be fo ga dó nyi lat ko za tát,
– rész le tes mar ke ting ter vet.

Meg pá lyáz ha tó összeg: 1,5 mil lió fo rint.

Tá mo ga tás kér he tõ a kö vet ke zõ jog cí mek re:
– szak mai elõ ké szí tés (szer kesz tés, ren de zés) tisz te let díj ára és an nak já ru lé ka i ra, vagy szám lás

kifizetésére,
– di gi tá lis kép fel dol go zás ra és -ki vi te le zés re,
– szál lí tá si költ sé gek re,
– ins tal lá ci ó ra,
– au di o vi zu á lis esz kö zök bér le ti díjára,
– rek lám- és pro pa gan da költ ség re.
A fen ti ek tõl el té rõ költ ség ne me ket a pá lyá zó nak in do kol nia kell!

A pá lyáz atok

2006. no vem ber 28-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tó k be 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.

Fo tó mû vé sze ti Kol lé gi um

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK n NKA HÍRLEVÉL 1485



A MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Mû em lé ki és Ré gé sze ti Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hirdet 

a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal szá má ra

a 2007. évi Kul tu rá lis Örök ség Nap jai meg ren de zé sé re.

Al té ma kód szá ma: 2707

A pá lyá za ti prog ram meg va ló sí tá si ha tár ide je: 2007. szep tem ber 30.
A meg pá lyáz ha tó tá mo ga tás össze ge: 5 000 000 Ft.
A pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell ar ról, hogy a tá mo ga tás össze gén fe lül leg alább to váb bi

2 000 000 Ft ön erõt fel hasz nál a prog ram megvalósításához.

A tá mo ga tás a Kul tu rá lis Örök ség Nap jai meg ren de zé se kap csán fel me rü lõ köz vet le nül iga zol -
ha tó költ sé gek re hasz nál ha tó fel, fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra (rezsire) nem fordítható.

A pá lyáz at 

2006. de cem ber 8-ig be ér ke zõ en

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, Pf.: 82). A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek.

Mû em lé ki és Ré gé sze ti Kol lé gi um
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A MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Mû em lé ki és Ré gé sze ti Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det

a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal szá má ra

bár mi lyen ok ból vég ve szély be ke rült, vagy vá rat la nul elõ ke rült és ve szé lyez te tett ré gé sze ti le -
lõ hely, mû em lék, vagy mû em lék szer ves ré szét ké pe zõ kép zõ mû vé sze ti al ko tás meg men té sé re.

Al té ma kód szá ma: 2711

A pá lyá za ti prog ram meg va ló sí tá si ide je: 2007. ja nu ár 1.–2007. de cem ber 31.

A meg pá lyáz ha tó tá mo ga tás össze ge: 10 000 000 Ft.

A pá lyá zó nak ren del kez nie kell 10 000 000 Ft ön erõ vel. A tá mo ga tás csak az ön rész fel hasz ná -
lá sa után ve he tõ igény be, me lyet a pá lyá zó nak szám la má so la tok kal igazolnia kell. 

A tá mo ga tás mû em lé kek, ré gé sze ti le lõ he lyek meg men té sé re szol gál, csak ez zel kap cso la tos,
köz vet le nül iga zol ha tó költ sé gek re hasz nál ha tó fel, fenn tar tá si és üze mel te té si kiadásokra (rezsire)
nem fordítható. 

A pá lyá zat

2006. de cem ber 8-ig be ér ke zõ en

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, Pf.: 82). A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek.

Mû em lé ki és Ré gé sze ti Kol lé gi um
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A ZENEI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Ze nei Kol lé gi um a Bar tók-em lék év al kal má ból meg hí vá sos pá lyá za tot hir det a Líra és Lant
cso port hoz tartozó

Ró zsa völ gyi és Tár sa Ki adó szá má ra,

Bar tók Béla: Can ta ta Pro fa na címû al ko tá sa szö ve gé nek bib li o fil jel le gû ki adá sá ra.

Al té ma kód szá ma: 1412

A pá lyá za ti prog ram meg va ló sí tá si ha tár ide je: 2006. de cem ber 31.
A meg pá lyáz ha tó tá mo ga tás össze ge: 2 000 000 Ft.

Az ün ne pi ki ad vány, amely 160x185 mm-es for má tum ban, 48 mû nyo mó ol da lon, egész vá szon 
kö tés ben, 1000 szá mo zott pél dány ban je le nik meg, tar tal maz za Ha jós Dóra, Né met or szág ban élõ
kép zõ mû vész szí nes il luszt rá ci ó it, az ora tó ri um ma gyar nyel vû szö ve gét a ze ne szer zõ kéz írá sá ban,
va la mint hang fel vé tel rõl – a Hun ga ro ton CD-mellékleteként – Bartók eredeti szövegfelolvasását. 

Pá lyáz ni az aláb bi ki adá sok ra le het:
– szer zõi jog dí jak ra,
– szer kesz té si fel ada tok ra,
– a CD-ki adás költ sé ge i re,
– nyom dai elõ ké szí tés re,
– nyom da költ ség re.

A pá lyá zat el bí rá lá sa a ki írás ban meg fo gal ma zott fel té te lek tel je sí té se alapján történik.

A pá lyá zat

2006. de cem ber 14-ig be ér ke zõ en

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, Pf.: 82). A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek.

Zenei Kol lé gi um
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TÁJÉKOZTATÓ 
A LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Az 1995. évi LXVI. tör vény 34/A. §-a (1) be kez dé sé ben fog lal tak tá mo ga tá sá ra

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. au gusz tus 28.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. ok tó ber 16.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 25 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 47 567 098 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: 25 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 47 567 098 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 41 677 000 Ft

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

1. Irat együt te sek mik ro fil me zé sé nek elõ ké szí té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Az ELTE kari ta nács ülé si jegy zõ köny ve i nek mik ro fil me zés re tör té nõ 
elõ ké szí té sé re – a Le vél tár által* 140 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (Bu da pest)
A bu da pes ti Ki rá lyi Tör vény szék pe res ira ta i nak (1903–1914) 
mik ro film re tör té nõ elõ ké szí té sé re* 490 000 Ft
Az MSZP és az MDP Bp.-i ke rü le ti bi zott sá ga i nak vá lasz tott ve ze tõ 
tes tü le ti jegy zõ köny ve i nek mik ro fil me zés re tör té nõ elõ ké szí té sé re* 1 338 000 Ft
Bu da pes ti Nép bí ró ság iga zo lás fel leb be zé si ira ta i nak (1945–1949) 
mik ro fil me zés re tör té nõ elõ ké szí té sé re* 928 000 Ft
Bu da pest Fõ vá rosi Ta nács VB-Bi zott ság ülé sei jegy zõ köny ve i nek 
mik ro fil me zés re tör té nõ elõ ké szí té sé re* 799 000 Ft

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Szek szárd)
A dom bó vá ri Já rá si Ta nács VB-Tit kár sá ga és me zõ gaz da sá gi osz tá lya 
1950–1957 kö zött ke let ke zett ik ta tott ira ta i nak 
mik ro fil me zés re tör té nõ elõkészítésére 300 000 Ft
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Zala Me gyei Le vél tár (Za la eger szeg)
Za la eger szeg régi vá ro si le vél tá ra irat anya gá nak (1613–1944) 
mik ro fil me zés re tör té nõ elõ ké szí té sé re 420 000 Ft

2. Irat együt te sek mik ro fil mez te té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Evan gé li kus Egy ház köz ség (Oros há za)
Irat együt te sek (el jegy zé si anya köny vek, jegy zõ köny vek) mik ro fil mez te tés re 115 000 Ft

Nóg rád Me gyei Le vél tár (Sal gó tar ján)
A Nóg rád Me gyei Vá ro si MSZMP Vég re haj tó Bi zott sá gi jegy zõ köny ve i nek
mik ro fil mez te té sé re (1957–1989) 500 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Kecs ke mét)
A me gyei te le pü lé sek kép vi se lõ-tes tü le ti, Kecs ke mét Vá ro si Ta nács VB- 
és me gyei Ta nács VB-jegy zõ köny ve i nek mik ro fil mez te té sé re (1. rész)* 801 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye Sop ro ni Le vél tá ra (Sop ron)
Irat együt te sek mik ro fil mez te té sé re 820 000 Ft

Szom bat he lyi Egy ház me gye (Szom bat hely)
A Vas vár–Szom bat hely Szé kes káp ta lan hi te les he lyi és ma gán le vél tá ri 
ok le ve le i nek mik ro film jé rõl mik ro film má so lat és ca non má so lat készíttetésére 300 000 Ft

3. Mik ro film hasz ná la tá hoz szük sé ges esz köz be szer zé sé re

4. Új res ta u rá ló- és mik ro fil me zõ mû hely ki ala kí tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge
Mik ro film ol va só-má so ló be szer zé sére 2 900 000 Ft

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)
Mik ro film má so ló be szer zé sé re (Real RB70-es 16–35 mm)* 3 432 000 Ft

Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ros Vá ro si Le vél tár (Ta ta bá nya)
A ta ta bá nyai le vél tár szá má ra mik ro film ol va só-má so ló be szer zé sé re 1 600 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Esz ter gom)
Mik ro film ol va só-má so ló esz köz be szer zé sé re 3 480 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Le vél tár (Deb re cen)
Mik ro film ol va só-má so ló be szer zé sé re 3 230 000 Ft
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Evan gé li kus Egy ház köz ség, Oros há za (Oros há za)
Mik ro film ol va só-má so ló esz köz be szer zé sé re 1 600 000 Ft

Ka lo csa-Kecs ke mé ti Fõ egy ház me gye (Ka lo csa)
Mik ro film ol va só-má so ló (szken ner/nyom ta tó) be szer zé sé re 2 684 000 Ft

Csong rád Me gyei Le vél tár (Sze ged)
Mik ro film ol va só-má so ló be ren de zés be szer zé sé re 3 480 000 Ft

Sze ge di Tu do mány egye tem (Sze ged)
Mik ro film ol va só-má so ló be ren de zés (Ca non MS300) be szer zé sé re 1 600 000 Ft

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Szek szárd)
Mik ro film hasz ná la tá hoz szük sé ges Ko ni ca Mi nol ta MS6000 MKII 
tí pu sú mik ro film ol va só-má so ló be szer zé sé re 3 480 000 Ft

Du nán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let Tu do má nyos Gyûj te mé nyei
(Pápa)
Mik ro film ol va só-má so ló esz köz be szer zé sé re 1 600 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye Sop ro ni Le vél tá ra (Sop ron)
Mik ro film ol va só-má so ló be ren de zés be szer zé sé re 2 174 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Önkormányzat Levéltára
(Nyír egy há za)
Ca non MS300 mik ro film szken ner + tar to zé kok és nyom ta tó be szer zé sé re 3 466 000 Ft

Mol nár Jó zsef s. k.,
a Le vél tá ri Kol lé gi um el nö ke

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

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

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. szep tem ber 11.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. ok tó ber 16.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 51 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 35 755 433 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 7 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 4 760 360 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 43 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 28 836 009 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 24 596 000 Ft

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

1. Le vél tá ri se géd le tek köz zé té te lé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Le vél tá ri Szö vet ség (Bu da pest)
Egye te mi le vél tá rak Ma gyar or szá gon címû se géd let 
an gol nyel vû elõ ké szí té sé re* 365 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (Bu da pest)
Buda és Pest vá ro sok to po grá fi ai mu ta tó i nak 
elekt ro ni kus for má ban tör té nõ köz zé té te lé re* 2 000 000 Ft
MDP Bu da pes ti Bi zott sá ga ve ze tõ tes tü le te i nek 
na pi ren di jegy zé kei címû le vél tá ri se géd let köz zé té te lé re* 600 000 Ft

Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ros Vá ro si Le vél tár (Ta ta bá nya)
Ta ta bá nya me gyei jogú vá ros vá ro si le vél tá ra fond- és ál lag jegy zé ké nek 
köz zé té te lé re 230 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Le vél tár (Deb re cen)
Deb re cen ut ca ne vei címû se géd let ki adá sá ra 700 000 Ft

Ka lo csa-Kecs ke mé ti Fõ egy ház me gye (Ka lo csa)
Fe u dá lis kori, kéz ira tos tér ké pek (1749–1860) elekt ro ni kus meg je len te té sé re 720 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye Sop ro ni Le vél tá ra (Sop ron)
Sop ron vá ros és vár me gye tan in té ze te i nek ira tai a sop ro ni le vél tá rá ban 
1707–1945 (1950) címû re pu tó ri um meg je len te té sé re 300 000 Ft
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2–3. Le vél tá ri for rás ki ad vá nyok elõ ké szí té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)
A ba de ni egyez mény és lét re ho zá sá nak kö rül mé nyei 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re* 597 000 Ft

Pi a ris ta Tar to mány fõ nök ség (Bu da pest)
A ma gyar pi a ris ták 1956-ban címû for rás gyûj te mény 
elekt ro ni kus for má ban való meg je len te té sé nek elõ ké szí té sé re 90 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Do ku men tu mok a ma gyar fel sõ ok ta tás tör té ne té bõl 1790–1849 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re* 479 000 Ft

Sem mel we is Egye tem (Bu da pest)
A bu da pes ti or vos ka ron vég zett or vos tan hall ga tók jegy zé ke (1878–1921) 
címû for rás ki adás ra 544 000 Ft

Nóg rád Me gyei Le vél tár (Sal gó tar ján)
A Ko há ry csa lád Nóg rád vár me gyei köz pon tú bir to ka i nak szám adá sai 
(1720–1731) címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 315 000 Ft
Nóg rád vár me gye ne me si köz gyû lé si jegy zõ köny ve i nek és ira ta i nak
(1786–1793) elõ ké szí té se re gesz tá zás ra 958 000 Ft

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Le vél tár (Mis kolc)
Gö mör vár me gye úr bé ri ki lenc kér dõ pon tos vizs gá la ta i nak ki adás ra való 
elõ ké szí té sé re 600 000 Ft
Bor sod vár me gye köz gyû lé si jegy zõ köny ve i nek re gesz tá zá sá ra 918 000 Ft

Sá ros pa ta ki Re for má tus Kol lé gi um (Sá ros pa tak)
Deb re ce ni Em ber Pál XVIII. szá za di egy ház tör té ne ti mû vé nek 
for rás ki adás ra tör té nõ elõ ké szí té sé re 500 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Le vél tár (Deb re cen)
Bocs kai-ok le ve lek a Haj dú-Bi har me gyei le vél tár ban címû 
for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 399 000 Ft
Mo hács elõt ti ok le ve lek (1310–1524) a Haj dú-Bi har me gyei le vél tár ban 
címû CD elõ ké szí té sé re 700 000 Ft

Pan non Egye tem (Veszp rém)
Do ku men tu mok a keszt he lyi ag rár fel sõ ok ta tás tör té ne té bõl 
címû ki ad vány elõ ké szí té sé re 400 000 Ft

Du nán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let Tu do má nyos Gyûj te mé nyei
(Pápa)
A du nán tú li re for má tus egy ház ke rü let pré di ká to rai és rek to rai 
címû adat tár III. ré szé nek (1531–1660) elõ ké szí té sé re 1 000 000 Ft
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Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye Sop ro ni Le vél tá ra (Sop ron)
A kora új ko ri Sop ron vá ros egész ség ügyé nek tár sa da lom tör té ne ti for rá sai 
címû ki ad vány elõ ké szí té sé re 700 000 Ft

Zala Me gyei Le vél tár (Za la eger szeg)
Zala Vár me gye 1845. évi ne me si össze írá sa 
címû for rás ki ad vány elekt ro ni kus elõ ké szí té sé re 600 000 Ft
Kar dos Fe renc for rá sok a Zala me gyei ci gány ság 18. szá za di tör té ne té hez 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 600 000 Ft

HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um (Bu da pest)
A ma gyar nép had se reg tör té ne tét be mu ta tó for rás ki ad vány-so ro zat II., 
1957–1972 kö zöt ti idõ szak ra vo nat ko zó, kö te té nek ki adá sá ra a levéltár által 500 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Ma gyar or szá gi di á kok itá li ai egye te me ken 1526–1944 (I. rész) 
címû for rás ki ad vány ki adá sá ra – a le vél tár által* 415 000 Ft
A po zso nyi ki rá lyi jog aka dé mia hall ga tó sá ga 1777–1849 
címû for rás ki ad vány meg je len te té sé re – a le vél tár által* 872 000 Ft

Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem (Bu da pest)
Do ku men tu mok a Ke le ti Ke res ke del mi Aka dé mia tör té ne té bõl (1891–1920) 
címû for rás ki ad vány meg je len te té sé re 220 000 Ft

Bu da pes t Fõ vá ros Le vél tá ra (Bu da pest)
A bu dai mé szá ro sok kö zép ko ri céh köny ve és ki vált ság le ve lei 
címû for rás ki ad vány meg je len te té sé re* 1 200 000 Ft

Szent Ist ván Egye tem (Gö döl lõ)
Do ku men tu mok a ma gyar ál lat or vo si ok ta tás tör té ne té hez VI. (1963–1970) 
címû for rás ki ad vány meg je len te té sé re 262 000 Ft

Nóg rád Me gyei Le vél tár (Sal gó tar ján)
A Ko há ry csa lád Nóg rád, va la mint He ves és Kül sõ-Szol nok vár me gyei 
bir to ka i nak ur bá ri u mai (1716–1718) címû for rás ki ad vány meg je len te té sé re 315 000 Ft
Sal gó tar já ni ese mé nyek 1918–19-ben címû ki ad vány meg je len te té sé re 378 000 Ft

Sá ros pa ta ki Re for má tus Kol lé gi um (Sá ros pa tak)
Mis kol ci Csu jak Ist ván és es pe res tár sai egy ház lá to ga tá si jegy zõ köny ve i nek 
meg je len te té sé re 400 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Le vél tár (Deb re cen)
Deb re cen vá ros ma giszt rá tu sá nak jegy zõ köny ve 1610 és 1618–19 
címû for rás ki ad vány meg je len te té sé re 361 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Kecs ke mét)
Du na-Ti sza közi me zõ vá ro sok fe u dá lis kori vég ren de le te i nek elekt ro ni kus 
for má tum ban tör té nõ köz zé té te lé re* 1 000 000 Ft
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Szé kes fe hér vár Me gyei Jogú Vá ros Le vél tá ra (Szé kes fe hér vár)
Mo e nich Ká roly fõ le vél tár nok irat ha gya té ká ból össze ál lí tott 
for rás ki ad vány ki adá sá ra 250 000 Ft

Veszp ré mi Fõ egy ház me gye (Veszp rém)
Mo nu men ta Ro ma na Epis co pa tus Vesp ri mi en sis for rás ki ad vány 
CD-ro mon tör té nõ köz zé té te lé re 360 000 Ft

Egy ház me gyei Le vél tár (Gyõr)
A Pan non hal mi Ron nent hi te les he lyi mû kö dé sé nek ok le vél tá ra I. 
címû ki ad vány meg je len te té sé re 577 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye Sop ro ni Le vél tá ra (Sop ron)
Egy gaz dag vá ros ve ze tõ, Lack ner Kris tóf pol gár mes ter ja vai 
címû for rás ki ad vány meg je len te té sé re 331 000 Ft

Bé kés Me gyei Le vél tár (Gyu la)
1956 Bé kés me gye címû for rás ki ad vány II. kö te té nek meg je len te té sé re 541 000 Ft

4. Év köny vek, gyûj te mé nyes kö te tek meg je len te té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (Bu da pest)
Sa ru si Kiss Béla: Mu rány vég vá ra a XVI. szá zad má so dik fe lé ben 
címû mo no grá fia ki adá sá ra 599 000 Ft

Csong rád Me gyei Le vél tár (Sze ged)
Tör vény ke zé si re for mok Ma gyar or szá gon (1890–1900) 
címû ki ad vány köz zé té te lé re 500 000 Ft

Szé kes fe hér vá ri Egy ház me gye (Szé kes fe hér vár)
Cen te ná ri u mi Pro hász ka-ta nul mány kö tet meg je len te té sé re 600 000 Ft

Vas Me gyei Le vél tár (Szom bat hely)
Ba ris ka Ist ván: Kor mány za ti és ön kor mány za ti in téz mé nyek 
a Habs burg-zá lo gon lévõ Nyu gat-Ma gyar or szá gon 1447–1647 
címû ki ad vány meg je len te té sé re 600 000 Ft
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Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 6 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 7 212 937 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 5 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 6 425 212 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 5 955 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Gör dít he tõ, tö mö rít he tõ le vél tá ri polc rend szer be szer zé sé re* 2 880 000 Ft

Réti György (Bu da pest)
A Pa laz zo Chi gi és Ma gyar or szág-dip lo má ci ai do ku men tu mok 
Ma gyar or szág ról címû ki ad vány II. kö te té nek kiadására 600 000 Ft

Vas Me gyei Le vél tár (Szom bat hely)
150 éves a ka to nai ne ve lés Ma gyar or szá gon címû tu do má nyos 
kon fe ren cia meg ren de zé sé re 810 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros Le vél tára (Bu da pest)
Le vél tá ri al kal ma zot tak akk re di tált szak mai to vább kép zé sé nek 
or szá gos szin tû meg szer ve zé sé re* 907 000 Ft

Zala Me gyei Le vél tár (Za la eger szeg)
Ben da Gyu la: Zsel lér bõl pol gár. Keszt hely tár sa dal ma 1740–1850 
címû mo no grá fia ki adás ra tör té nõ elõ ké szí té sé re 758 000 Ft

Mol nár Jó zsef s. k.,
a Le vél tá ri Kol lé gi um el nö ke

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

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

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. szep tem ber 15.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. no vem ber 3.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 175 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 365 332 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 5 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 14 500 000 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 94 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 177 772 500 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 105 500 000 Ft

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

1. Szín há zi pro duk ci ók meg va ló sí 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)
Sha kes pe a re: Szen ti vá né ji álom címû elõ adás be mu ta tá sá ra 2 000 000 Ft

Bó bi ta Báb szín ház (Pécs)
Ha tár ta la nul mun ka cí mû produkció be mu ta tá sá ra 1 200 000 Ft

Budapest Bábszínház (Budapest)
Az Odüsszeusz munkacímû bábelõadás bemutatására* 2 200 000 Ft

Bu da pes ti Ka ma ra szín ház Kht. (Bu da pest)
Tho mas Kyd: Spa nyol tra gé dia címû da rab be mu ta tá sá ra a Ti vo li ban 1 600 000 Ft

Ci ró ka Báb szín ház (Kecs ke mét)
A le sel ke dõ bo szor kány címû elõ adás be mu ta tá sá ra 1 200 000 Ft

Csi ky Ger gely Szín ház (Ka pos vár)
Ko vács Már ton–Mo há csi Ist ván–Mo há csi Já nos: 1956 õrült lé lek vert ha dak 
címû pro duk ció be mu ta tá sá ra 1 600 000 Ft

Cso ko nai Szín ház (Deb re cen)
A Mó ricz Zsig mond–Háy Já nos: Légy jó mind ha lá lig 
címû pró zai da rab be mu ta tá sá ra 2 500 000 Ft

Gár do nyi Géza Szín ház (Eger)
Sha kes pe a re: Téli rege címû pro duk ció be mu ta tá sá ra* 2 500 000 Ft
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Gyõ ri Nem ze ti Szín ház (Gyõr)
Jane Aus ten: Büsz ke ség és bal íté let címû szín já ték be mu ta tá sá ra 2 300 000 Ft

Har le kin Báb szín ház (Eger)
Ru dy ard Kip ling: A vi lág ele jén címû új báb szín há zi elõ adás be mu ta tá sá ra 1 500 000 Ft

He ve si Sán dor Szín ház (Za la eger szeg)
Brecht–K. We ill: Kol dus ope ra címû da rab já nak szín re vi te lé re 1 500 000 Ft

Jó zsef At ti la Szín ház Kht. (Bu da pest)
Dar va si Lász ló: Sza bad ság hegy címû szín mû be mu ta tá sá ra 1 300 000 Ft

Ka bó ca Báb szín ház (Veszp rém)
Ba lázs Béla: Test vér or szág címû me sé jé nek báb szín há zi be mu ta tó já ra 900 000 Ft

Ka to na Jó zsef Szín ház (Bu da pest)
Ib sen: A vad ka csa címû mû vé nek be mu ta tó já ra* 2 500 000 Ft

Ka to na Jó zsef Szín ház (Kecs ke mét)
Lá zár Er vin: A kis fiú meg az orosz lá nok címû me se já ték be mu ta tá sá ra 2 300 000 Ft

Ko lib ri Szín ház (Bu da pest)
A Par si fal címû elõ adás be mu ta tá sá ra 1 500 000 Ft

Kö vér Béla Báb szín ház (Sze ged)
Tûz pa ri pa és vil lám kard címû elõ adás be mu ta tá sá ra 800 000 Ft

Kré ta kör Ala pít vány (Bu da pest)
Ka to na Jó zsef: Bánk Bán címû mû vé nek be mu ta tá sá ra* 1 700 000 Ft

Ma dách Szín ház Kht. (Bu da pest)
W. Sha kes pe a re: Víz ke reszt vagy bá nom is én vagy amit akar tok 
címû mû be mu ta tá sá ra az Ör kény Ist ván szín ház ban 2 000 000 Ft

Mis kol ci Nem ze ti Szín ház (Mis kolc)
A. P. Cse hov: Cse resz nyés kert címû szín mû be mu ta tá sá ra 1 800 000 Ft

Pes ti Ma gyar Szín ház (Bu da pest)
Thor ton Wil der: Szent La jos ki rály híd ja címû re gény 
szín pa di adap tá ci ó já nak be mu ta tá sá ra 1 400 000 Ft

Pro Kul tú ra Sop ron Szín há zi és Kul tu rá lis Kht. (Sop ron)
Ma ug ham: Sze rel mi kör uta zás címû szín mû vé nek be mu ta tá sá ra 1 500 000 Ft

Rad nó ti Mik lós Szín ház (Bu da pest)
Mi ros lav Krle za: Szent Ist ván napi bú csú címû mû vé nek be mu ta tá sá ra 2 000 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat 
Mó ricz Zsig mond Szín ház (Nyír egy há za)
Arany Já nos: Ró zsa és Ibo lya címû me se já té ká nak be mu ta tá sá ra 1 800 000 Ft
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Sze ge di Nem ze ti Szín ház (Sze ged)
Dar vas Lász ló: Bo lond Hel ga címû szín mû vé nek õsbe mu ta tá sá ra 1 500 000 Ft

Szig li ge ti Szín ház (Szol nok)
Bar tis At ti la: Rom lás címû pro duk ció õsbe mu ta tó já ra 1 500 000 Ft

Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ros Já szai Mari Szín ház Nép  ház
(Ta ta bá nya)
Kár pá ti Pé ter–Rej tõ Jenõ: Pisz kos Fred köz be lép Fü lig Jim my 
õszin te saj ná la tá ra címû elõ adás õs be mu ta tó já ra* 2 500 000 Ft

Új Szín ház Kht. (Bu da pest)
We iss: Ma rat/Sade címû mû vé nek be mu ta tá sá ra* 2 000 000 Ft

Vas ka kas Báb szín ház (Gyõr)
Ká dár Kata revü mun ka cí mû if jú sá gi és fel nõtt báb elõ adás be mu ta tó já ra 1 000 000 Ft

Veszp ré mi Pe tõ fi Szín ház (Veszp rém)
Oszt rovsz kij: Vi har címû pro duk ció be mu ta tá sá ra 1 500 000 Ft

Vi dám Szín pad Szín ház mû vé sze ti Kht. (Bu da pest)
Ba rát hy György: Szem fény vesz tés címû da rab já nak be mu ta tá sá ra 1 000 000 Ft

Víg szín ház (Bu da pest)
Az Ün nep címû elõ adás be mu ta tá sá ra a Pes ti Szín ház ban 2 500 000 Ft

Voj ti na Báb szín ház (Deb re cen)
Egy far kas ról és egy ró ká ról címû báb elõ adás szín re vi te lé re 1 400 000 Ft

Ko má ro mi Jó kai Szín ház (Ko mar no–Rév ko má rom)
F. M. Dosz to jevsz kij: Ka ra ma zov test vé rek címû drá ma be mu ta tá sá ra 1 000 000 Ft

Új vi dé ki Szín ház (Novi Sad–Új vi dék)
Alek sandr Ga lin: Au dí ció címû drá má já nak be mu ta tá sá ra 1 500 000 Ft

Nép szín ház, Sza bad ka (Su bo ti ca–Sza bad ka)
Gor kij: Kis pol gá rok címû elõ adás be mu ta tá sá ra 800 000 Ft

Gyer mek szín ház, Sza bad ka (Su bo ti ca–Sza bad ka)
Tün dér szép Ilo na és Ár gyé lus ki rály fi címû elõ adás szín re vi te lé re 1 000 000 Ft

Cor vi ne um Ala pít vány (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Gi ac co mo Puc ci ni: Gi an ni Schic chi címû egy fel vo ná sos 
víg ope rá já nak be mu ta tó já ra a Ko lozs vá ri Ál la mi Ma gyar Színházban 1 800 000 Ft

Csík sze re dai Csí ki Já ték szín Mu ni cí pi u mi Szín ház 
(Mi er cu rea Ciuc–Csíkszereda)
Fri ed rich Schil ler: Ár mány és sze re lem címû mû vé nek be mu ta tá sá ra 1 000 000 Ft

Pros ce ni um Ala pít vány (Satu Mare–Szat már né me ti)
Csáth Géza: A Ja ni ka címû szín mû vé nek be mu ta tá sá ra 800 000 Ft
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Puck Báb szín ház (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A rej tek-aján dé kok kert je címû báb pro duk ció be mu ta tá sá ra 600 000 Ft

Ta má si Áron Szín ház (Sep si szent györgy)
Sha kes pe a re: Lear ki rály címû tra gé di á já nak be mu ta tá sá ra 1 800 000 Ft

Ma ros vá sár he lyi Ari el If jú sá gi és Gyer mek szín ház 
(Tir gu Mu res–Ma ros vá sár hely)
Tolsz toj–Pá vai Csa nád: A leg szebb aján dék címû elõ adás be mu ta tá sá ra 400 000 Ft

Ma ros vá sár he lyi Szín mû vé sze ti Egye tem 
(Tir gu Mu res–Ma ros vá sár hely)
Go et he: Stel la címû elõ adá sá nak be mu ta tá sá ra 700 000 Ft

Be reg szá szi Illyés Gyu la Ma gyar Nem ze ti Szín ház
(Be re ho ve–Be reg szász)
Szig li ge ti Ede: Li li om fi címû elõ adás be mu ta tó já ra 1 500 000 Ft

A Rock és Mu si cal Szín ház Tár su la tért Mû vé sze ti Ala pít vány
(Bu da pest)
A Vuk címû, új ma gyar gyer mek- és if jú sá gi mu si cal õs be mu ta tó já ra 800 000 Ft

Ar té ria Szín há zi és Kul tu rá lis Köz hasz nú Egye sü let (Bu da pest)
Da vid Ma met: Ole an na címû drá má já nak be mu ta tá sá ra 700 000 Ft

At lan tis Tánc-Szín há zi Ala pít vány (Bu da pest)
Az Egy vi lág címû pro duk ció be mu ta tá sá ra 1 100 000 Ft

Bal ta zár Szín ház Ala pít vány (Bu da pest)
Pi cas so: A vi lág te rem té se címû da rab õs be mu ta tó já ra 1 500 000 Ft

Bu da ke szi Kom pá nia Szín há zi Mû hely Ala pít vány (Bu da ke szi)
Az Othel lo címû elõ adás be mu ta tá sá ra szlo vák, 
len gyel és lit ván ven dég szí né szek kel 900 000 Ft

Dan sart Kul tu rá lis Bt. (Bu da pest)
Az ali bi mun ka cí mû al ter na tív szín há zi pro duk ció be mu ta tá sá ra 1 800 000 Ft

Fil ter Per for man ce Mû vé sze ti Köz hasz nú Egye sü let (Nyír egy há za)
Ge org Büch ner: Le on ce és Léna címû báb elõ adás be mu ta tá sá ra 600 000 Ft

Fun-Go Füg get len Szín há zi Egye sü let (Bu da pest)
A mennyeg zõ (ni be lung mon da kör) címû pro duk ció be mu ta tá sá ra 900 000 Ft

Gó zon Gyu la Ka ma ra szín ház Ala pít vány (Bu da pest)
Hu bay Mik lós: Kés do bá lók címû mû vé nek be mu ta tá sá ra 500 000 Ft

Hon véd Együt tes (Bu da pest)
Arisz top ha nész: Lü ziszt ra té címû ko mé di á já nak be mu ta tá sá ra 1 000 000 Ft

Inu so do Mû vé sze ti Bt. (Bu da pest)
Ágens: Plas tic, fan tas tic, bom bas tic címû drá má já nak be mu ta tá sá ra 900 000 Ft
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Ju ni on Szín ház Köz hasz nú Ala pít vány (Bu da pest)
A Raj zolj ne kem egy bá rányt! címû elõ adás be mu ta tá sá ra 1 000 000 Ft

Ka ra ván Mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
A kis Mukk tör té ne te címû pro duk ció be mu ta tá sá ra 800 000 Ft

Ka rint hy és Ka rint hy Kft. (Bu da pest)
Ka rint hy Fe renc: Le ány ke res ke dõ címû da rab õs be mu ta tó já ra 1 500 000 Ft

Káva Kul tu rá lis Mû hely Egye sü let (Bu da pest)
A he lyet tes ál do zat címû elõ adás komp lex szín há zi ne ve lé si 
prog ram já nak meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Ke rek asz tal Tár su lás (Sza da)
A csá szár címû gye rek elõ adás be mu ta tá sá ra 700 000 Ft

Kék Mû vész ügy nök ség Kft. (Bu da pest)
Par ti Nagy La jos: Ibu sár címû mo no drá má já nak be mu ta tá sá ra 
az Ör kény Ist ván Szín ház ban 600 000 Ft

Kép-Szín-Ház Mû vész mo zi Ala pít vány (Sze ged)
Fer nan do Ar ra bal: A tri cik li címû da rab já nak szín re vi te lé re 600 000 Ft

Le ven du la Ala pít vány (Cser kút)
Ca pek: Dá sen ka, Cse hov: Kas ten ka címû írá sok 
egy elõ adás ban tör té nõ be mu ta tá sá ra 600 000 Ft

Epop te ia Mû vé sze ti Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Et Hóm címû szlo vák–ma gyar (két nyel vû) elõ adás 
be mu ta tá sá ra Szlo vá ki á ban 1 300 000 Ft

Li bi om film Film gyár tó, Mû vé sze ti Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Bt.
(Budapest)
A li bi om fi címû szín da rab be mu ta tá sá ra 1 000 000 Ft

Ma jo ros Ág nes (Bu da pest)
Szász Ilo na: Száz szor szép Bó bis ka címû báb elõ adás be mu ta tá sá ra 400 000 Ft

Noc tur ne 2003 Mû vé sze ti Bt. (Bu da pest)
A matt mun ka cí mû pro duk ció be mu ta tá sá ra 900 000 Ft

Ópe ren cia Re gi o ná lis Kul tu rá lis Egye sü let (Pécs)
Pa u li ne címû báb szín há zi elõ adás be mu ta tá sá ra 600 000 Ft

Pan non Vár szín ház Szín mû vé szet fej lesz té si Kht. (Veszp rém)
Szop hok lész: An ti go né címû tra gé di á já nak be ava tó szín há zi elõ adá sá ra 1 000 000 Ft

Pé csi Har ma dik Szín ház Kht. (Pécs)
Ör kény Ist ván: Tó ték címû da rab já nak be mu ta tá sá ra a Har ma dik Szín ház 
és a Du na új vá ro si Bar tók Ka ma ra szín ház kö zös pro duk ci ó já ban 1 200 000 Ft
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Pin tér Béla és Tár su la ta (Bu da pest)
Ahol az a csil lag ra gyog címû pro duk ció õs be mu ta tó já ra 2 000 000 Ft

Sa xum Ki adó Ke res ke del mi Bt. (Bu da pest)
Szop hok lész: Phi lok té tész címû drá má já nak szín pad ra ál lí tá sá ra 1 000 000 Ft

Sik ló si Gá bor (Tinnye)
A szót se töb bet címû báb já ték be mu ta tá sá ra 300 000 Ft

Sit kei If jú sá gi Kör (Cell dö mölk)
Sza bó At ti la: Hol nem volt címû pro duk ció be mu ta tá sá ra 600 000 Ft

Stú dió K Ala pít vány (Bu da pest)
Sha kes pe a re: A vi har címû szín mû ve stú dió szín há zi 
vál to za tá nak be mu ta tá sá ra 1 400 000 Ft

Szé kely-Mo no ri Mû vé sze ti Bt. (Kis oro szi)
Pa so li ni: Af ri kai oresz te ia címû elõ adás be mu ta tá sá ra 1 000 000 Ft

T.A.S.C. Ide gen for gal mi és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A 2 so lo1 duet mun ka cí mû elõ adás be mu ta tá sá ra 1 000 000 Ft

Ta lál ko zás-Ma la dy pe Kul tu rá lis Egye sü let (Páty)
Kle ist: He ilb ron ni Ka ti ca címû mû vé nek szín pad ra ál lí tá sá ra 1 300 000 Ft

Táp Szín ház és Össz mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
A Bük utca 17. címû elõ adás be mu ta tá sá ra 1 000 000 Ft

Te at ro Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Gaia mun ka cí mû elõ adás be mu ta tá sá ra 500 000 Ft

Te le-Art Szol gál ta tó és Kul tu rá lis Bt. (Kecs ke mét)
Var ró Dá ni el: Far kas-ka land címû elõ adás be mu ta tó já ra 800 000 Ft

Pon ga Mû vé sze ti Bt. (Bu da pest)
A la kás szín ház A pók ká vált lány címû új elõ adá sá nak be mu ta tá sá ra 500 000 Ft

Ték-Mo dul Kft. (Keszt hely)
Jean Paul Sartre: A le gyek címû elõ adá sá nak szín pad ra ál lí tá sá ra 400 000 Ft

Tér szín ház Egye sü let (Bu da pest)
Bor nem issza Pé ter: Ma gyar elekt ra címû drá má já nak be mu ta tá sá ra 900 000 Ft

Utol só Vo nal Mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
Égi játsz mák címû elõ adás be mu ta tá sá ra 600 000 Ft

Új Szín há zért Ala pít vány (Jász be rény)
A szá mon ké rés kora I. – A bot címû elõ adás be mu ta tá sá ra 600 000 Ft

Sze vasz Pol gá ri Tár su lás (Du najs ka Stre da–Du na szer da hely)
Gá gyor Pé ter: Má tyás ki rály bo lond jai címû me se já té ká nak szín re vi te lé re 700 000 Ft
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Kosz to lá nyi De zsõ Szín ház (Su bo ti ca–Sza bad ka)
Sla wo mir Mro zek: Tan gó címû da rab já nak be mu ta tá sá ra 600 000 Ft

Fi gu ra Tár sa ság (Gyer gyó szent mik lós)
Bor nem issza Pé ter: Ma gyar Elekt ra címû da rab já nak szín re vi te lé re 1 200 000 Ft

Mar co Mû ve lõ dé si Ne ve lé si Ala pít vány (Satu Mare–Szat már né me ti)
R. Kip ling: A ma gá nyo san sé tá ló macs ka címû da rab já nak be mu ta tá sá ra 600 000 Ft

Ál mo dó Vár Mû vé sze ti Be té ti Tár sa ság (Bu da pest)
A Büfé a Ham let után mun ka cí mû pro duk ció be mu ta tá sá ra 1 000 000 Ft

Szom bat he lyi Szín ház ba rá tok Egye sü le te (Szom bat hely)
Tas ná di Ist ván: „Ma gyar a Hol don” címû drá má já nak szín pa d ra vi te lé re 1 000 000 Ft

Ur ba no vits Krisz ti na (Bu da pest)
A bu do ár, avagy a für dõ szo ba címû mû be mu ta tá sá ra 600 000 Ft

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 3 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 10 550 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 3 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 10 550 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 6 900 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Az MKE lát vány ter ve zõ hall ga tó i nak rész vé te lére a prá gai 2007. évi 
Qad ri en ná lé hall ga tói szek ci ó já ban 900 000 Ft

Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet (Bu da pest)
A prá gai Qu ad ri en ná lé elõ ké szí té sé re 1 000 000 Ft

Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
A Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem vizs ga elõ adá sa i ra 
a 2006/2007-es tan év ben az Ódry Szín pa don és a Pad lá son 5 000 000 Ft

Csiz ma dia Ti bor s. k.,
a Szín há zi 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 FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. szep tem ber 20.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. no vem ber 19.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 78 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 43 428 680 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 7 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 10 953 460 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: 2 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 2 000 000 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 34 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 43 428 680 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 31 715 000 Ft

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

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

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Lud wig Mú ze um Kor társ Mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Je len ko ri ma gyar fo tó mû vé sze ti al ko tá sok vá sár lá sa 
a mú ze um gyûj te mé nye szá má ra 1 000 000 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)
Nagy Ta más fo tó mû vész 8 da rab fo to grá fi á já nak meg vá sár lá sá ra 560 000 Ft

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

Ma gyar Fo to grá fi ai Ala pít vány (Bu da pest)
A Ma gyar Fo to grá fi ai Mú ze um mû tárgy vá sár lá sá ra 2 000 000 Ft

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

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ben kõ Imre (Bu da pest)
A XXI. szá za de lõ Pá ri zsá nak be mu ta tá sá ra a do ku men ta ris ta 
fo to grá fia hi te les sé gé vel 800 000 Ft
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3. Két nyel vû fo tó al bu mok meg je len te té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Frankl Ilo na – Al io na (Bu da pest)
A múlt idé zõ mes ter sé gek címû két nyel vû fo tó mû vé sze ti al bum 
meg je len te té sé re 850 000 Ft

Hol nap Ki adó Kft. (Bu da pest)
Ku dász Gá bor Ai ron: Tá bor címû te ma ti kus, két nyel vû fo tó al bu má nak 
meg je len te té sé re 600 000 Ft

Folp ress Nyom da ipa ri Kft. (Bu da pest)
Nagy györgy Sán dor-élet mû al bu m meg je len te té sé re 1 200 000 Ft

Er dei Krisz ti na Zsu zsan na (Sze ged)
Er dei Krisz ti na: For ma sá gok címû fo tó mû vé sze ti al bu má nak ki adá sá ra 800 000 Ft

Ma gyar Fo to grá fi ai Ala pít vány (Bu da pest)
Bar ta Zsolt Pé ter szer zõi al bu ma ki adá sá ra 1 700 000 Ft
Tóth György szer zõi al bu ma ki adá sá ra 1 500 000 Ft

Ma gyar Fo to grá fu sok Háza Kht. (Bu da pest)
Ata Kan do és Vi o let te Cor ne li us 1956-ban meg je lent 
cím nél kü li pi ros köny vé nek rep rint ki adá sá ra 275 000 Ft

Ma gyar Fo tó ri por te rek Tár sa sá ga (Bu da pest)
Vissza pil lan tás a 25 év saj tó fo tó-ki ál lí tá sa i nak vá lo ga tott ké pe i bõl 
címû al bum meg je len te té sé re* 4 000 000 Ft

Fotó Na tu ra Ter mé szet fo tó sok Egye sü le te (Bu da pest)
Az egye sü let 15. év for du ló já ra ké szü lõ, 3 nyel vû fo tó al bum
meg je len te té sé re 2 000 000 Ft

Tu ray Ba lázs (Bu da pest)
A kí nai la ko ma címû, két nyel vû fo tó al bum meg je len te té sé re 300 000 Ft

Van csó Zol tán (Bu da pest)
Van csó Zol tán 3 nyel vû ret ros pek tív fo tó al bu má nak meg je len te té sé re 1 700 000 Ft

Vin ce Ki adó és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Lu go si Lugo Lász ló: Temp lo mok címû ma gyar/an gol nyel vû fo tó al bu má nak
meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Põ cze At ti la (Bu da pest)
Lõ rin czy György: Szubsz tan ci ák 1965–1968 címû fo tó al bum ki adá sá ra 630 000 Ft
Ma u rer Dóra: Fo tó mun kák 1968–1989 címû fo tó al bum ki adá sá ra 700 000 Ft
Tóth Jó zsef: Rek lám fo tók 1962–1969 címû fo tó al bum ki adá sá ra 700 000 Ft
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4. Két nyel vû fo tó mû vé sze ti hon la pok lét re ho zá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Elek Ju dit Ka ta lin (Bu da pest)
Sa ját hon lap meg va ló sí tá sá ra 150 kép pel, blog lét re ho zás ra 
a Li get Ga lé ria fel ké ré sé re 260 000 Ft

Frankl Ilo na (Al io na) (Bu da pest)
In ter ak tív, két nyel vû fo tó mû vé sze ti hon lap lét re ho zá sá ra 400 000 Ft

Ke me ne si Zsu zsan na (Bu da pest)
Ke me ne si Zsu zsan na mû vé sze ti és el mé le ti mun ká ját be mu ta tó 
négy nyel vû hon lap lét re ho zá sá ra 500 000 Ft

Ba ra ko nyi Sza bolcs (Bu da pest)
Két nyel vû fo tó mû vé sze ti hon lap lét re ho zá sá ra 400 000 Ft

Szász Lil la (Bu da pest)
Két nyel vû hon lap lét re ho zá sá ra 260 000 Ft

Szél Ág nes (Bu da pest)
Két nyel vû hon lap lét re ho zá sá ra 400 000 Ft

Gõ bö lyös Luca (Bu da pest)
Két nyel vû, www.lu ca go bo lyos.hu fo tó mû vé sze ti hon lap lét re ho zá sá ra 400 000 Ft

Ma jor La jos Jó zsef (Bu da pest)
Mala.hu fo to grá fi ai site lét re ho zá sá ra 380 000 Ft

Cu hor ka Ádám (Bu da pest)
Fo tó ri por ter és kép szer kesz tõ sza kos hall ga tók al ko tó cso port ja 
há rom nyel vû hon lap já nak lét re ho zá sá ra* 400 000 Ft

Gyen is Ti bor (Bu da pest)
Gye nis Ti bor–Il lés Bar na: Tra ve lexp.is me ret len tá ja kon pro jekt hez 
kap cso ló dó hon lap lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

5. A fo tó kul tú ra ter jesz té sé re, ki ad vá nyok ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Fo to grá fi ai Ala pít vány (Bu da pest)
Far kas–Papp: Mû tárgy fény ké pe zés kez de tei 1840–1885 
címû könyv meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
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Põ cze At ti la (Bu da pest)
Mo dern ma gyar fo to grá fia V. címû fo tó könyv ki adá sá ra 500 000 Ft

Typo tex Elekt ro ni kus Ki adó Kft. (Bu da pest)
Ste ve Ya tes: A hely köl té sze te címû fo tó kri ti kai an to ló gia 
ma gyar ki adá sá nak meg je len te té sé re 700 000 Ft

6. Az 1956-os In té zet fo to grá fus-élet mû vek adat bá zi sa el ké szí té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Az 1956-os Ma gyar For ra da lom Tör té ne té nek Do ku men tá ci ós 
és Ku ta tó in té ze te Köz ala pít vány (Budapest)
Fo to grá fus-élet mû vek adat bá zi sá nak el ké szí té sé re 2 500 000 Ft

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 2 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 895 800 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 1db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 600 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 600 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Ki ál lí tá si ka ta ló gus a Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti Szak kö zép is ko la 
225. év for du ló já ra 600 000 Ft

Bán And rás s. k.,
a Fo tó mû vé sze ti 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.

KOLLÉGIUMI DÖNTÉSEK n NKA HÍRLEVÉL 1507



TÁJÉKOZTATÓ 
AZ IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS EGYEDI DÖNTÉSÉRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. szep tem ber 25.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. no vem ber 6.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 33 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 35 027 750 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: 3 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 9 580 000 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 21 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 18 596 750 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 16 643 450 Ft

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

1. Al ko tói tá mo ga tás ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Sza bó Lil la (Bu da pest)
Gor ka Lí via ke ra mi kus élet mû ve és pá lyá ja címû mo no grá fia meg írá sá ra 480 000 Ft

Sche rer Jó zsef (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás a Da im lerch rys ler (Mer ce des) De sign köz pont és a Mome 
For ma ter ve zõ Tan szék öt éves együtt mû kö dé se címû ta nul mány megírására 480 000 Ft

Gál Vil mos (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás a Ma gya rok a vi lág ki ál lí tá so kon 
címû könyv kéz ira tá nak el ké szí té sé re 480 000 Ft

M. Tóth Éva (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás az Ani má ci ós ter ve zõ- és moz gó kép mû vé szet a XX. szá za di 
és kor társ vi zu á lis mû vé sze tek kö ré ben címû ta nul mány megírására 480 000 Ft

Ba kony vá ri M. Ág nes (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás A hús vé ti idõ ha gyo má nyos vi zu á lis mû vé sze ti mû fa jai 
a kor társ szak rá lis ipar mû vé szet ben címû ta nul mány megírására 300 000 Ft

Tas ná di At ti la (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás Tóth Ti bor bel sõ épí tész pá lya ké pé nek meg írá sá ra 480 000 Ft
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Ros tás Pé ter (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás A Fri ed rich Otto Schmidt és a Schmidt Mik sa Bu da pest cég
(Lak be ren de zõ Ház) tör té ne te (1890–1914) címû ta nul mány meg írá sá ra 480 000 Ft

Szi ge ti Szil via (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás Kor szak ha tár cím mel a rend szer vál tás utá ni ön szer ve zõ dõ 
ren dez vé nyek, ki ál lí tá sok és al ko tó ik tör té ne tét be mu ta tó ta nul mány elkészítésére 480 000 Ft

Pap Zol tán né (Deb re cen)
Al ko tói tá mo ga tás A re for má tus egy ház ipar mû vé sze ti em lé kei a Vaj da ság ban,
Drá va szög ben és Bur gen land ban címû ki ad vány megírására 480 000 Ft

Ba logh né Gop csa Ka ta lin (Veszp rém)
Al ko tói tá mo ga tás A kor társ üveg és ke rá mia az épí té szet ben címû 
ta nul mány meg írá sá ra 480 000 Ft

2. A ma gyar ipar mû vé szet kül föl di be mu ta tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ku bi nyi Anna (Bu da pest)
A 12. lo dzi tex tilt ri en ná lén való rész vé tel re 446 250 Ft

Nagy Ju dit (Bu da pest)
A 12. lo dzi tex tilt ri en ná lén való rész vé tel re 446 250 Ft

Mo holy-Nagy Mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
A Mo holy-Nagy Mû vé sze ti Egye tem tex ti les anyag sza kos hall ga tó i nak 
be mu tat ko zá sá ra a frank fur ti He im tex til ki ál lí tá son* 1 080 000 Ft
A 2006-os évi Nan tes-i nem zet kö zi ki ál lí tá son Fran cia or szág ban 
a fi a tal de sign erek be mu tat ko zá sá ra* 1 833 700 Ft
MOME észak-eu ró pai ki ál lí tásso ro za tá nak elõ ké szí té sé re 
és ki ál lí tá sá ra Finn or szág ban* 2 000 000 Ft
A Mo holy-Nagy Mû vé sze ti Egye tem ki ál lí tá sá ra 
a mi lá nói Sa lo ne sa tel li te de sign  se reg szem lén* 3 000 000 Ft

Pas qu a let ti Ele o nó ra (Bu da pest)
A pitts burg hi Fi be rart In ter na ti o nal Ex hi bi ti on of Con tem po ra ry 
meg hir de tett pá lyá za tán való rész vé tel re 300 000 Ft

Vály né He gyi Ibo lya (Bu da pest)
Idõ já rás-je len tés/H2O címû kár pit tal az Ame ri can Ta pest ry Bi en ni al 6-on 
tör té nõ rész vé tel re 681 000 Ft

Ka to na Sza bó Er zsé bet (Gö döl lõ)
A 12. lo dzi tex tilt ri en ná lén való rész vé tel re 446 250 Ft
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3. Kül föl di ipar mû vé szek meg hí vá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Mo holy-Nagy Mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
So u ve nir De sign Works hop a Bri tish Co un cil és az egye tem 
kö zös szer ve zé sé ben* 1 100 000 Ft

Uni kát Ipar mû vé sze ti Stú dió Bt. (Bu da pest)
A Fi be rarts we den nevû svéd tex til mû vész cso port hat tag já nak 
a ki ál lí tá sá ra az Even tu ell Ga lé ri á ban 690 000 Ft

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 3 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 7 596 425 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 3 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 7 596 425 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 7 596 425 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Aqu a na u ta Ru ha- és Jel mez ter ve zõ, Ki vi te le zõ Kft. (Budapest)
Az Aqu a na u ta ter ve zõ cso port pret-á-por ter be mu ta tó já ra 1 000 000 Ft

Ipar mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Em lék kö tet Hopp Fe renc mû gyûj tõ és me cé nás, a Hopp Fe renc Ke let-ázsi ai 
Mû vé sze ti Mú ze um ala pí tó ja szü le té sé nek 175. év for du ló já ra 5 962 425 Ft

Gö döl lõi Új Mû vé szet Köz ala pít vány (Gö döl lõ)
A gö döl lõi szõ nyeg 100 éve címû ju bi le u mi ki ál lí tás ke re té ben 
kor társ tex til mû vé sze ti ki ál lí tás ra* 634 000 Ft

Zsó tér Lász ló s. k.,
az Ipar mû vé sze ti Kol lé gi um el nö ke

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

len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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TÁJÉKOZTATÓ 
AZ IPARMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM 
HALASZTOTT DÖNTÉSÉRÕL

Ha lasz tott pá lyá zat: 3 db
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. no vem ber 13.
Tá mo ga tá si igény: 9 580 000 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 3 db
Tá mo ga tott pá lyá zat tá mo ga tá si igé nye: 9 580 000 Ft
Meg ítélt, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás össze ge: 7 380 000 Ft

A dön té se ket az ere de ti pá lyá za ti fel hí vás al té mái sze rint közöljük.

1. Ma gyar ipar mû vé szek kül föl di be mu tat ko zá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Il lú zi ók–tex til fa lak–fal fest mé nyek címû ki ál lí tás ra 
a brüssze li ma gyar kul tu rá lis in té zet ben* 2 580 000 Ft
Kor-társ címû üveg-tex til ki ál lí tás be mu ta tá sá ra 
a ber li ni ma gyar nagy kö vet sé gen* 1 800 000 Ft

2. Kül föl di ipar mû vé szek meg hí vá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Al ko tó mû vé szek Or szá gos Egye sü le te (Bu da pest)
Hód me zõ vá sár hely – Val la u ris ke rá mia mû vé sze te 
címû ki ál lí tás ra és kon fe ren ci á ra* 3 000 000 Ft

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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AZ NKA PÁLYÁZATI NAPTÁRA –
2006. II. FÉLÉV OKTÓBERÉTÕL

Mû em lé ki – meg hí vá sos de cem ber 8.

Fo tó mû vé sze ti – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 30.

Nép mû vé sze ti no vem ber 30.

Szép iro dal mi – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 30.

Tánc mû vé sze ti – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 30.

Fo tó mû vé sze ti – meg hí vá sos no vem ber 28.

Köz mû ve lõ dé si – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 27.

Ipar mû vé sze ti – meg hí vá sos no vem ber 24.

Moz gó kép – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 24.

Mû em lé ki és Ré gé sze ti – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 22.

Ze nei – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 22.

Ipar mû vé sze ti – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 21.

Épí tõ mû vé sze ti – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 20.

Is me ret ter jesz té si – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 20.

Szín há zi – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 20.

Szín há zi – ven dég já ték ra no vem ber 20.

Kép zõ mû vé sze ti – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 17.

Le vél tá ri – meg hí vá sos no vem ber 15.

Le vél tá ri – meg hí vá sos – fo lyó irat-pá lyá za t no vem ber 10.

Könyv tá ri – meg hí vá sos – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 8.

Könyv tá ri – meg hí vá sos no vem ber 8.

Mú ze u mi – meg hí vá sos no vem ber 2.

Mú ze u mi – meg hí vá sos – fo lyó irat-pá lyá zat no vem ber 2.

Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra ok tó ber 24.

Kép zõ mû vé sze ti – meg hí vá sos ok tó ber 18.

Tánc mû vé sze ti ok tó ber 13.

Köz mû ve lõ dé si ok tó ber 9.

Moz gó kép ok tó ber 6.

Könyv tár ok tó ber 5.

Nem zet kö zi Kul tu rá lis Tá mo ga tá sok Ide ig le nes Kol lé gi u ma ok tó ber 2.

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
1083 Bu da pest, Gyu lai Pál utca 13.

Pos ta cím: 1388 Bu da pest, Pf. 82
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