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A KÖNYVTÁRI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS EGYEDI DÖNTÉSÉRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. ok tó ber 5.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. no vem ber 21.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 216 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 85 679 564 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 20 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 8 615 641 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: 14 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 9 983 519 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 175 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 83 377 657 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 83 377 657 Ft

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

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

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ady End re Vá ro si Könyv tár (Baja)
Egye di mu ze á lis könyv tá ri do ku men tu mok res ta u rá lá sá ra 470 000 Ft

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Ver eb)
A könyv tár ál lo má nyá ban lévõ vá ra di bib lia res ta u rá lá sá ra 364 000 Ft

Ba las si Bá lint Me gyei Könyv tár (Sal gó tar ján)
A Ba las si Bá lint me gyei könyv tár 18 mu ze á lis do ku men tu ma res ta u rá lá sá ra 252 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Ka to na Jó zsef Me gyei
Könyv tá ra (Kecs ke mét)
Könyv tá ri do ku men tu mok res ta u rá lá sá ra 310 905 Ft

Ber zse nyi Dá ni el Evan gé li kus Gim ná zi um (Lí ce um) és Kol lé gi um
(Sopron)
Az öreg könyv tár gyûj te mé nyé nek fo ko za tos res ta u rá lá sá ra 436 800 Ft

Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár (Szom bat hely)
Egy hely tör té ne ti szem pont ból je len tõs két kö te tes 
könyv rit ka ság res ta u rá lá sá ra 268 800 Ft

Beth len Gá bor Re for má tus Gim ná zi um és Szath má ry Kol lé gi um
(Hód me zõ vá sár hely)
A könyv tár egye di mu ze á lis do ku men tu mai res ta u rá lá sá ra 188 160 Ft
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Bu dai Szerb Or to dox Egy ház me gye (Szent end re)
A könyv tár ban ta lál ha tó XV. szá za di kéz ira tos apos tol 
és XVII. szá za di ko los to ri kéz ira tos szám adás könyv res ta u rá lá sá ra 755 000 Ft

Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem (Bu da pest)
A könyv tár egye di mu ze á lis do ku men tu mai, 
il let ve mu ze á lis gyûj te mé nye res ta u rá lá sá ra 799 400 Ft

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
A könyv tár mu ze á lis ér té kû do ku men tu mai res ta u rá lá sá ra 334 800 Ft

Deák Fe renc Me gyei Könyv tár (Za la eger szeg)
Könyv tá ri do ku men tu mok res ta u rá lá sá ra 44 100 Ft

Deb re ce ni Egye tem (Deb re cen)
A deb re ce ni egye te mi könyv tár mu ze á lis do ku men tu ma i nak res ta u rá lá sá ra 567 000 Ft

Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la (Baja)
A könyv tár mu ze á lis do ku men tu mai res ta u rá lá sá ra 651 840 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Az egye tem PPK könyv tá ra egye di mu ze á lis do ku men tu mai, 
il let ve mu ze á lis gyûj te mé nye res ta u rá lá sá ra 689 913 Ft
Az egye te mi könyv tár egye di mu ze á lis do ku men tu mai,
il let ve mu ze á lis gyûj te mé nye res ta u rá lá sá ra 460 000 Ft

Fõ egy ház me gyei Ha tó ság (Eger)
A könyv tár mu ze á lis köny ve i nek res ta u rá lá sá ra 799 680 Ft

Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár (Bu da pest)
Egye di mu ze á lis könyv tá ri do ku men tu mok, 
mu ze á lis gyûj te mény res ta u rá lá sá ra 557 900 Ft

Gal gó czi Er zsé bet Vá ro si Könyv tár (Gyõr)
A könyv tár tu laj do ná ban lévõ Hor tus Sa ni ta tis de Her bis et Planc tis… 
(Stras bo urg) Anno. 1517 címû ki ad vány res ta u rá lá sá ra 209 160 Ft

Gö döl lõi Vá ro si Könyv tár és In for má ci ós Köz pont (Gö döl lõ)
A könyv tár gyûj te mé nyé ben ta lál ha tó régi köny vek res ta u rá lá sá ra 400 000 Ft

HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um (Bu da pest)
A könyv tá r mu ze á lis do ku men tu mai res ta u rá lá sá ra 552 000 Ft

Ka lo csa–Kecs ke mé ti Fõ egy ház me gye (Ka lo csa)
Egy 13. szá za di, egy 15. szá za di és egy 16. szá za di kó dex, 
va la mint 2 kö tet (3 mû) õs nyom tat vány tel jes res ta u rá lá sá ra 700 000 Ft

Kecs ke mé ti Re for má tus Egy ház köz ség (Kecs ke mét)
A könyv tá ri egye di mu ze á lis do ku men tu mai, il let ve mu ze á lis 
gyûj te mé nye res ta u rá lá sá ra 800 000 Ft
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Kis fa lu dy Ká roly Me gyei Könyv tár (Gyõr)
A Kis fa lu dy Ká roly Me gyei Könyv tár 30 db al kal mi ki ad vá nyá nak 
res ta u rá lá sá ra 315 000 Ft

Ko má rom–Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Jó zsef At ti la Me gyei
Könyv tá ra (Tatabánya)
Mu ze á lis ér té kû, a hely is me re ti gyûj te mé nyünk be tar to zó 
há rom könyv res ta u rá lá sá ra 190 400 Ft

Kos suth La jos Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la, Kol lé gi um és Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si In téz mény (Sátoraljaújhely)
Az is ko lai könyv tár mu ze á lis ér té kû köny ve i nek res ta u rá lá sá ra 800 000 Ft

Könnyü Lász ló Vá ro si Könyv tár (Ta má si)
A könyv tár könyv rit ka sá ga i nak res ta u rá lá sá ra 405 657 Ft

Ma dách Imre Vá ro si Könyv tár (Ba las sa gyar mat)
Egye di mu ze á lis könyv tá ri do ku men tu mok, 
il let ve mu ze á lis gyûj te mény res ta u rá lá sá ra 322 560 Ft

Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal (Bu da pest)
A könyv tár egye di mu ze á lis do ku men tu mai,
il let ve mu ze á lis gyûj te mé nye res ta u rá lá sá ra 798 480 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Könyv tá ra (Bu da pest)
A MTA kéz irat tá ra és ke le ti gyûj te mé nye mu ze á lis ér té kû 
kö te te i nek res ta u rá lá sá ra 800 000 Ft

Ma gya rok Nagy asszo nya Fe ren ces Rend tar to mány (Bu da pest)
Ni ko la us de Lyra õs nyom tat vány res ta u rá lá sá ra 226 800 Ft

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (Bu da pest)
Mû ve lõ dés tör té ne ti leg ki emel ke dõ, 16–17. szá za di könyv tá ri 
do ku men tu mok (5 db) res ta u rá lá sá ra az evan gé li kus or szá gos könyvtárban 352 000 Ft

Ma gyar or szá gi Ro mán Or to dox Püs pök ség (Gyula)
A könyv tár ál lo má nyá ban lévõ Oc to ih li tur gi kus könyv res ta u rá lá sá ra 157 500 Ft

Or szág gyû lés Hi va ta la (Bu da pest)
Az or szág gyû lé si könyv tár mu ze á lis gyûj te mé nyé ben lévõ 
egye di mu ze á lis kö te tek res ta u rá lá sá ra 798 000 Ft

Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Könyv tár és Do ku men tá ci ós Köz pont
(Budapest)
A könyv tár egye di mu ze á lis gyûj te mé nyé bõl 6 ma gyar nyel vû 
do ku men tum res ta u rá lá sá ra 698 880 Ft

Or szá gos Rab bi kép zõ-Zsi dó Egye tem (Bu da pest)
Mu ze á lis könyv tá ri do ku men tu mok res ta u rá lá sá ra az or szá gos 
rab bi kép zõ-zsi dó egye tem könyv tá rá ban 800 000 Ft
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Pé csi Tu do mány egye tem (Pécs)
Mu ze á lis do ku men tu mok res ta u rá lá sá ra a PTE könyv tá rá ban 735 000 Ft

Pi a ris ta Rend (Ke gyes Ta ní tó rend) Ma gyar Tar to má nya
Szer ze tes rend (Budapest)
A könyv tár 3 mu ze á lis ér té kû köny ve res ta u rá lá sá ra 409 584 Ft

Sá ros pa ta ki Re for má tus Kol lé gi um (Sá ros pa tak)
3 db mu ze á lis könyv res ta u rá lá sá ra 571 200 Ft

Sop ro ni Evan gé li kus Egy ház köz ség (Sop ron)
1 db könyv tá ri könyv res ta u rá lá sá ra 403 200 Ft

Sza bad kai Fe ren ces Rend ház (Su bo ti ca–Sza bad ka)
A könyv tár mu ze á lis do ku men tu mai res ta u rá lá sá ra 800 000 Ft

Sze ge di Hit tu do má nyi Fõ is ko la (Sze ged)
A fõ is ko lai könyv tá r ál lo má nyá hoz tar to zó 
mu ze á lis ér té kû do ku men tu mok res ta u rá lá sá ra 302 700 Ft

Sze ge di Tu do mány egye tem (Sze ged)
A könyv tár ban ta lál ha tó Ho mann-fé le XVIII. szá za di 
kom pil lált at lasz res ta u rá lá sá ra 376 992 Ft

Szent Ata náz Gö rög Ka to li kus Hit tu do má nyi Fõ is ko la (Nyír egy há za)
A könyv tár an tik va ál lo má nya 3 kö te té nek res ta u rá lá sá ra 420 000 Ft

Szé che nyi Ist ván Vá ro si Könyv tár (Sop ron)
A könyv tár egye di mu ze á lis do ku men tu ma i nak, 
il let ve mu ze á lis gyûj te mé nyé nek res ta u rá lá sá ra 559 440 Ft

Szép mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
A könyv tár egye di mu ze á lis do ku men tu mai res ta u rá lá sá ra 666 400 Ft

Szom bat he lyi Egy ház me gye (Szom bat hely)
Az egy ház me gyei könyv tár (Szom bat hely) ál lo má nyá ból 
2 kö tet an tik va res ta u rá lá sá ra 287 000 Ft

Vaj da Pé ter Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um (Szarvas)
A könyv tár kul túr és hely tör té ne ti szem pont ból 
ér té kes do ku men tu mai res ta u rá lá sá ra 504 000 Ft

Veszp ré mi Fõ egy ház me gye (Veszp rém)
6 db mu ze á lis do ku men tum res ta u rá lá sá ra 770 000 Ft

Wes ley Já nos Lel kész kép zõ Fõ is ko la (Bu da pest)
A könyv tár egye di mu ze á lis do ku men tu mai, 
il let ve mu ze á lis gyûj te mé nye res ta u rá lá sá ra 550 000 Ft

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem (Bu da pest)
A nem zet vé del mi egye tem köz pon ti könyv tá ra mu ze á lis 
könyv rit ka sá gá nak res ta u rá lá sá ra 371 280 Ft
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A Duna-mel lé ki Re for má tus Egy ház ke rü let Rá day-gyûj te mé nye
(Budapest)
A Rá day mû em lék könyv tár ál lo mány vé del mi tisz tí tá sá ra 470 400 Ft

Ba las si Bá lint Me gyei Könyv tár (Sal gó tar ján)
A könyv tár gyûj te mé nyé ben lévõ vé dett do ku men tu mok 
fer tõt le ní té sé re kar ban tar tá sá ra, ja ví tá sá ra 595 000 Ft

Bró dy Sán dor Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Eger)
Mu ze á lis gyûj te mé nyek vé del mét szol gá ló ál lo mány vé del mi szol gál ta tás ra 1 245 000 Ft

Bu dai Szerb Or to dox Egy ház me gye (Szent end re)
A szerb or to dox egy ház me gyei könyv tár egy há zi szláv 
könyv gyûj te mé nyé nek hely szí ni ál lo mány vé del mé re 264 000 Ft

Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem (Bu da pest)
A könyv tár mu ze á lis gyûj te mé nyé nek vé del mét szol gá ló 
ál lo mány vé del mi szol gál ta tás ra 1 499 400 Ft

Cso ko nai Vi téz Mi hály Re for má tus Gim ná zi um, 
Ál ta lá nos Is ko la és Kol lé gi um (Csurgó)
A könyv tár mu ze á lis könyv gyûj te mé nye ál lo mány vé del mé re 252 000 Ft

Deb re ce ni Egye tem (Deb re cen)
A deb re ce ni egye te mi könyv tár régi és rit ka köny vek tára 
kö te te i nek ál lo mány vé del mé re 699 720 Ft

Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la (Baja)
A könyv tár mu ze á lis do ku men tu mai ál lo mány vé del mé re 700 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Az egye te mi könyv tár mu ze á lis gyûj te mé nye vé del mét szol gá ló 
ál lo mány vé del mi szol gál ta tá sá ra 230 000 Ft

Föl des Fe renc Gim ná zi um (Mis kolc)
Az is ko lai könyv tár régi könyv gyûj te mé nyé nek ál lo mány vé del mé re 800 000 Ft

Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár (Bu da pest)
Mu ze á lis gyûj te mé nyek vé del mét szol gá ló ál lo mány vé del mi szol gál ta tás ra 803 446 Ft

Ka lo csa-Kecs ke mé ti Fõ egy ház me gye (Ka lo csa)
A 18. szá zad Pa ta chich-gyûj te mény ál lo mány vé del mé re 1 050 000 Ft

Kecs ke mé ti Re for má tus Egy ház köz ség (Kecs ke mét)
A könyv tár mu ze á lis gyûj te mé nye vé del mét szol gá ló 
ál lo mány vé del mi szol gál ta tás ra 705 600 Ft

Ma gyar Ben cés Kong re gá ció Pan non hal mi Fõ apát ság
(Pan non hal ma)
A klasszi cis ta te rem könyv tár ál ta lá nos ál lo mány vé del mé re 1 050 000 Ft
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Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
A ma gyar kép zõ mû vé sze ti egye tem könyv tá rá nak mu ze á lis ér té kû 
fo tó gyûj te mé nyé nek ál lo mány vé del mé re 1 498 000 Ft

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (Bu da pest)
Az evan gé li kus or szá gos könyv tár nagy rak tá ri ál lo mány ré szé nek, 
16–17. szá za di köny vek nek ál lo mány vé del mi tisz tí tá sá ra 384 000 Ft

Mé li usz Ju hász Pé ter Me gyei Könyv tár (Deb re cen)
Könyv tá ri do ku men tu mok ál lo mány vé del mé re 800 100 Ft

Mis kol ci Egye tem (Mis kolc)
A Sel me ci mû em lék könyv tár mu ze á lis kö te te i nek gyûj te mény vé del mé re 1 050 000 Ft

Mis kol ci Vá ro si Könyv tár (Mis kolc)
A mis kol ci vá ro si könyv tár Lé vai Jó zsef mu ze á lis könyv tá rá ban 
ál lo mány vé del mi szol gál ta tás ra 350 000 Ft

Nyír egy há zi Evan gé li kus Kos suth La jos Gim ná zi um (Nyír egy há za)
A könyv tár mu ze á lis gyûj te mé nyé nek ál lo mány vé del mi 
mun ká la tai el vég zé sé re 1 085 280 Ft

Or szág gyû lés Hi va ta la (Bu da pest)
Az or szág gyû lé si könyv tár mu ze á lis gyûj te mé nyé nek ál lo mány vé del mé re 705 600 Ft

Or szá gos Ide gen nyel vû Könyv tár (Bu da pest)
Mu ze á lis gyûj te mé nyek vé del mét szol gá ló ál lo mány vé del mi szol gál ta tás ra 333 200 Ft

Pé csi Tu do mány egye tem (Pécs)
A Kli mo könyv tár 18 mu ze á lis kö te té nek kö tés ja ví tá sá ra 1 449 630 Ft

Sze ge di Tu do mány egye tem (Sze ged)
A Sze ge di Tu do mány egye tem egye te mi könyv tár ré gió 
köny ve i nek pre ven tív kon zer vá lá sá ra 900 200 Ft

Szent Ist ván Egye tem (Gö döl lõ)
Az ál lat or vos-tu do má nyi kari könyv tár Ma gya ry–Kos sa 
szak ma tör té ne ti gyûj te mény ál lo mány vé del mé re 705 600 Ft

Szép mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
A könyv tár mu ze á lis do ku men tu mai ál lo mány vé del mé re 1 249 500 Ft

Wes ley Já nos Lel kész kép zõ Fõ is ko la (Bu da pest)
Mu ze á lis gyûj te mé nyek vé del mét szol gá ló ál lo mány vé del mi szol gál ta tás ra 1 045 600 Ft

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem (Bu da pest)
A nem zet vé del mi egye tem köz pon ti könyv tá ra mu ze á lis gyûj te mé nyé nek
ál lo mány vé del mé re 1 185 240 Ft

A Duna mel lé ki Re for má tus Egy ház ke rü let Rá day-gyûj te mé nye
(Budapest)
A könyv tár mu ze á lis do ku men tu mai új ra köt te té sé re 386 400 Ft
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Ady End re Vá ro si Könyv tár (Baja)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra köt te té sé re 268 800 Ft

Ál ta lá nos Is ko la és Köz sé gi Könyv tár (Haj dú szo vát)
El hasz ná ló dott köny vek új ra köt te té sé re a könyv tár ban 280 000 Ft

Ba las si Bá lint Me gyei Könyv tár (Sal gó tar ján)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re 350 000 Ft

Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár (Szom bat hely)
Vas Me gyei könyv tá rak do ku men tu ma i nak új ra kö té sé re 728 000 Ft

Bor nem issza Pé ter Gim ná zi um, Alap fo kú Mû vé sze ti 
és Ál ta lá nos Is ko la (Budapest)
A könyv tár do ku men tu mai új ra köt te té sé re 210 000 Ft

Bró dy Sán dor Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Eger)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re 158 900 Ft

Bu dai Szerb Or to dox Egy ház me gye (Szent end re)
A szerb or to dox egy ház me gyei könyv tár kéz ira tos könyv gyûj te mé nyé ben 
lévõ kö te tek új ra köt te té sé re 399 000 Ft

Bu da pest Kõ bá nyai Ön kor mány zat Szent Lász ló Gim ná zi um és
Szak kö zép is ko la (Budapest)
A könyv tár ban fel lel he tõ kö te le zõ ol vas má nyok, szó tá rak, 
le xi ko nok ke mény táb lás köt te té sé re 294 000 Ft

Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem (Bu da pest)
A köz pon ti könyv tár do ku men tu mai új ra köt te té sé re 399 672 Ft

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la (Bu da pest)
Köny vek új ra köt te té sé re a BGF Kül ke res ke del mi 
Fõ is ko lai Kar könyv tár szá má ra 400 000 Ft

Chá zár And rás Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á lis Szak is ko la,
Di ák ott hon, Gyer mek ott hon és Pe da gó gi ai Szakszolgálat (Vác)
A könyv tár rossz ál la po tú köny ve i nek új ra köt te té sé re 231 000 Ft

Cisz ter ci Nõ vé rek Bol dog asszony Háza Mo nos tor (Kis ma ros)
A könyv tár ron gá ló dott, ká ro so dott do ku men tu ma i nak új ra köt te té sé re 179 760 Ft

Czu czor Ger gely Ben cés Gim ná zi um és Kol lé gi um (Gyõr)
A könyv tár el hasz ná ló dott köny vei új ra köt te té sé re 84 000 Ft

Cse me gi Ká roly Könyv tár és In for má ci ós Köz pont (Csong rád)
A könyv tár rossz ál la po tú do ku men tu mai új ra köt te té sé re 280 000 Ft

Csor ba Gyõ zõ Me gyei Könyv tár (Pécs)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re 800 000 Ft
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Deák Fe renc Me gyei Könyv tár (Za la eger szeg)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re 350 000 Ft

Deb re ce ni Egye tem (Deb re cen)
Az egye te mi és nem ze ti könyv tár, a kari, in té ze ti könyv tá rak 
do ku men tu ma i nak új ra kö té sé re 796 656 Ft

Du nán tú li re for má tus egy ház ke rü let tu do má nyos gyûj te mé nyei
(Pápa)
A könyv tár ban fel lel he tõ kö te ges kéz ira tok kö té sé re 147 000 Ft

Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la (Baja)
A könyv tár mu ze á lis do ku men tu mai új ra köt te té sé re 399 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Az an gol–ame ri kai in té ze ti könyv tár do ku men tu ma i nak új ra köt te té sé re 400 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra köt te té sé re 279 990 Ft

Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (Bu da pest)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra köt te té sé re 364 000 Ft

Fóti Köz mû ve lõ dé si Köz pont (Fót)
A könyv tár do ku men tu mai új ra köt te té sé re 382 200 Ft

Fõ egy ház me gyei Ha tó ság (Eger)
4 db kéz ira tos kö tet és 3 db könyv új ra köt te té sé re 399 000 Ft

Ha lá szy Ká roly Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Al só né me di)
A könyv tár el hasz ná ló dott do ku men tu mai új ra köt te té sé re 276 000 Ft

Hat van Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Hat van)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra köt te té sé re 215 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Ver seg hy Fe renc Könyv tár (Szol nok)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re 124 943 Ft

Ka lo csa-Kecs ke mé ti Fõ egy ház me gye (Ka lo csa)
Új ko ri kéz ira tok, pe ri o di kák és hely tör té ne ti do ku men tu mok új ra köt te té sé re 399 000 Ft

Ka to li kus Pe da gó gi ai Szer ve zé si és To vább kép zé si In té zet (Budapest)
A könyv tár sé rült do ku men tu ma i nak új ra köt te té sé re 264 600 Ft

Ko do lá nyi Já nos Fõ is ko la (Szé kes fe hér vár)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra köt te té sé re 400 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat 
Jó zsef At ti la Me gyei Könyv tá ra (Tatabánya)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re 223 900 Ft
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Köl csey Fe renc Vá ro si Könyv tár (Du na ke szi)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra köt te té sé re 399 000 Ft

Kun szent mik ló si Re for má tus Kol lé gi um (Kun szent mik lós)
A könyv tá ri ál lo mány ba tar to zó do ku men tu mok új ra köt te té sé re 270 000 Ft

Ma gyar Ben cés Kong re gá ció Pan non hal mi Fõ apát ság
(Pan non hal ma)
A könyv tá ri ál lo mány ban fel le lhe tõ el ron gyo ló dott kö te tek új ra köt te té sé re 399 000 Ft

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (Bu da pest)
Egy há zi és mû ve lõ dés tör té ne ti je len tõ sé gû 16–17. szá za di 8 könyv tá ri 
do ku men tum új ra köt te té sé re az evan gé li kus or szá gos könyvtár számára 380 000 Ft

Mis kol ci Egye tem (Mis kolc)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra köt te té sé re 399 000 Ft

Mo gyo rós sy Já nos Vá ro si Könyv tár (Gyu la)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra köt te té sé re 400 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Könyv tár és Kö zös sé gi Ház (Me zõ túr)
Hely tör té ne ti gyûj te mény ben és ol va só te rem ben ta lál ha tó 
kö te tek új ra köt te té sé re 400 000 Ft

Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Zsá ka)
A könyv tár rossz ál la po tú do ku men tu mai új ra köt te té sé re 112 000 Ft

Né meth Lász ló Vá ro si Könyv tár (Hód me zõ vá sár hely)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re 224 000 Ft

Or szá gos Ide gen nyel vû Könyv tár (Bu da pest)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra köt te té sé re 169 848 Ft

Or szá gos Pe da gó gi ai Könyv tár és Mú ze um (Bu da pest)
A könyv tár ban ta lál ha tó do ku men tu mok új ra köt te té sé re 364 000 Ft

Ó bu dai Gim ná zi um (Bu da pest)
A könyv tár el hasz ná ló dott köny ve i nek új ra kö té sé re 210 000 Ft

Pan non Egye tem (Veszp rém)
A Ge or gi kon me zõ gaz da ság-tu do má nyi kar könyv tári 
do ku men tu mai új ra kö té sé re 245 000 Ft

Pan nó nia Kul tu rá lis Köz pont és Könyv tár (Ba la ton al má di)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra köt te té sé re 231 000 Ft

Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem (Bu da pest)
A könyv tár ban ta lál ha tó 300 kö tet új ra kö té sé re 800 000 Ft

Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem (Bu da pest)
Az egye tem BTK könyv tá ra do ku men tu ma i nak új ra köt te té sé re 399 000 Ft
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Pest Me gyei Könyv tár (Szent end re)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re 284 200 Ft

Pi a ris ta Rend (Ke gyes Ta ní tó rend) Ma gyar Tar to má nya
Szer ze tes rend (Budapest)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra köt te té sé re 280 000 Ft

Po li ti ka tör té ne ti In té zet Kht. (Bu da pest)
100 kö tet könyv tá ri do ku men tum új ra kö té sé re 336 000 Ft

Rad nó ti Mik lós Vá ro si Könyv tár (Nagy ká ta)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra köt te té sé re 210 000 Ft

Ró der Imre Vá ro si Könyv tár (Ve csés)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra köt te té sé re 70 000 Ft

Sa pi en tia Szer ze te si Hit tu do má nyi Fõ is ko la (Budapest)
A könyv tár do ku men tu mai új ra köt te té sé re 339 360 Ft

Se lye Já nos Egye tem (Ko már no–Ko má rom)
Az egye tem könyv tá ra ja ví tás ra szo ru ló do ku men tu ma i nak új ra köt te té sé re 400 000 Ft

So mo gyi Ká roly Vá ro si és Me gyei Könyv tár (Sze ged)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re 560 000 Ft

Syl ves ter Já nos Könyv tár (Sár vár)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra köt te té sé re 280 000 Ft

Sze ge di Hit tu do má nyi Fõ is ko la (Sze ged)
A fõ is ko la könyv tá ra do ku men tu ma i nak új ra köt te té sé re 140 700 Ft

Szent Ist ván Egye tem (Gö döl lõ)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra köt te té sé re az egye tem 
Ybl Mik lós Épí tés tu do má nyi Kar könyv tá rá nak 210 000 Ft

Szent Ist ván Egye tem (Gö döl lõ)
Az ál lat or vos-tu do má nyi könyv tár mu ze á lis do ku men tu mai új ra köt te té sé re 185 360 Ft

Szent-Györ gyi Al bert Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um (Bu da pest)
Könyv tá ri do ku men tum új ra köt te té sé re 210 000 Ft

Szé che nyi Ist ván Me zõ gaz da sá gi Szak kö zép is ko la és
Szak mun kás kép zõ (Haj dú bö ször mény)
A könyv tár do ku men tu mai új ra köt te té sé re 105 000 Ft

Szé che nyi Ist ván Vá ro si Könyv tár (Sop ron)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re 559 986 Ft
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Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Az egye tem könyv tá ri ál lo má nya 
egy ré szé nek új ra köt te té sé re 400 000 Ft

Szom bat he lyi Egy ház me gye (Szom bat hely)
Az egy ház me gyei könyv tár (Szom bat hely) do ku men tumok új ra köt te té sé re 189 000 Ft

Te rü le ti Mû ve lõ dé si In téz mé nyek Egye sü le te (Budapest)
Kö tés re szo ru ló köny vek új ra köt te té sé re a Temi Mi ner va könyv tá ra szá má ra 385 000 Ft

Ti szán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let 
és Deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi um (Debrecen)
A könyv tár ban fel lel he tõ 19. szá za di do ku men tu mok új ra köt te té sé re 245 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Göd)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra köt te té sé re 399 168 Ft

Vá ro si Könyv tár (He ves)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra köt te té sé re 209 720 Ft

Vá ro si Könyv tár (Me zõ be rény)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra köt te té sé re 300 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Ra ka maz)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra köt te té sé re 63 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Szar vas)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra köt te té sé re 399 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Ba la ton lel le)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra köt te té sé re 140 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Jó zsef At ti la Könyv tár
(Kun szent már ton)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra köt te té sé re 280 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (De recs ke)
A könyv tár do ku men tu mai új ra köt te té sé re 212 200 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Mart fû)
A könyv tár rossz ál la po tú do ku men tu mai új ra köt te té sé re 63 000 Ft

Veszp ré mi Ér se ki Hit tu do má nyi Fõ is ko la (Veszp rém)
A könyv tár leg gyak rab ban hasz nált tan könyvi anya ga 
és egyes ké zi köny vek új ra köt te té sé re 115 850 Ft

Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány zat 
Gre gus Máté Me zõ gaz da sá gi Szak kö zép is ko la és Szak is ko la
(Hódmezõvásárhely)
Az is ko lai könyv tár gyûj te mé nyé be tar to zó do ku men tu mok köt te té sé re 102 480 Ft
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2. Szak mai to vább kép zés re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Mis kol ci Egye tem (Mis kolc)
Ma tar ka adat bá zis-épí tés és -szol gál ta tás címû to vább kép zés re 620 000 Ft

Egy há zi Könyv tá rak Egye sü lé se (Bu da pest)
Szak mai to vább kép zé sek le bo nyo lí tá sá ra 773 827 Ft

Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la (Eger)
To vább kép zés le bo nyo lí tá sá ra két csík szer edai könyv tár szak em be re i nek 500 000 Ft

Ba las si Bá lint Me gyei Könyv tár (Sal gó tar ján)
Va rázs sip ka cím mel szak mai to vább kép zés le bo nyo lí tá sá ra 800 000 Ft

Deb re ce ni Egye tem (Deb re cen)
A do ku men tum szol gál ta tás ha gyo má nyos és kor sze rû mód sze rei 
te ma ti ká jú to vább kép zés le bo nyo lí tá sá ra 400 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Ver seg hy Fe renc Könyv tár (Szol nok)
Könyv tár szak mai to vább kép zé sek le bo nyo lí tá sá ra 
Jász-Nagy kun-Szol nok me gyé ben 800 000 Ft

Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár (Bu da pest)
Szak mai to vább kép zé sek le bo nyo lí tá sá ra 
a fõ vá ro si Sza bó Er vin könyv tár ban 798 740 Ft

Mé li usz Ju hász Pé ter Me gyei Könyv tár (Deb re cen)
Könyv tá ri mi nõ ség me nedzs ment-tré ning le bo nyo lí tá sá ra 
ha tá ron túli könyv tá ro sok nak 600 000 Ft

Pest Me gyei Könyv tár (Szent end re)
Szak mai to vább kép zés meg ren de zé sé re 
in for má ció hoz zá fé rés-esély te rem tés címmel 231 000 Ft

Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la (Szom bat hely)
Könyv tá ri part ner ség a fel sõ ok ta tás ban te ma ti ká jú 
to vább kép zés le bo nyo lí tá sá ra 616 740 Ft

Kis fa lu dy Ká roly Me gyei Könyv tár (Gyõr)
Szak mai to vább kép zé sek le bo nyo lí tá sá ra 593 520 Ft

Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár (Szom bat hely)
Ha tár men ti né pek kor társ iro dal ma címû re gi o ná lis 
to vább kép zés le bo nyo lí tá sá ra 800 000 Ft

Eöt vös Ká roly Me gyei Könyv tár (Veszp rém)
Szak mai to vább kép zés meg ren de zé sé re 600 000 Ft
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So mo gyi Ká roly Vá ro si és Me gyei Könyv tár (Sze ged)
Szak mai to vább kép zé sek le bo nyo lí tá sá ra 609 205 Ft

Mó ricz Zsig mond Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Nyír egy há za)
Az ol va só vá ne ve lés szín te rei te ma ti ká jú 
szak mai to vább kép zés le bo nyo lí tá sá ra 627 100 Ft
II. NFT és a re gi o ná lis könyv tá ri el lá tás te ma ti ká jú 
szak mai to vább kép zé sek le bo nyo lí tá sá ra 776 980 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Ka to na Jó zsef Me gyei
Könyv tá ra (Kecs ke mét)
Kö zép pont ban az ál lam pol gár cím mel szak mai to vább kép zés le bo nyo lí tá sá ra 450 935 Ft

Könyv tá ros ta ná rok Egye sü le te (Bu da pest)
A könyv tá ros ta ná rok egye sü le té nek szak mai to vább kép zé sei meg ren de zé sé re 440 470 Ft

Csor ba Gyõ zõ Me gyei Könyv tár (Pécs)
Szak mai to vább kép zés meg ren de zé sé re 282 000 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: 2 336 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 2 336 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 2 336 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár (Bu da pest)
A Ma gyar Mû ve lõ dés tör té ne ti Le xi kon II–IV. kö te té bõl 100 pél dány 
vá sár lá sá ra, kül dé sé re ha tá ron túli in téz mé nyek részére 2 336 000 Ft

Kom ló si Jó zsef s. k.,
a Könyv tá ri Szak mai Kol lé gi um

el nö ke

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

len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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TÁJÉKOZTATÓ 
A KÖNYVTÁRI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. no vem ber 8.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. no vem ber 21.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 5 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 22 244 100 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: 5 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 22 244 100 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 21 745 944 Ft

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

1. Ha gyo má nyos és in ter ne tes fo lyó ira tok meg je len te té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem (Budapest)
A tu do má nyos és mû sza ki tá jé koz ta tás címû szak fo lyó irat 
2007. évi (11 lap szám) ha gyo má nyos és elekt ro ni kus meg je len te té sé re 6 000 000 Ft

In for ma ti kai és Könyv tá ri Szö vet ség (Bu da pest)
A könyv tá ri le ve le zõ/lap 2007. évi 12 lap szá ma ki adá sá ra 4 381 600 Ft

Or szá gos Pe da gó gi ai Könyv tár és Mú ze um (Bu da pest)
A Könyv és Ne ve lés fo lyó irat 2007. évi négy szá má nak meg je len te té sé re 
ha gyo má nyos és elekt ro ni kus for má ban 3 364 344 Ft

Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár (Bu da pest)
A Könyv tá ri Fi gye lõ 2007. évi ha gyo má nyos (4 lap szám) 
és in ter ne tes meg je len te té sé re 4 000 000 Ft
A Könyv, Könyv tár, Könyv tá ros címû szak mai fo lyó irat 
2007. évi ha gyo má nyos (12 lap szám) és in ter ne tes vál to za ta 
meg je len te té sé re 4 000 000 Ft

Kom ló si Jó zsef s. k.,
a Könyv tá ri Szak mai Kol lé gi um

el nö ke
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TÁJÉKOZTATÓ 
A KÖNYVTÁRI KOLLÉGIUM 
ÉS A SZÉPIRODALMI KOLLÉGIUM 
KÖZÖS MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. no vem ber 8.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. no vem ber 21.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 48 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 59 170 300 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 10 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 9 700 300 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: 38 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 49 470 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 49 170 000 Ft

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

1. Ál lo mány bõ ví tés re – (277 vá ro si könyv tár ré szé re) 
Könyv tár el lá tó Kht. meg hí vá sa

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Aba új szán tó)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 300 000 Ft

Csor vás Vá ros Ön kor mány za tá nak Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont ja
(Csorvás)
A könyv tár au di o vi zu á lis ál lo má nyá nak bõ ví té sé re 420 000 Ft

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Dé va vá nya)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 600 000 Ft

Bor sod ná das di Vá ro si Kö zös sé gi Ház és Könyv tár (Bor sod ná dasd)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 300 000 Ft

Bu dai Sán dor Mû ve lõ dé si Ház és Pe tõ fi Em lék könyv tár
(Sán dor fal va)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 600 000 Ft

Bu da ke szi Könyv tár és In for má ci ós Szol gá lat (Bu da ke szi)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 800 000 Ft
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Em ber Má ria Vá ro si Könyv tár (Abád sza lók)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 300 000 Ft

Eöt vös Jó zsef Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Er csi)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 600 000 Ft

Érdy Já nos Könyv tár és In for má ci ós Köz pont (Szob)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 200 000 Ft

Fóti Köz mû ve lõ dé si Köz pont (Fót)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 800 000 Ft

Gon da Fe renc Vá ro si Könyv tár (Kaba)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 600 000 Ft

He ge dûs Géza Vá ro si Könyv tár (Szi get ha lom)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 800 000 Ft

He gye si Já nos Vá ro si Könyv tár és Köz mû ve lõ dé si In téz mény
(Fü zes gyar mat)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 600 000 Ft

Ka to na Jó zsef Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Ke rek egy há za)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 600 000 Ft

Kis fa lu dy Ká roly Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Tét)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 300 000 Ft

Kö zös sé gi Ház és Vá ro si Könyv tár (Ko má di)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 600 000 Ft

Adony Vá ros Ön kor mány za ta Kö zös sé gi-Kul tu rá lis Köz pont és
Könyv tár (Adony)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 300 000 Ft

Mar ton vá sá ri Köz mû ve lõ dé si és Is ko lai Könyv tár (Mar ton vá sár)
A mar ton vá sá ri köz mû ve lõ dé si és is ko lai könyv tár ál lo má nyá nak bõ ví té sé re 600 000 Ft

Má rai Sán dor Vá ro si Könyv tár (Al ber tir sa)
Ál lo mány bõ ví tés re 800 000 Ft

Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Tom pa)
A könyv tár ál lo má nyá nak gya ra pí tá sá ra 300 000 Ft

Mû ve lõ dé si Ház és Vá ro si Könyv tár (Õri szent pé ter)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 300 000 Ft

Mû ve lõ dé si Ott hon és Könyv tár (Rép ce lak)
Rép ce lak Vá ro si Könyv tá rá nak ál lo mány bõ ví té sé re 300 000 Ft

Pi lis Vá ros Ön kor mány zat Könyv tá ra (Pi lis)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 800 000 Ft
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Ró der Imre Vá ro si Könyv tár (Ve csés)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 800 000 Ft

Sal la Mû ve lõ dé si Köz pont, Könyv tár és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la
(Zalalövõ)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 300 000 Ft

Sin ka Ist ván Mû ve lõ dé si Köz pont, Mû vé sze ti Is ko la és Vá ro si
Könyv tár (Vésztõ)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 500 000 Ft

Ti sza cse gei Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Ti sza cse ge)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 300 000 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 könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 600 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Gyöm rõ)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 650 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Ken de res)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 600 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Pan non hal ma)
Ál lo mány bõ ví tés – kis vá ro sok ban élõ la kos ság könyv tá ri 
el lá tá sá nak kor sze rû sí té sé re 300 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Ra ka maz)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 600 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Ve len ce)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 600 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Emõd)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 600 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Kis tar csa)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 600 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Ba da csony to maj)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 300 000 Ft

Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Vá mos pércs)
A könyv tár ál lo mány gya ra pí tá sá ra 600 000 Ft

Könyv tár el lá tó Kht. (Bu da pest)
Iro dal mi fo lyó ira tok be szer zé sé re és el jut ta tá sá ra 277 vá ro si könyv tár ba 30 000 000 Ft

Kom ló si Jó zsef s. k.,
a Könyv tá ri Szak mai Kol lé gi um

el nö ke
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TÁJÉKOZTATÓ 
AZ IPARMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. no vem ber 24.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. de cem ber 5.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 13 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 44 141 500 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: 3 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 9 500 000 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 10 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 34 641 500 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 31 841 500 Ft

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

1. Kor társ mû vé szek ki emel ke dõ ren dez vé nye i re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Kul tu rá lis Ala pít vány a Tex til mû vé sze tért (Bu da pest)
A 2. Tex til mû vé sze ti Tri en ná lé bu da pes ti ki ál lí tá sá ra 
az Ipar mû vé sze ti Mú ze um ban* 2 651 500 Ft

Ma gyar Il luszt rá to rok Tár sa sá ga (Bu da pest)
A ma gyar il luszt rá to rok (ki ál lí tá sa) szak mai be mu ta tó já ra 
a Bo lo gnai Arte Fi e ran* 800 000 Ft
A ma gyar il luszt rá to rok tár sa sá gá nak rep re zen ta tív ki ál lí tá sá ra 
az es se ni Spar kas sé ban* 3 000 000 Ft

Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal (Bu da pest)
Koz ma La jos és Mo holy-Nagy Lász ló ösz tön dí ja sok kö zös be szá mo ló 
ki ál lí tá sá ra az Ipar mû vé sze ti Mú ze um ban 1 000 000 Ft

Fi a tal Ipar mû vé szek Stú di ó ja Egye sü let (Bu da pest)
Fise téli tár lat címû 2006. évi záró ki ál lí tá sá ra 1 400 000 Ft

Ipar mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Es ter há zy-kin csek – öt év szá zad mû kin csei a her ce gi gyûj te mé nyek bõl 
címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 15 000 000 Ft
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Ipar mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Az ipar mû vé sze ti mú ze um ban meg ren de zen dõ ipar mû vé szek 
ka rá cso nyi ki ál lí tá sa címû ren dez vény re 1 690 000 Ft

Me dia Id Ki adó Kft. (Bu da pest)
A Made in Hun ga ry ren dez vé nyen be lül a ma gyar de sign erek 
be mu tat ko zá sá ra a Mû csar nok ban 3 000 000 Ft

Tûz zo mánc mû vé szek Ma gyar Tár sa sá ga (Kecs ke mét)
A tûz zo mánc mû vé szek ma gyar tár sa sá ga 2006. évi cso por tos 
ki ál lí tá sá ra és a kap cso ló dó al bum meg je len te té sé re* 1 500 000 Ft

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem (Sop ron)
A mû vész hall ga tók 2007. évi dip lo ma ka ta ló gu sá ra 1 800 000 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
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATA ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS EGYEDI DÖNTÉSEIRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. no vem ber 21.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. de cem ber 5.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 13 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 81 403 161 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 1 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 300 000 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: 2 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 26 000 000 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 7 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 43 019 947 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 40 822 947 Ft

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

1. Ha gyo má nyos és in ter ne tes fo lyó ira tok meg je len te té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Mû vé sze ti Aka dé mia Ala pít vány ((Bu da pest)
A Ma gyar Ipar mû vé szet címû fo lyó irat 
2007. évi 4 lap szá má nak meg je len te té sé re 23 000 000 Ft

V-Trend Mo bil Rek lám Kft. (Bu da pest)
A Sza lon címû fo lyó irat 2007. évi 6 szá má nak meg je len te té sé re 2 500 000 Ft

Ba bi lon Ren dez vény szer ve zõ Kft. (Bu da pest)
A Pro de sign Ma ga zin 2007. évi 6 szá má nak meg je len te té sé re 3 300 000 Ft

En cik lo pé dia Ki adó Kft. (Bu da pest)
www.art por tal.hu in ter ne tes kor társ mû vé sze ti fo lyó irat 
2007. évi meg je len te té sé re 4 000 000 Ft

Kerns tok Ká roly Mû vé sze ti Ala pít vány (Ta ta bá nya)
Az Art Li mes címû mû vé sze ti fo lyó irat 
2007. évi 5 szá má nak meg je len te té sé re 4 000 000 Ft

X-Me di tor Lap ki adó, Ok ta tás- és Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Gyõr)
A Res ta u rá tor címû lap 2007. évi 4 szá má nak meg je len te té sé re 2 807 947 Ft
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Works hop ron Cso port Al kal ma zott Mû vé sze ti Ön kép zõ 
és Szak mai Is me ret ter jesz tõ Egye sü let (Sopron)
Az YF ter ve zõ mû vész-hall ga tók címû lap fo lyó irat 
2007. évi 1 szá má nak meg je len te té sé re 1 215 000 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: 5 800 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: 1 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 2 000 000 Ft
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 2 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 3 800 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 3 300 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Res ta u rá to rok Egye sü le te (Bu da pest)
A 32. nem zet kö zi res ta u rá tor kon fe ren cia meg ren de zé sé re 1 800 000 Ft

Uni kát Ipar mû vé sze ti Stú dió Bt. (Bu da pest)
Tex til ter ve zõ ipar mû vé szek ré szé re pá lya épí tés címû kur zus meg ren de zé sé re 1 500 000 Ft

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

el nö ke
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TÁJÉKOZTATÓ 
A KÉPZÕMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. szep tem ber 29.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. no vem ber 24.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 532 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 560 551 735 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 17 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 3 880 677 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: 205 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 310 591 809 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 208 078 768 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

Ács Ist ván (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás szí nes li tog rá fiaso ro zat foly ta tá sá ra 300 000 Ft

Ba binsz ky Csilla (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás rajz so ro zat-ins tal lá ci ó val egy be kö tött mû együt tes 
lét re ho zá sá ra, fest mé nyek és fo to grá fi ák készítésére 600 000 Ft

Ba ditz Gyu la (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új szob rok lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Ba lás Esz ter (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás Tér vo nal kód címû téma foly ta tá sá ra 600 000 Ft

Ba lázs Imre Áron (Vác)
Al ko tói tá mo ga tás 40 db olaj fest mény el ké szí té sé re 600 000 Ft

Bar ta lus Sán dor (Bu da ke szi)
Al ko tói tá mo ga tás há rom új szo bor lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Bá lind Ist ván (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft
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Be nes Bá tor Már kó (Tár nok)
Al ko tói tá mo ga tás új gra fi kai mun kák lét re ho zá sá ra 
(A bi ro da lom címû so ro zatra) 600 000 Ft

Be rentz Pé ter (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás a tér áb rá zo lás to váb bi le he tõ sé gei meg va ló sí tá sá ra* 600 000 Ft

Bi ká csi Da ni e la (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Bo do ni-Dom bi Zsolt (Sza bad szál lás)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Bog dán dy Szul tán (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás tárgy kol lá zsok meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Bo ros Mik lós Já nos (Tu zsér)
Al ko tói tá mo ga tás új szob rok lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Chilf Má ria (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Csá ky Do nát Márk (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra, 
és az ed dig el kez dett kép so ro zat foly ta tá sá ra 600 000 Ft

Cser nik At ti la (Bac ka To po la–To po lya)
Al ko tói tá mo ga tás 20-25 új mun ka el ké szí té sé re 600 000 Ft

Csur gai Fe renc (Ceg léd)
Al ko tói tá mo ga tás új szob rok el ké szí té sé re 600 000 Ft

Da ra dics Ár pád (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás egy 12-15 kép bõl álló so ro zat el ké szí té sé re 600 000 Ft

Deli Ág nes (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás nagy mé re tû ob jek tek és C-prin tek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Do mi án Gyu la (Bu da ke szi)
Al ko tói tá mo ga tás fény szû rõ plasz ti kák, ins tal lá ci ós ma ket tek,
ins tal lá ci ók, vi deó fil mek el ké szí té sé re 600 000 Ft

Du lis ko vich Ba zil (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Du ro nelly Ba lázs (Bu da örs)
Al ko tói tá mo ga tás új kép zõ mû vé sze ti al ko tás lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Dús Lász ló (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás port ré so ro zat el ké szí té sé re ve gyes tech ni kák kal 600 000 Ft
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El-Has san Róza (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új köz té ri plasz ti kai mû vek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Eper je si Ág nes (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új al ko tá sok lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Er dé lyi Gá bor (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás Kon cent rált éssze rût len ség 
mun ka cím mel ter ve zett fest mé nyek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Erõs Ágost Kop pány (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új szo bor ké szí té sé re 600 000 Ft

Fe ren czy Zsolt (Püs pök la dány)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra, 
A szom széd kert je min dig zöl debb cím mel 600 000 Ft

For ma nek Bar ba ra Fran cis ka (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás Élet te rek címû gra fi kai so ro zat meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Gal bo vy At ti la Le ven te (Kecs ke mét)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Gal lusz Gyön gyi (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás rajz-, print- és fest mény so ro zat lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Gá bor Éva Má ria (Gyöm rõ)
Al ko tói tá mo ga tás új al ko tá sok lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Gál hi dy Pé ter (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új fa- és réz le mez plasz ti kák lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Ger hes Gá bor (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új mû al ko tá sok lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Ha ász Ka ta lin (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás a Szin te ti kus sza la gok mun ka cí mû ho log ra mok 
és fest mé nyek ins tal lá lá sá ra és lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Ha lász And rás (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás Va ló ság vizs gá lat mun ka cí mû al ko tás meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Ha lász Pé ter Ta más (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új ob jek tek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Hec ker Pé ter (Pócs me gyer)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

He gyi Csa ba (Pécs)
Al ko tói tá mo ga tás több kü lön bö zõ mû fa jú mû tárgy lét re ho zá sá ra 600 000 Ft
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Her mann Zol tán (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új al ko tá sok lét re ho zá sá ra a he gyek 
és a fol tok foly ta tá sá val, ró mai em lé kek fel dol go zá sá val témakörben 600 000 Ft

Hor váth Éva Mó ni ka (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új mun kák lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Il lés Anna (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új gra fi kai mun kák lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Imre Ma ri an na (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új ins tal lá ci ók ké szí té sé re 600 000 Ft

Ko csis Ti bor (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új fest mé nyek lét re ho zá sá ra 
az Ész re vé te lek so ro zat ke re té ben 600 000 Ft

Ivá nyi Ka ta lin (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás iro dal mi ih le té sû kép zõ mû vé sze ti mû vek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Kál di Ka ta lin Krisz ti na (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új fes té sze ti téma nagy mé ret ben való ki bon tá sá ra 
– pör gõ bú gó csi gák – té má ban 600 000 Ft

Ke se rû Zsolt (Du na új vá ros)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Kéri Imre (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás a Bá lint E.-so ro zat, a Csont vá ry ál mai so ro zat és so ro zat 
A ma gyar nép mû vé szet fa ra gott dí szí tõ mû vé sze té rõl 
címû mû vek megvalósítására 600 000 Ft

Ki rály And rás (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új fest mény so ro zat el ké szí té sé re 600 000 Ft

Kis-Tóth Fe renc (Sza bad szál lás)
Al ko tói tá mo ga tás Tér-Kép-La bi rin tus prog ram foly ta tá sá ra, 
il let ve új táb la ké pek lét re ho zá sá ra Pers pek tí va címmel* 600 000 Ft

Ko csis Imre (Szent end re)
Al ko tói tá mo ga tás 2 db 140×160 cen ti mé te res olaj fest mény, 
1 db 100×90 cen ti mé te res fest mény, 1 db 180×100 cen ti mé te res fest mény 
el ké szí té sé re* 600 000 Ft

Ko kesch Ádám (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új mun kák és tárgy együt te sek lét re ho zá sá ra, 
új anya gok és új tech ni kák al kal ma zá sá val 600 000 Ft

Ko pasz Ta más (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás a Meg kö ze lí té sek címû szob rok, 
fest mé nyek so ro zat lét re ho zá sá ra 600 000 Ft
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Ko ra le vics Rita (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás gra fi kai so ro zat és hoz zá kap cso ló dó 
ins tal lá ci ók el ké szí té sé re* 600 000 Ft

Ko ro di Já nos (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új fest mé nyek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Ko ro di Luca (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás nagy mé re tû olaj-, vá szon ké pek el ké szí té sé re, 
va la mint ka me rá val rög zí tett fest mény ins tal lá ció megvalósítására 600 000 Ft

Ko rok nai Zsolt (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás táb la kép al ko tá sok meg va ló sí tá sá ra 
funk ci o ná lis tér rend sze rek ta nul má nya i ból
(szub li mált tér met sze tek, társ mû vé sze ti összhatások) 600 000 Ft

Kó tai Ta más (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új C-prin te r ké szí té sé re 600 000 Ft

Ko vács Dénes (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás Tér-Kép-Tárgy kép-mo del lek és gra fi kai sor el ké szí té sé re 600 000 Ft

Ko vács Le hel (Sü meg)
Al ko tói tá mo ga tás új olaj fest mé nyek el ké szí té sé re 600 000 Ft

Ko vács Lola (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új fest mé nyek és ob jek tek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Kö rö sé nyi Ta más (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új al ko tá sok lét re ho zá sá ra* 600 000 Ft

Kriz bai Sán dor (Szent end re)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek fes tõi cik lus lét re ho zá sá ra, em ber for má lás, 
em ber gyár, ala ki és szel le mi sze mé lyi sé ga la kí tás 
(en ti tás és környezet) témában 600 000 Ft

Lász ló Dá ni el (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új fest mé nyek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Lé vay Jenõ (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás Szom széd fé nyek szõt te sé ben 
III. címû gra fi kai map pa el ké szí té sé re 600 000 Ft

Lo son czy Ist ván (Bu da örs)
Al ko tói tá mo ga tás nagy mé re tû olaj fest mé nyek ké szí té sé re 600 000 Ft

Lu zsi cza La jos Ár pád (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás kép zõ mû vé sze ti al ko tá sok lét re ho zá sá ra és ins tal lá lá sá ra 600 000 Ft

Mat zon Ákos (Soly már)
Al ko tói tá mo ga tás 2×16 fest mény lét re ho zá sá ra, két so ro zat el ké szí té sé re 600 000 Ft
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Ma y er Ber ta Ka ta lin (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás ti pi kus szi tu á ci ók, fi gu rák és egye di erõs gesz tu sok 
egy sé ges moz gá sá nak, di na mi ká já nak meg te rem té sé re kép fe lü le ten, 
sorozat formájában 600 000 Ft

Má ri ás Béla (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Már kus Pé ter (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás nagy mé re tû, he gesz tett vas 
kal lig ra fi kus szob rok ké szí té sé re 600 000 Ft

Me nas ági Pé ter (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új szob rok meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Mo i zer Zsu zsa (Du na új vá ros)
Al ko tói tá mo ga tás új nagy mé re tû ak va rell- és olaj so ro zat lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Mol nár Gyu la (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új mun kák lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

M. No vák And rás (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás nagy mé re tû sza bad vász nak (2 db) 
és fest mé nyek (2 db) lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Nagy Ár pád (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Nagy Gá bor György (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás fest mény ala pú (olaj, pasz tell, print) 
ins tal lá ció lét re ho zá sá ra két so ro za ton belül 600 000 Ft

Nagy Ist ván (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Nagy-Sán dor Zol tán (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás négy új nagy mé re tû fest mény lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Né meth Ág nes (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás sza bad té ri nap óra 20 élet nagy sá gú fi gu rá já nak el ké szí té sé re 600 000 Ft

Orosz Klá ra (Pécs)
Al ko tói tá mo ga tás in ter ak tív or ga ni kus plasz ti ka el ké szí té sé re 600 000 Ft

Osz vald Ta más (Kõ szeg)
Al ko tói tá mo ga tás új köz té ri pro jek tek meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Pa csi ka Ru dolf (Szent end re)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Pal kó Ti bor (Nagy ká ta)
Al ko tói tá mo ga tás új al ko tá sok, nagy mé re tû fest mé nyek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft
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Pa ta ki Ti bor (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás a könyv táj címû so ro zat foly ta tá sá ra 600 000 Ft

Pa u er Gyu la (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás erek tív fan taz ma gó ri ák 100 té tel ben címû 
mû együt tes meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Pá cser At ti la (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás csend élet ké pek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Pé ter Ág nes (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás Te rek – Vir tu á lis te rek címû al ko tá sok ké szí té sé re 600 000 Ft

Péz man And rea (Ko már no–Ko má rom)
Al ko tói tá mo ga tás új gra fi kai mû vész könyv el ké szí té sé re 600 000 Ft

Ra do sza At ti la (Gyõr)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra a gra fi kai 
és tex tú ra e le mek a moz gás fes tõi vizs gá la ta témakörben 600 000 Ft

Ra vasz End re And rás (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás Re cik li kált mon tá zsok címû 
di gi tá lis mon tázs so ro zat meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Rác mol nár Sán dor (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás a Tró ja rajz so ro zat el ké szí té sé re 600 000 Ft

Rá kó czy Gi zel la (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új al ko tás lét re ho zá sá ra a kré tai vo na lú la bi rin tus 
– év kör prob lé má já nak vizs gá la tá val 600 000 Ft

Ré szegh Bo tond (Csík sze re da–Ro má nia)
Al ko tói tá mo ga tás tus rajz so ro zat ki vi te le zé sé re 
– Já ték a meg fe szí tett lé lek tük ré vel címmel 600 000 Ft

Sá ros Dá vid (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új ön ál ló gra fi kai al ko tá sok lét re ho zá sá ra sze ri grá fi á val* 600 000 Ft

Schmal Róza (Pi lis bo ros je nõ)
Al ko tói tá mo ga tás fest mény ins tal lá ció el ké szí té sé re 600 000 Ft

Se bes tyén Zol tán (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

So mo gyi La u ra (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás két ins tal lá ció el ké szí té sé re 600 000 Ft

Som or jai Kiss Ti bor (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás Za rán dok út a fény be címû gra fi kai so ro zat el ké szí té sé re* 600 000 Ft

Sütõ Ró bert (Mis kolc)
Al ko tói tá mo ga tás táb la ké pek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft
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Sza bics Ág nes (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás hely spe ci fi kus ins tal lá ci ók ké szí té sé re köz te rü le te ken 600 000 Ft

Sza bó Ábel (Sop ron)
Al ko tói tá mo ga tás csend éle tek és táj ké pek ké szí té sé re fes té sze ti 
és gra fi kai el já rá sok kal 600 000 Ft

Sza bó Ádám Bá lint (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új szob rok és ins tal lá ció lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Szász Sán dor (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Szi get hy Anna (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás vá ro si ha tár te rü le tek, 
át me ne ti te rek fo tó so ro zat re a li zá lá sá ra 600 000 Ft

Szir tes Já nos (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás vég te le ní tett vi deó ké pek ké szí té sé re per for man ce-ok hoz,
vi deo ins tal lá ci ók hoz, ön ál ló web ol dal anyagaiként 600 000 Ft

Szíj Ka mil la Éva (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Szöl lõs sy Eni kõ (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás át me net plasz ti kák és com pu terg ra fi kák el ké szí té sé re 600 000 Ft

Vin cze Ottó (Szent end re)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Var ga-Amár Lász ló (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új tér fest mé nyek, il let ve sík szob rok lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Var ga Rita (Pécs)
Al ko tói tá mo ga tás Op hé lia-pro jekt – Love me ten der pro jekt foly ta tá sá ra 600 000 Ft

Vár nai Gyu la (Du na új vá ros)
Al ko tói tá mo ga tás új hely spe ci fi kus vi deó ins tal lá ci ók 
és ob jek tek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Vá sár he lyi Zsolt (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új al ko tá sok lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Ve re bes György (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új fest mé nyek el ké szí té sé re 600 000 Ft

Végh And rás (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új kép együt tes lét re ho zá sá ra, mely nek té má ja: 
a fi gu ra mint va ló ság, ho gyan tû nik el és ala kul át 
egy el vont vi lág valóságává 600 000 Ft
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Vis nyei Ilo na (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás az Is te ni lény a gyer mek… 
mun ka cí mû plasz ti kák, gra fi kák és film lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Wach ter Dé nes (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás egy nagy mé re tû 15 da ra bos kép so ro zat lét re ho zá sá ra 
a ta rot-kár tya szel le mi sé gé nek témakörében 600 000 Ft

Wech ter Ákos (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás nagy mé re tû kép so ro zat lét re ho zá sá ra 
olaj-, vá szon tech ni ká val 600 000 Ft

Zsem lye Il di kó (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra (Át me net-so ro zat foly ta tá sa) 600 000 Ft

Bács Eme se (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra 500 000 Ft

Bag lyas Eri ka (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Bo dócz ky Ist ván (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra ki ál lí tás ra 
a szé kes fe hér vá ri Ist ván Ki rály Múzeumban 400 000 Ft

Buk ta Imre (Me zõ sze me re)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra 430 000 Ft

Erõs Ist ván (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új mû al ko tá sok lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Fi czek Fe renc (Pécs)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra 300 000 Ft

Hor váth Ro land (Ha lász te lek)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra 500 000 Ft

Ke re kes Gá bor (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás ins tal lá ci ók lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Ko vách Ger gely (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás szo bor so ro zat lét re ho zá sá ra 500 000 Ft

Kö ves Éva (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás 7 db 2×3 mé te res fest mény meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Ma jo ros Gyu la (Kecs ke mét)
Al ko tói tá mo ga tás új al ko tá sok lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Nagy Csa ba (Bük)
Al ko tói tá mo ga tás nagy mé re tû gra fi kai la pok lét re ho zá sá ra 470 000 Ft
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Nagy Gab ri el la (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás egy leg alább 12 da ra bos fest mény so ro zat lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Pa la ti nus Dóra (Pécs)
Al ko tói tá mo ga tás új szob rok lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Petõ Hu nor (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás mû tárgy so ro zat lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Szi lá gyi Ru dolf Dá ni el (Eger)
Al ko tói tá mo ga tás új, nagy mé re tû, ve gyes tech ni ká val ké szü lõ 
so ro zat lét re ho zá sá ra 490 000 Ft

Vá sár he lyi An tal (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás üveg ka pu (glass ga te) li tog rá fia so ro zat meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Zám bó Ist ván (Ef. Zám bó) (Szent end re)
Al ko tói tá mo ga tás a nagy át élés elõ ké szí té sé nek új ra kez dé se, 
kis élet mû -ki ál lí tás ra, új kol lázs mû vek, ob jek tek létrehozására 600 000 Ft

2. Kor társ szak mai ki ad vá nyok ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ar gu men tum Könyv ki adó, Tu do mány szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft.
(Budapest)
And rás Edit Kul tu rá lis át öl tö zés címû ta nul mány kö te té nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Ar té ria Kul tu rá lis Egye sü let (Szent end re)
A szent end rei Art ’é ria Ga lé ria húsz éve címû könyv ki adá sá ra* 1 500 000 Ft

Be ne dek Bar na (Pécs)
A bur zsoá nyug dí ja sok te vé keny sé gét be mu ta tó könyv meg je len te té sé re 500 000 Ft

B. K. – Ga lé ria, Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti Ta nács adó Iro da Kft.
(Bu da pest)
Kon koly Gyu la mun kás sá gá nak be mu ta tá sa 1972-ig mun ka cí mû
mo no grá fia ki adá sá ra 800 000 Ft

Chilf Má ria (Bu da pest)
Szört sey Gá bor fes tõ mû vész élet út ja mun ka cí mû könyv meg je len te té sé re 800 000 Ft

Cor vi na Ki adó Kft. (Bu da pest)
Ba kos Ka ta lin: 10×10 év az ut cán. A ma gyar pla kát mû vé szet 
tör té ne te 1890–1990 címû köny vé nek ki adá sá ra 1 000 000 Ft
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Ernst Mú ze um Kht. (Bu da pest)
Vá ra dy Ró bert kis mo no grá fia ki adá sá ra a Do rottya-köny vek 
so ro zat 5. ki ad vá nya ként 1 000 000 Ft

Fran cisc At ti la Ba lázs – AB Art (Bra tis la va–Po zsony)
Az Art Ma Ga lé ria te vé keny sé gét be mu ta tó ki ad vány meg je len te té sé re 300 000 Ft

He ge dûs 2 Lász ló (Szé kes fe hér vár)
He ge dûs 2 Lász ló 30 éves al ko tói te vé keny sé gét 
összeg zõ könyv meg je len te té sé re 500 000 Ft

Jó szö veg Mû hely Könyv ki adó, Mû vé sze ti, Tu do má nyos 
és Tö meg kom mu ni ká ci ós Kft. (Budapest)
Ró zsa Gyu la: Hor doz ha tó em lék mû ve ink kora címû 
kép zõ mû vé sze ti ta nul má nyo kat tar tal ma zó esszé kö te té nek kiadására* 300 000 Ft

Ke le csé nyi Csil la (Bu da pest)
Lágy anya gok a kép zõ mû vé szet ben címû könyv nyom dai meg je len te té sé re 800 000 Ft

Me ri di án – 2000 Ki adói, Ok ta tá si és Mû vé sze ti Bt. (Bu da pest)
Zrí nyi fal vi Gá bor: Mi a szo bor és a Plasz ti ka? 
címû köny vé nek meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Mo dern Mû vé sze tért Köz ala pít vány (Du na új vá ros)
Tíz éves a kor társ mû vé sze ti in té zet – Du na új vá ros ju bi le u mi ki ad vány 
meg je len te té sé re 800 000 Ft

Mû csar nok (Bu da pest)
Hi ány pót ló ké zi könyv meg je len te té sé re gya kor ló ku rá to rok nak, 
mú ze u mi szak em be rek nek, ki ál lí tás szer ve zõk nek, ol vas má nyos, 
hu mo ros (kép zõ mû vé sze ti) illusztrációkkal 400 000 Ft
A ha gyo mány ös vé nye in túl – szob rá szat és tra dí ció 
címû ki ad vány meg je len te té sé re 800 000 Ft

Orp he usz Ki adói Kft. (Bu da pest)
Dé vé nyi Iván mû vé sze ti író vá lo ga tott írá sa i nak meg je len te té sé re 200 000 Ft

Pra e sens Kul tu rá lis Bt. (Bu da pest)
Pas suth Krisz ti na mû vé szet tör té nész 70. szü le tés nap já ra meg je le nõ 
em lék könyv ki adá sá ra a szak ma ki vá ló sá ga i nak írásaival 600 000 Ft

Rá ció Ki adói, Ide gen for gal mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Pe ter nák Mik lós: Kép há rom szög címû kö te té nek meg je len te té sé re* 300 000 Ft

Sza bó Kin ga (Lu ce nec–Lo sonc)
Mo no grá fia ki adá sá ra Sza bó Gyu la (1907–1972) szlo vá ki ai 
ma gyar fes tõ mû vész, gra fi kus és köl tõ élet mû vé rõl 500 000 Ft

Szacs vay Pál (Bu da pest)
Az em pi re kü lön bö zõ szí nek ben címû
kor társ kép zõ mû vé sze ti könyv meg je len te té sé re 200 000 Ft
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Sza lai Kata (Pécs)
Ber tók Lász ló–Sza lai Kata: Két lep ke csap kod címû könyv ki adá sá ra 200 000 Ft

Tri via Film gyár tó és Fény ké pé sze ti Bt. (Bu da pest)
Mo nog ramm mun ka cí mû könyv ki adá sá ra 400 000 Ft

Vin ce Ki adó és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Ha ász Ist ván fes tõ mû vész mun kás sá gát be mu ta tó, két nyel vû 
(ma gyar–an gol, ma gyar–né met) al bum meg je len te té sé re 500 000 Ft

Vox Ar tis Ala pít vány (Bu da pest)
Mû vé szet az is ten tisz te let szol gá la tá ban címû kor társ 
szak rá lis mû vé sze ti ta nul mány kö tet meg je len te té sé re 400 000 Ft

Well Done Agen cy Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Pi lis bo ros je nõ)
A ma gyar mû vé szet tör té net-írás nagy alak jai címû tu do mány tör té ne ti 
esszé gyûj te mény III. kö te té nek meg je len te té sé re* 1 000 000 Ft

Ba las si Ki adó Kft. (Bu da pest)
Szil vitz ky Mar git: Fo lya ma tos je len mû fa jok, mû vek, kom men tá rok
címû köny vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Él es di Mû vész te lep Egye sü let (Bu da pest)
A 10 éves Él es di Mû vész te lep ju bi le u mi ki ad vá nyá nak meg je len te té sé re 500 000 Ft

Ernst Mú ze um Kht. (Bu da pest)
Ke mény Ka ta lin Maszk és va ló ság címû írá sá nak pub li ká lá sá ra 600 000 Ft
Mé hes Ló ránt ret ros pek tív ki ál lí tá sá hoz ké szü lõ ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft

Ki já rat Ki adó Bt. (Bu da pest)
Ke se rü Ka ta lin: Szá zad for du ló címû köny vé nek ki adá sá ra 250 000 Ft

Ko vács Pé ter Ba lázs (Bu da pest)
Sakk matt könyv ki nyom ta tá sá ra 300 000 Ft

Mak lá ry Art works Kul tu rá lis és Kép zõ mû vé sze ti Kft. (Pomáz)
Sán dor fi Ist ván, a Fran cia or szág ban élõ ma gyar szár ma zá sú 
fes tõ mû vész rõl szó ló mo no grá fia ki adá sá ra há rom nyelven 500 000 Ft

Méry Ra tio Ki adó (Sa mo rin–Som or ja)
A Kor társ Ma gyar Ga lé ria 4., 1999–2006 címû ki ad vá nyá nak 
meg je len te té sé re 800 000 Ft

Nyílt Struk tú rák Mû vé sze ti Egye sü let (Bu da pest)
Mol nár Vera mo no grá fi á já nak ki adá sá ra 500 000 Ft

Print-X Bu da vár Ki adói, Nyom da ipa ri és In for ma ti kai Zrt.
(Bu da pest)
Ber nát And rás fes tõ mû vész mo no grá fi á já nak ki adá sá ra 1 000 000 Ft
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Sik lo di Zsolt-La jos (Szo vá ta)
A gyer gyó szár he gyi me gyei al ko tók mû vész te le pe i nek en cik lo pé di á ja 
II. kö tet 1996–2006 köny vé nek ki adá sá ra 1 500 000 Ft

Vá ro si Mú ze um (Paks)
Ar tin tact – a Pak si Kép tár ju bi le u mi ki ad vá nyá nak meg je len te té sé re 500 000 Ft

Vö rös marty Tár sa ság (Szé kes fe hér vár)
Fran csics Jó zsef fes tõ mû vész élet mû-ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re* 200 000 Ft

Zu bor nyák Zol tán (Bu da pest)
El Ka zovsz kij 1996–2006-ig ter je dõ mun kás sá gá nak össze fog la lá sa, 
fel dol go zá sa és könyv alak ban tör té nõ meg je len te té sé re 500 000 Ft

3. Kor társ kép zõ mû vé sze ti al ko tá sok vá sár lá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bé kés Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Bé kés csa ba)
Gu bis Mi hály Cím nél kül címû fest mé nyé nek meg vá sár lá sá ra 250 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u mi Szer ve ze te
(Kecs ke mét)
Prut kay Pé ter és Ola jos György egy-egy mû vé nek meg vá sár lá sá ra 
a kecs ke mé ti kép tár szá má ra 600 000 Ft

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
Kor társ kép zõ mû vé sze ti mû vek meg vá sár lá sá ra 1 000 000 Ft

Lud wig Mú ze um Kor társ Mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Ma gyar kor társ kép zõ mû vé sze ti al ko tá sok meg vá sár lá sá ra 
a Lud wig Mú ze um szá má ra 3 000 000 Ft

Mo dern Mû vé sze tért Köz ala pít vány (Du na új vá ros)
Kor társ Mû vé sze ti In té zet gyûj te mé nyé nek gya ra pí tá sá ra, Hor váth Ti bor: 
Ki ló li ter mé ter, Kho ór Lil la–Will Potter: Kho ór Mik lós ví zi ó ja 
az in ka–ma ya kul tú ráról Ma gyar or szá gon címû filmje DVD-n 1 000 000 Ft

Pest Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szent end re)
A váci TIM kor társ gyûj te mé nye ré szé re Schmal Ká roly, Var koly Lász ló, 
Tol valy Ernõ, Or vos And rás és Lois Vik tor al ko tá sa i nak meg vá sár lá sá ra 3 000 000 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)
Szi ko ra Ta más fes tõ mû vész öt al ko tá sá nak meg vá sár lá sá ra 1 000 000 Ft
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Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u mi Szer ve ze te
(Kecs ke mét)
Be nes Jó zsef Mun ká csy-dí jas fes tõ mû vész Fi gu ra 2005 
címû al ko tá sá nak meg vá sár lá sá ra 500 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Pécs)
Mû tárgy vá sár lás ra a Mo dern Ma gyar Kép tár szá má ra 2 000 000 Ft

Er dõs Ka mill Ci gány Mú ze um (Pécs)
Ma gyar kor társ kép zõ mû vé sze ti al ko tá sok meg vá sár lá sá ra 
az Er dõs Ka mill Ci gány Mú ze um számára 100 000 Ft

Fej ér Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szé kes fe hér vár)
Mû tár gyak vá sár lá sá ra a szé kes fe hér vá ri Szent Ist ván Ki rály Mú ze um 
gyûj te mé nye szá má ra 400 000 Ft

He ves Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Eger)
Az egri Dobó Ist ván Vár mú ze um kor társ ak va rell gyûj te mé nyé nek 
gya ra pí tá sá ra a XX. egri or szá gos ak va rell-bi en ná lén ki ál lí tott alkotásokból 1 000 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria (Bu da pest)
Az utób bi évek gra fi kai anya gá ból a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria 
gyûj te mé nyé nek gya ra pí tá sá ra 1 076 768 Ft

Mis kol ci Ga lé ria Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Miskolc)
Mû tárgy vá sár lás ra a Mis kol ci Ga lé ria gyûj te mé nye szá má ra 1 500 000 Ft

Pest Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szent end re)
Far kas Ádám: Hold já ró címû szo bor meg vá sár lá sá ra* 700 000 Ft

Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um (Bu da pest)
Kor társ kép zõ mû vé szek tõl iro dal mi tár gyú mû vek meg vá sár lá sá ra 
a mú ze um mû vé sze ti tára gyûj te mé nyé be 1 500 000 Ft

Szom bat he lyi Kép tár (Szom bat hely)
Mát rai Erik: Ve ro ni ka ken dõ je címû mû meg vá sár lá sá ra 400 000 Ft

Vá ro si Mú ze um (Paks)
Fran cia or szág ban élõ ma gyar kép zõ mû vé szek mû ve i nek meg vá sár lá sá ra 1 500 000 Ft

Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Gyõr)
Mú ze u mi mû tárgy ál lo mány fej lesz té sé re 1 500 000 Ft

*
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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: 10 173 470 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 2 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 6 669 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 4 200 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba ra nya Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Pécs)
XX. or szá gos kis plasz ti kai bi en ná lé meg ren de zé sé re 
és ka ta ló gu sá nak ki adá sá ra 4 000 000 Ft

Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um (Bu da pest)
He ge dûs 2 Lász ló ki ál lí tá sá hoz kap cso ló dó ki ál lí tás ve ze tõ 
meg je len te té sé re CD-n 200 000 Ft

Ko vács Pé ter s. k.,
a Köz mû ve lõ dé si Kol lé gi um

el nö ke
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A KÉPZÕMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. ok tó ber 18.
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: 1 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 10 000 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 10 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 10 000 000 Ft

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

1. Élet mû ki ál lí tás meg ren de zé sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
Vígh Ta más-élet mû  ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 10 000 000 Ft

Ko vács Pé ter s. k.,
a Köz mû ve lõ dé si Kol lé gi um

el nö ke
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A KÉPZÕMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. no vem ber 17.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. no vem ber 24.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 19 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 122 695 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 1 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 750 000 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: 9 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 105 786 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 71 912 000 Ft

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

1. Ha gyo má nyos és in ter ne tes fo lyó ira tok meg je len te té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

C Kon cept Rek lám ügy nök ség Bt. (Bu da pest)
Az In dex, a mû vé szet hely szí nei címû ki ad vány 
2007. évi tizenegy lap szá má nak meg je len te té sé re 1 888 000 Ft

Ma gyar Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
A Ma gyar Mû hely fo lyó irat 2007. évi 4 lap szá má nak meg je len te té sé re 1 116 000 Ft

Me ri di án – 2000 Ki adói, Ok ta tá si és Mû vé sze ti Bt. (Bu da pest)
Az Enig ma fo lyó irat 2007. évi 4 lap szá má nak meg je len te té sé re 9 268 000 Ft

Mu ra vi dék Ba rá ti Kör Kul tu rá lis Egye sü let (Pi lis vö rös vár)
A Mu ra vi dék fo lyó irat 2007. évi 3 lap szá má nak meg je len te té sé re 672 000 Ft

Pra e sens Kul tu rá lis Bt. (Bu da pest)
Pra e sens kö zép-eu ró pai kor társ mû vé sze ti fo lyó irat 
2007. évi 4 szá má nak meg je len te té sé re 7 538 000 Ft

Új Mû vé szet Ala pít vány (Bu da pest)
Az Új Mû vé szet címû fo lyó irat 2007. évi 12 lap szá má nak meg je len te té sé re 35 280 000 Ft

C3 Kul tu rá lis és Kom mu ni ká ci ós Köz pont Ala pít vány (Bu da pest)
Az Ex in dex in ter ne tes kép zõ mû vé sze ti fo lyó irat fej lesz té sé re, bõ ví té sé re 2 400 000 Ft

En cik lo pé dia Ki adó Kft. (Bu da pest)
www.art por tal.hu kor társ mû vé sze ti hír por tál 2007. évi mû köd te té sé re 5 000 000 Ft
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Art Ma ga zin Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Az Art ma ga zin címû mû vé sze ti ma ga zin 
2007. évi 6 lap szá má nak meg je len te té sé re 8 750 000 Ft

Ko vács Pé ter s. k.,
a Köz mû ve lõ dé si Kol lé gi um

el nö ke
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A TÁNCMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSA
ÉS EGYEDI DÖNTÉSEK

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. ok tó ber 13.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. no vem ber 22.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 227 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 286 868 623 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 1 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 950 000 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: 151 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 175 582 643 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 65 371 400 Ft

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

1. Mû vé sze ti együt te sek, mû vé szek új pro duk ci ó i ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Au lea Ala pít vány az Elõ adó mû vé sze te kért (Bu da pest)
A MU Ter mi nál Mû hely 2006/2007. évad zá ró est jé ben 
2 új ko re og rá fia meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Ba jaz zo-Art Kul tu rá lis, Mû vé sze ti és Rek lám Ma na ge ment Kkt.
(Bu da pest)
Ber li oz: Fan tasz ti kus szim fó nia – A mú zsa csók ja címû elõ adás lét re ho zá sá ra 300 000 Ft

Bar tók Ka ma ra szín ház és Mû vé sze tek Háza (Du na új vá ros)
Új pro duk ció lét re ho zá sá ra Rit mus-ko mé dia cím mel 700 000 Ft

Ber ger Gyu la és Ba rá tai Bt. (Bu da pest)
Az Ár gyé lus va ri á ci ók címû új tánc szín há zi da rab lét re ho zá sá ra 250 000 Ft

Bi ha ri Já nos Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
Tánc ban or cád pi ru lá sa cím mel a Bi ha ri Já nos tánc együt tes 
új mû so rá nak meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Bu da pest Tánc együt tes (Bu da pest)
A Bu da pest tánc együt tes Me ta mor fó zi sok címû 
új pro duk ci ó já nak lét re ho zá sá ra 1 500 000 Ft

Bu da pest Tánc szín há zért Ala pít vány (Bu da pest)
A Bu da pest Tánc szín ház – Pi noc chió címû új elõ adá sá nak lét re ho zá sá ra 500 000 Ft
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Czeg lé di né Mé szöly And rea (Bu da pest)
Az én kis pisz kom címû pro duk ció meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Dan sart Kul tu rá lis Bt. (Bu da pest)
Az ali bi mun ka cí mû al ter na tív, fi zi ka li tást és ver ba li tást ke ve rõ
tánc szín há zi pro duk ció lét re ho zá sá ra 1 000 000 Ft

Dav king Art Bt. (Bu da pest)
Vida Gá bor Óha jok és só ha jok címû pro duk ci ó já nak meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Du na új vá ro s Szín há zá ért Ala pít vány (Du na új vá ros)
Új pro duk ció lét re ho zá sá ra a Kis göm böc cím mel nép tánc cal, nép ze né vel 800 000 Ft

Gaál Ma ri ann Ber na dett (Bu da pest)
A Kõ-pa pír-… mun ka cí mû da rab lét re ho zá sá ra és be mu ta tá sá ra 400 000 Ft

Ger gely At ti la (Bag)
Új da rab lét re ho zá sá ra Kapu mun ka cím mel 400 000 Ft

Glá zer At ti la Ba lázs (Bu da pest)
Négy szer szó lok címû négy kor társ tánc szó ló be mu ta tá sá ra 500 000 Ft

Go dot Kul tu rá lis és Mû vész tá mo ga tó Kht. (Bu da pest)
A Go dot Ga lé ria és a Bem Mozi ká vé zó já ban tánc mû vé szek 
te ma ti kus szó ló-, duó-, trió est jé nek meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Gro undf lo or Gro up Egye sü let (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
To ler(d)ance címû moz gás ins tal lá ció lét re ho zá sá ra Ko lozs vá ron 500 000 Ft

Há gen Zsu zsan na (Le ány fa lu)
Az Esti dal címû kor társ tánc mû vé sze ti pro duk ció lét re ho zá sá ra, be mu ta tá sá ra 700 000 Ft

Hon véd Együt tes (Bu da pest)
Ár gí rus ki rály fi címû me sés tánc já ték lét re ho zá sá ra 1 500 000 Ft

Ju hász Ani kó (Bu da pest)
Brüch ner Wo y zeck Fi ni ta le com me die címû drá má ja nyo mán 
tánc/szín há zi for ma nyel vi kí sér let meg va ló sí tá sá ra 700 000 Ft

Ju hász Ka ta lin (Bu da pest)
Test tit kai mun ka cím mel Ju hász Kata és Ger gely At ti la kö zös est jé ben, 
két be mu ta tó meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Kor-T-Ars Tánc mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
A PR-evo lu ti on D.C. új pro duk ci ó já nak be mu ta tá sá ra 
Mind egy cím mel a Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Házában 700 000 Ft

Kor társ Ba let tért Ala pít vány (Sze ged)
A Sze ge di Kor társ Ba lett Car men címû pro duk ci ó já nak be mu ta tá sá ra 800 000 Ft
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Kö zép-Eu ró pa Tánc szín ház Egye sü let (Bu da pest)
Duda Éva Aré na címû pro duk ci ó já nak meg va ló sí tá sá ra 
a Kö zép-Eu ró pa Tánc szín ház ban 800 000 Ft

Kul túr ma ta Mû vé sze ti Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Tranz danz és a szin ga pú ri The Arts Fis si on Co. kö zös pro duk ci ó já ban 
meg va ló su ló Ghost Ex chan ge lét re ho zá sá ra 1 000 000 Ft

Lajt ha Lász ló Ala pít vány (Sfin tu-Ghe or ge–Sep si szent györgy)
A sep si szent györ gyi Há rom szék tánc együt tes Hé ja nász 
címû tánc szín há zi elõ adá sá nak meg va ló sí tá sá ra* 350 000 Ft

Nem zet kö zi Vi zu á lis Mû vé sze ti Ala pít vány (Gyõr)
Né pek vá sá ra címû pro duk ció és imp ro vi za tív nép tánc mû hely meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Ma gyar Tánc mû vé sze tért Ala pít vány (Bu da pest)
Jaj si koly ban – lo bo gás ban (1956–2006) komp lex mû vé sze ti esz kö zö ket 
fel vo nul ta tó kor társ nép tánc szín há zi mû lét re ho zá sá ra 300 000 Ft

Maszk Ma gyar or szá gi Al ter na tív Szín há zi Köz pont Egye sü let
(Szeged)
Az 5 ket tõ nek és a Szen ti vá né ji álom címû tánc pro duk ci ók el ké szí té sé re 
nem zet kö zi együtt mû kö dés ben, a Maszk me nedzs ment jé ben 600 000 Ft

Mol nár Fe renc (Bu da pest)
Di o tí ma tit kai címû új pro duk ció meg va ló sí tá sá ra* 500 000 Ft

Mu rá nyi Zsó fia (Bu da pest)
Új da rab lét re ho zá sá ra Az is me ret len ku ta tá sa cím mel 250 000 Ft

Nagy Csil la (Du na új vá ros)
A Ba lan ce-já ték mun ka cí mû új pro duk ció lét re ho zá sá ra 300 000 Ft

Nagy Zol tán (Bu da pest)
Se bes és las sú tü kör mun ka cí mû új ko re og rá fia el ké szí té sé re 500 000 Ft

Nagy vá rad Tánc együt tes (Ora dea–Nagy vá rad)
A Nagy vá rad tánc együt tes Ren des fel tá ma dás 
címû tánc já té ká nak szín pad ra ál lí tá sá ra és be mu ta tó já ra 400 000 Ft

Pa ta ky Klá ra (Bu da pest)
Yo u ka li mun ka cím mel új pro duk ció lét re ho zá sá ra 700 000 Ft

Réti Anna (Bu da pest)
Új da rab lét re ho zá sá ra Kó bor em ber mun ka cím mel 400 000 Ft

Ta ma ter Ok ta tá si, Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Lan ka dó ex tá zis cí men új tánc szín há zi elõ adás lét re ho zá sá ra és be mu ta tá sá ra 800 000 Ft

Ud var hely Nép tánc mû hely (Szé kely ud var hely)
A Ba rokk bal la da címû tánc já ték meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft
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T.A.S.C. Ide gen for gal mi és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A La Dan ce Com pany mun ka cí mû elõ adás el ké szí té sé re 700 000 Ft

Vass Imre (Kar cag)
A Glass Eye mun ka cí mû tánc pro duk ció meg va ló sí tá sá ra és be mu ta tá sá ra 
a Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Házában 250 000 Ft

2. Új és ko ráb bi pro duk ci ók bel-, és kül föl di for gal ma zá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Arts Har mony Mû vé sze ti Tár sa ság (Bu da pest)
Tan go és pi az zol la elõ adás so ro zat meg va ló sí tá sá ra az IBS szín pa don 300 000 Ft

Ar tus Tánc szín há zi Egye sü let (Bu da pest)
A Don Qu i jo te ma u zó le um vi dé ki ven dég já té ka i nak meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Au lea Ala pít vány az Elõ adó mû vé sze te kért (Bu da pest)
A Gas pard de la nuit 2 al ka lom mal tör té nõ ven dég sze rep lé sé re 
a Ka i rói Nem zet kö zi Szín há zi Fesz ti vá lon 250 000 Ft

Ber ger Gyu la és Ba rá tai Bt. (Bu da pest)
Az Ár gyé lus va ri á ci ók és az Ex tá zis címû da ra bok to vább ját szá sá ra 200 000 Ft

BM Duna Pa lo ta és Ki adó (Bu da pest)
A Duna Mû vész együt tes olasz or szá gi ven dég sze re plé sé re* 1 000 000 Ft

Dan sart Kul tu rá lis Bt. (Bu da pest)
Re per to ár da ra bok po zso nyi és pé csi ven dég já té ká ra 262 000 Ft

Duna Mû vé sze ti Tár sa ság Nem zet kö zi Mul ti kul tu rá lis Ala pít vány
(Budapest)
Az eu ró pai tánc ka ra ván címû nem zet kö zi tánc pro duk ció be mu ta tá sá ra 
több nagyvá ros ban* 500 000 Ft

Ha gyo má nyok Háza (Bu da pest)
A Máne Észak-Ame ri ká ban be mu ta tan dó Ma gyar Con cer to 
címû mû so rá nak al ko tói tisz te let dí ja i ra 1 000 000 Ft

Há mor Jó zsef (Pécs)
Rek vi em hoz zá tok címû pro duk ció bu da pes ti for gal ma zá sá ra 100 000 Ft

Hon véd együt tes (Bu da pest)
A Hon véd Tánc szín ház Bar tók út ja in, va la mint Ár gí rus ki rály fi 
címû pro duk ci ó i nak for gal ma zá sá ra Erdélyben 600 000 Ft

Hon véd együt tes (Bu da pest)
Rend ha gyó tör té ne le mó ra címû pro duk ció be mu ta tá sá ra Eger ben 150 000 Ft
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Ju hász Ani kó (Bu da pest)
Me xi kó-Pu eb la, Nem zet kö zi Fesz ti vá lon való rész vé tel re 450 000 Ft

Kon takt Tán cért Ala pít vány (Bu da pest)
Mán dy Il di kó tár su la ta új és ko ráb bi pro duk ci ó i nak bel föl di for gal ma zá sá ra 400 000 Ft

Kor társ Tán cért és Je le lõ Szín há zért Ala pít vány (Bu da pest)
Fre nák Pál tár su la t Mer non no és Tra ce elõ adá sá nak be mu ta tá sá ra 
a szin ga pú ri Frin ge Fesz ti vá lon 200 000 Ft

Kor társ Ba let tért Ala pít vány (Sze ged)
A cso dá la tos man da rin és Tánc szvit címû 
pro duk ci ó k  be mu ta tá sá ra Ge no vá ban* 800 000 Ft

Lajt ha Lász ló Ala pít vány (Sep si szent györgy)
A sep si szent györ gyi Há rom szék tánc együt tes moz gás szín há zi mû hely 
Free címû elõ adá sá nak ko lozs vá ri, szat má ri és nagy vá ra di turnéjára 150 000 Ft

Nagy Zol tán (Bu da pest)
Ho mok szék címû ko re og rá fia for gal ma zá sá ra 300 000 Ft

Nagy vá rad Tánc együt tes (Ora dea-Nagy vá rad)
A Nagy vá rad tánc együt tes Ren des fel tá ma dás címû tánc já té ka 
er dé lyi kör út já nak meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Nem ze ti Tánc szín ház Kht. (Bu da pest)
Hi va tá sos, füg get len al ter na tív mû vé sze ti együt te sek, mû vé szek 
új és ko ráb bi pro duk ci ó i nak bel föl di for gal ma zá sá ra 1 000 000 Ft

NKT Bu da pest Ba lett egye sü let (Bu da pest)
A Bu da pest Ba lett Vi val di Négy év szak – Két em ber éle te 
két kü lön bö zõ kor ban címû da rab já nak to vább ját szá sá ra 500 000 Ft

Réti Anna (Bu da pest)
Fi a tal ko re og rá fu sok es té jé nek Pé csett tör té nõ for gal ma zá sá ra 150 000 Ft

Ta ma ter Ok ta tá si, Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
2006 szep tem be ré tõl az évad vé gé ig re per to á rok for gal ma zá sá ra 400 000 Ft

Ta nac Kul tu rá lis Egye sü let (Pécs)
Örök ka lo ta szeg és Bar tók-mû sor meg va ló sí tá sá ra Pé csett 300 000 Ft

Tóth Ad ri enn (Bu da pest)
A Be ton ló tusz címû pro duk ció for gal ma zá sá ra 300 000 Ft

Új Elõ adómû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
A Gro up c Gra ham–Li món–Ai ley tánc re konst ruk ci ós 
est jé nek for gal ma zá sá ra 250 000 Ft
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3. Tánc pro duk ci ók ven dég sze rep lé se i re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

An gol Nyel vû Szín ház Köz hasz nú Ala pít vány (Bu da pest)
A De re vo Tanz he a ter: Ket zal címû elõ adás ven dég já té ká ra 900 000 Ft

Ci ró ka Báb szín ház (Kecs ke mét)
Kor társ tánc pro duk ci ók be mu ta tá sá ra a Pes ti ek 
a Bu dai ut czá ban címû so ro zat ke re té ben 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)
Tánc pro duk ci ók fo lya ma tos be mu ta tá sá ra Kecs ke mé ten 300 000 Ft

Jó kai Mór Mû ve lõ dé si Köz pont (Pápa)
A Pan bo ro Szín ház Pot po u ri címû elõ adá sá nak, a Dvo rák Szín ház 
2 pan to mim mû so rá nak, va la mint a Ma ros mû vész együt tes 
5 elõ adá sá nak pá pai bemutatására 250 000 Ft

L1 Füg get len Tánc mû vé szek Tár su lá sa Egye sü let (Bu da pest)
L1 szín há zi prog ra mok meg va ló sí tá sá ra 150 000 Ft

Mû vé sze tek Háza Eger Kul tu rá lis és Szó ra koz ta tó Kht. (Eger)
A tánc kö zön ség te rem tõ mû vé szet címû so ro zat meg va ló sí tá sá ra 700 000 Ft

Nem ze ti Tánc szín ház Kht. (Bu da pest)
Tánc elõ adá sok meg va ló sí tá sá ra a Nem ze ti Tánc szín ház re fek tó ri u má ban 1 000 000 Ft

Nép kör Ma gyar Mû ve lõ dé si Köz pont (Su bo ti ca–Sza bad ka)
A Ma gyar Ál la mi Népi Együt tes Vaj da ság ban –
a Kin cses fel vi dék címû pro duk ció be mu ta tá sá ra 1 000 000 Ft

Pé csi Kul tu rá lis Köz pont (Pécs)
Tánc mû vé sze ti elõ adás so ro zat meg va ló sí tá sá ra Pé csett 500 000 Ft

Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Háza Kht. (Bu da pest)
Öt ma gyar tár su lat fel lé pé sé re a Tra fó kor társ mû vé sze tek háza szín pa dán* 800 000 Ft

Ud var hely Nép tánc mû hely (Szé kely ud var hely)
Ven dég pro duk ci ók be mu ta tá sá ra a Tánc ta va sza 
tánc mû vé sze ti prog ram ke re té ben 600 000 Ft
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4. Nem zet kö zi fó ru mok ra, ver se nyek re, kon fe ren ci ák ra, ta nul mány utak ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bu da pest Tánc szín há zért Ala pít vány (Bu da pest)
A Dutch Dan ce Fesz ti vál 2006 nem zet kö zi vi zi torp rog ram ján 
rész vé tel re Hol lan di á ban 59 400 Ft

Hon véd Együt tes (Bu da pest)
Az Ispa kon fe ren ci án való rész vé tel re New York ban 300 000 Ft

Kor társ Ba let tért Ala pít vány (Sze ged)
A Sze ge di Kor társ Ba lett kép vi se lõ jé nek rész vé te lé re Tel-Aviv ban 
az In ter na ti o nal Ex po su re 2006 prog ram ján* 100 000 Ft

Ma gyar Ba lett Szín há zért Ala pít vány (Bu da pest)
Kéri Nagy Béla, a Ma gyar Ba lett Szín ház szó lis tá ja, ba lett mes te re, 
asszisz ten se ta nul mány út já ra Prá gá ba, a T. C. P. Con ser va to i re-ba 150 000 Ft

Mla do nyicz ky Edit (Bé kés csa ba)
In di ai ta nul mány úton való rész vé tel re 180 000 Ft

Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la (Bu da pest)
A Bécs ben meg ren de zés re ke rü lõ 6. Nem zet kö zi Ba lett ver se nyen 
való rész vé tel re* 600 000 Ft

Nem ze ti Tánc szín ház Kht. (Bu da pest)
A to kiói elõ adó mû vé sze ti vá sá ron való rész vé tel re 500 000 Ft

Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Háza Kht. (Bu da pest)
Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Háza mun ka tár sa i nak utaz ta tá sá ra 
kül föl di ta lál ko zók ra* 300 000 Ft

Új Elõ adó mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
Lõ rinc Ka ta lin New York-i ta nul mány út já ra a ha zai gra ham kul tú ra fris sí té se 
és a Bu da pest Tánc is ko la tánc re konst ruk ci ós est jé nek elõ ké szí té se céljából 150 000 Ft

Új Elõ adó mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
A bu da pes ti tánc is ko la ta ná ra i nak to vább kép zé sé re 
a bé csi Im puls tanz Fesz ti vá lon 300 000 Ft
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5. Köl föl di tár su la tok, szó lis ták fel lép te té sé re, kül föl di szak em be rek fo ga dá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Er kel Fe renc Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Gyula)
A Min den Ma gya rok XIII. nem zet kö zi nép tánc fesz ti vá lon 
az Ifjú Szí vek ma gyar tánc együt tes fel lép te té sé re 300 000 Ft

Kul tú r ma ta Mû vé sze ti Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
An ge la Li ong szin ga pú ri ko re og rá fus nõ fo ga dá sá ra, 
kor társ tánc mes ter kur zusa meg ren de zé sé re 400 000 Ft

L1 Füg get len Tánc mû vé szek Tár su la Egye sü let (Bu da pest)
The Age Fesz ti vál lét re ho zá sá ra a Ba ke lit M.A.C.-ben 300 000 Ft

Ma gyar Ba lett Szín há zért Ala pít vány (Bu da pest)
Jo seph Tmim kül föl di ba lett mes ter meg hí vá sá ra 300 000 Ft

Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la (Bu da pest)
Ar lett von Bo ven ba lett mes ter fo ga dá sá ra* 150 000 Ft

MU Szín ház Egye sü let (Bu da pest)
Kül föl di tár su la tok fo ga dá sá ra 2006–2007-es évad ban 1 500 000 Ft

Nem ze ti Tánc szín ház Kht. (Bu da pest)
A Bridg man pac ker Dan ce Tár su lat (USA) fo ga dá sá ra 
a tánc fó rum 2007. fesz ti vá lon 500 000 Ft

Pé csi Nem ze ti Szín ház (Pécs) 
Su san na Le i no nen meg hí vá sa a Pé csi Ba lett együt te sé hez 
mo dern tré ning tar tá sá ra 350 000 Ft

Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Háza Kht. (Bu da pest)
Kül föl di al ko tá sok be mu ta tá sá ra* 600 000 Ft

6. Ok ta tá si in tézm ények tánc prog ram já ra, for gal ma zá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Fóti Nép mû vé sze ti Szak kö zép-, Szak is ko la és Gim ná zi um (Fót)
Év zá ró vizs ga- és gá la mû sor meg ren de zé sé re nép tán cos nö ven dé kek kel 300 000 Ft

Gyõ ri Tánc- és Kép zõ mû vé sze ti Ál ta lá nos Is ko la, Szak kö zép is ko la
(Gyõr)
Tánc kon cert 2007 elõ adás meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft
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Tö mör kény Ist ván Gim ná zi um, Mû vé sze ti Szak kö zép is ko la és
Kol lé gi um (Szeged)
Tánc gá la meg ren de zé sé re – kö zép fo kú mû vé sze ti is ko lák 
be mu tat ko zá si le he tõ sé ge ként 300 000 Ft

Új Elõ adó mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
A Bu da pest Tánc is ko la be mu ta tó i nak meg va ló sí tá sá ra a 2006/2007 évad ban 1 000 000 Ft

7. Nem ze ti és nem zet kö zi ér té kû tánc mû vek fel újí tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

BM Duna Pa lo ta és Ki adó (Bu da pest)
Az ama zo nok, Da na i dák; Pa raszt de ka me ron; De ren gõ 
címû pro duk ci ók fel újí tá sá ra* 500 000 Ft

Dan sart Kul tu rá lis Bt. (Bu da pest)
A Budd ha szo mo rú címû, Lá zár Er vin no vel lái alap ján 
ké szült tánc szín há zi pro duk ció fel újí tá sá ra 370 000 Ft

Fóti Zsó fia (Bu da pest)
Egye nes címû tánc szín há zi elõ adás fel újí tá sá ra 100 000 Ft

Ha gyo má nyok Háza (Bu da pest)
A Máne Észak-Ame ri ká ban be mu ta tan dó Ma gyar con cer to pro duk ci ó já nak 
ré szét ké pe zõ Föl dön apám fia vol nék címû mû sor jel me ze i nek 
fel újí tá sá ra, pótlására 800 000 Ft

Ka lá szi Fa lu ház Kul tu rá lis, Szol gál ta tó Kht. (Bu da ka lász)
A Duna Tánc mû hely ti ze dik võ le gény címû pro duk ci ó já nak fel újí tá sá ra* 400 000 Ft

Kor társ Ba let tért Ala pít vány (Sze ged)
A Sze ge di Ko társ Ba lett Szen ti vá né ji álom címû pro duk ci ó já nak fel újí tá sá ra* 400 000 Ft

Kö zép-Eu ró pa Tánc szín ház Egye sü let (Bu da pest)
A Kö zép-Eu ró pa Tánc szín ház Dó ré mi címû elõ adá sá nak fel újí tá sá ra 400 000 Ft

Ma gyar Ba lett Szín há zért Ala pít vány (Bu da pest)
Stra vins ky–Eger há zi: Tûz ma dár címû da rab fel újí tá sá ra 500 000 Ft

Moz du lat mû vé szet Mû vé sze ti és Ok ta tá si Bt. (Bu da pest)
Kar ne vál – Az ál la tok far sang ja címû gye re kek nek szó ló elõ adás fel újí tá sá ra 400 000 Ft

Pa ta ky Klá ra (Bu da pest)
A ka to na tör té ne te címû pro duk ció fel újí tá sá ra 500 000 Ft

Ma gyar Ba lett Szín há zért Ala pít vány (Bu da pest)
Bar tók Béla ze né jé re Eger há zi At ti la ko ráb bi pro duk ci ó já nak 
A cso dá la tos man da rin  fel újí tá sá ra 500 000 Ft
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8. Ha tá ron túli pro duk ci ók ma gyar or szá gi be mu ta tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Fi gu ra Tár sa ság (Ghe org he ni–Gyer gyó szent mik lós)
A Tö r té ne tek a lát ha tat lan vá ros ból címû elõ adás 
bu da pes ti és szom bat he lyi be mu ta tá sá ra 400 000 Ft

Jász apá ti ak Ba rá ti Egye sü le te (Jász apá ti)
Har gi ta nem ze ti szé kely népi együt tes be mu tat ko zá sá ra a Jász ság ban 300 000 Ft

Lajt ha Lász ló Ala pít vány (Sfin tu Ghe org he–Sep si szent györgy)
A Sep si szent györ gyi Há rom szék Tánc együt tes ven dég já té ká ra 
Bu da pes ten az Ör dög sze kér és a Sors for du lók címû elõ adá sok kal 200 000 Ft

Lász ló Fe renc Csa ba (Ru ga nes ti–Ru gon fal va)
A De ka me ron címû tánc já ték ma gyar or szá gi be mu ta tó já ra és tur néz ta tá sá ra 400 000 Ft

9. Tánc mû vé sze ti kép zé sek, to vább kép zé sek meg va ló sí tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Al ter na tív és Füg get len Szín há zak Szö vet sé ge (Bu da pest)
A II. Mo no tánc Fesz ti vál ke re té ben tánc szak írói 
sze mi ná ri um meg szer ve zé sé re 150 000 Ft

Au lea Ala pít vány az elõ adó mû vé sze te kért (Bu da pest)
A MU Ter mi nál Mû hely tánc mû vé sze ti kép zé sé nek meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Bal ta zár Szín ház Ala pít vány (Bu da pest)
A Bal ta zár Szín ház szí né sze i nek tánc mû vé sze ti kép zé sé re 300 000 Ft

Gyõ ri Tánc- és Kép zõ mû vé sze ti Ál ta lá nos Is ko la, Szak kö zép is ko la és
Kol lé gi um (Gyõr)
Tánc kur zus-so ro zat 2006–2007 meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Hel tai Gás pár Könyv tá ri Ala pít vány (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
V. tánc ok ta tó kép zõ tan fo lyam 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 Kár pát-me den ce örök sé ge vaj da sá gi nép tánc pe da gó gus is ko la 
3. évé nek meg va ló sí tá sá ra Topolyán 100 000 Ft

Lajt ha Lász ló Ala pít vány (Sfin tu Ghe org he–Sep si szent györgy)
A Sep si szent györ gyi Há rom szék Tánc együt tes tánc ka rá nak
szak mai to vább kép zé sé re Kis Ist ván se gít sé gé vel 100 000 Ft
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Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la (Bu da pest)
To vább kép zés meg szer ve zé sé re a kor sze rû pe da gó gi ai el vek el sa já tí tá sá ra* 300 000 Ft

Ma gyar Tánc tu do má nyi Tár sa ság (Bu da pest)
Tánc-tör té net-tu do mány-ten den ci ák címû tánc tu do má nyi kon fe ren cia 
meg ren de zé sé re a tánc vi lág nap hetében 250 000 Ft

Mis kol ci Nem ze ti Szín ház (Mis kolc)
Test-kép cím mel works hop meg ren de zé sé re a Mis kol ci Nem ze ti Szín ház ban 300 000 Ft

Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
Stép ha nie Bat ten-Bland mo dern tánc-kur zu sa meg ren de zé sé re ha la dók nak 
és pro fesszi o ná lis tán co sok nak 150 000 Ft

Nép kör Ma gyar Mû ve lõ dé si Köz pont (Su bo ti ca–Sza bad ka)
Kár pát-me den ce örök sé ge címû vaj da sá gi nép tánc pe da gó gus-is ko la 
meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

Or kesz ti ka Ala pít vány (Bu da pest)
Tánc a tán cért cím mel a tánc vi lág nap ja al kal má ból in gye nes tánc órák 
meg va ló sí tá sá ra az Or kesz ti ka Ala pít vány szer ve zé sé ben 200 000 Ft

Pi pa csok Nép tánc együt tes Mû ve lõ dé si Egye sü let
(Cristuru Secuiesc–Szé kely ke reszt úr)
Tánc-tánc szín há zi mû hely gya kor lat meg ren de zé sé re Di mény Le ven te 
szí nész-ko re og rá fus sal 100 000 Ft

Ro má ni ai Ma gyar Nép tánc Egye sü let
(Sfin tu Ghe org he–Sep si szent györgy)
A IV. ko re og rá fus kép zés meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Új Elõ adómû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
Az Új Elõ adómû vé sze ti Ala pít vány 2007. évi kur zus so ro za tá nak 
meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Um ni a kov Nina (Bu da pest)
II. Pi a ci já té kok címû mû meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

10. Al ko tói tá mo ga tás tánc tu do má nyok ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Aza ry Be at rix (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás a Mol nár ut cai tánc ház tör té ne te címû mû meg írá sá ra 180 000 Ft

Bö röczf fy-Far kas Bog lár ka (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás La dan se sac ree. Ren cont re Avec les di e ux 
(Ma ria-Gab ri e le Wo si en, szer zõ) címû mûve for dí tá sá ra 240 000 Ft
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Feny ves Márk (Nagy ka ni zsa)
Al ko tói tá mo ga tás Aki moz du lat ban szü le tett… 
Dr. Di e nes Ge de on éle te és mun kás sá ga címû mû meg írá sá ra 300 000 Ft

Ga lamb Zol tán Sán dor (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás Tánc a szín ház mû vé sze te. 
Tánc tör té ne ti for rá sok 1581-tõl nap ja in kig címû mû for dí tá sá ra 240 000 Ft

Gem za Me lin da (Gyön gyös)
Al ko tói tá mo ga tás My ri am Blo e de: Les Tom be a ux de Jo sef Nadj címû 
fran cia nyel vû köny vé nek ma gyar ra for dí tá sá ra 180 000 Ft

La dá nyi And rea (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás La dá nyi And rea moz gás ok ta tá si 
me to di ká já nak szak mai le írá sá ra 180 000 Ft

Ma jor Rita (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás a Tánc-kul tú ra-tör té net I. címû tánc tör té ne ti tan könyv, 
il let ve ké zi könyv meg írá sá ra* 300 000 Ft
Al ko tói tá mo ga tás a Tánc-kul tú ra-tör té net címû szö veg gyûj te mény 
az ókor tól a 19. szá za dig címû mû meg írá sá ra* 180 000 Ft

Per ger Gá bor (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás a Tánc-kul tú ra-tör té net szö veg gyûj te mény 
az ókor tól a 19. szá za dig címû mû meg írá sá ra* 180 000 Ft

Nagy Pé ter Mik lós (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás a Tánc-kul tú ra-tör té net szö veg gyûj te mény 
az ókor tól a 19. szá za dig címû mû meg írá sá ra* 180 000 Ft

Nagy Bor bá la (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás Ru dolf La ban: Cho re og rap hie 
címû köny vé nek for dí tá sá ra 240 000 Ft

Nagy Zol tán (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás a Ta ken by Surp ri se: Imp ro vi sa ti on Re a der 
(Ann Co o per Alb right, Da vid Gere szerk.) címû mû for dí tá sá ra 180 000 Ft

Pé ter Pet ra (Szol nok)
Alkotói támogatás Susan Au: Ballet and modern dance
címû tánctörténet könyvének fordítására 120 000 Ft

Ruff Margit (Budapest)
Alkotói támogatás Patrizia Veroli: Milloss címû könyvének fordítására 360 000 Ft

Tariska Andrea (Budapest)
Al ko tói tá mo ga tás ada lé kok a je len ko ri tánc tör té net hez 
a tánc mû vé szet te rü le té nek struk tu rá lis vál to zá sai 
a rend szer vál tás tól címû mû megírására 240 000 Ft
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11. Tánc mû vé sze ti ki ad vá nyok ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

L’Har mat tan Könyv ki adó és Ter jesz tõ Kft. (Bu da pest)
Fuchs Lí via: Sza bad tes tek ben sza bad szel lem – a szín pa di tánc 
20. szá za di tör té ne te címû kö tet meg je len te té sé re 600 000 Ft

Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la (Bu da pest)
Lõ rinc Ka ta lin: Mart ha Gra ham nyo má ban címû mû meg je len te té sé re* 500 000 Ft

Ma gyar Tánc tu do má nyi Tár sa ság (Bu da pest)
A tánctudományi tanulmányok korai köteteinek digitalizálására 250 000 Ft
Ma gyar tánc le xi kon szer kesz tés le zá ró sza kasz 2006–2007 meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Nem zet kö zi Tánc- és Kul tú ra Ala pít vány (Bu da pest)
Kún Zsu zsa a Ba le ri na mun ka cí mû kö tet meg je len te té sé re 500 000 Ft

Vi té zi Ének Ala pít vány (Bu da pest)
A Hon véd Tánc szín ház tör té ne te címû CD-ROM meg je len te té sé re 400 000 Ft

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 2 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 1 950 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 1 230 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 200 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la (Bu da pest)
Pó di um be szél ge té sek meg va ló sí tá sá ra 
a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la Szín ház ter mé ben* 200 000 Ft

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

el nö ke

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

len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.

54 NKA HÍRLEVÉL n DÖNTÉSEK



A ZE NE MÛ VÉ SZE TI KOL LÉ GI UM
(BAR TÓK-MÛ VEK) PÁ LYÁ ZA TA I NAK
EL BÍ RÁ LÁ SA ÉS EGYE DI DÖN TÉ SEK

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. jú ni us 30.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. 12. 14.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 3 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 180 000 000 Ft
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: 3 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 180 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 180 000 000 Ft

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

1. Bar tók Béla mû ve i nek gyûj te mé nyes hang le mez-ki adá sá ra (3 éven át)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bar tók Új So ro zat Ala pít vány (Bu da pest)
Bar tók Béla mû ve i nek gyûj te mé nyes hang le mez ki adá sá ra: 
Bar tók új so ro zat cím mel – 2006. 60 000 000 Ft

Bar tók Új So ro zat Ala pít vány (Bu da pest)
Bar tók Béla mû ve i nek gyûj te mé nyes hang le mez ki adá sá ra: 
Bar tók új so ro zat cím mel – 2007. 60 000 000 Ft

Bar tók Új So ro zat Ala pít vány (Bu da pest)
Bar tók Béla mû ve i nek gyûj te mé nyes hang le mez ki adá sá ra: 
Bar tók új so ro zat cím mel – 2008. 60 000 000 Ft

*
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Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 15 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 22 799 800 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: 14 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 22 659 800 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 12 729 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba csó Kris tóf Pé ter (Bu da pest)
Ba csó Kris tóf és Sza bó Dá ni el rész vé te lé re 
a ca lab ri ai if jú sá gi dzsessz fesz ti vá lon 160 000 Ft

Bar tók Béla Em lék ház (Bu da pest)
Ün ne pi Bar tók-hang ver se nyek meg ren de zé sé re 
a Bar tók-em lék év tisz te le té re* 449 000 Ft

Bar tók Béla Em lék ház (Bu da pest)
Bar tók más képp – az Új di men zió együt tes 
és a Fonó ze ne kar hang ver se nye i nek meg ren de zé sé re* 300 000 Ft

BMC Bu da pest Mu sic Cen ter Ze nei In for má ci ós Kht. (Bu da pest)
A BMC ke ze lé sé be át vett Bar tók Béla Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la 
könyv tá ra on-li ne ka ta ló gu sá nak el ké szí té sé re 5 000 000 Ft

Eta lon Pro duk ció Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. (Baja)
Qu im by ze ne kar 15. éves ju bi le u mi kon cert so ro za tá nak meg ren de zé sé re 1 800 000 Ft

Ker tész Iván (Bu da pest)
XXX este az Ope rá ban. Vá lo ga tott kri ti kák a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház 
elõ adá sa i ról 1963–2006 mun ka cí mû könyv meg je len te té sé re 900 000 Ft

Lan tos Re zsõ Em lék ala pít vány (Bu da pest)
Kó rus ta lál ko zó meg ren de zé sé re az ala pít vány dí ja zot ta i nak 
köz re mû kö dé sé vel* 300 000 Ft

Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
To ko dy Ilo na mes ter kur zu sá nak meg ren de zé sé re a Ze ne aka dé mi án 300 000 Ft

Ma gyar Jazz Szö vet ség (Bu da pest)
A Ma gyar dzsessz ün ne pe címû kon cert so ro zat meg ren de zé sé re* 1 000 000 Ft

Ma gyar Kó rus mû vé szek Köz hasz nú Egye sü le te (Bu da pest)
A Ca pel la kor társ ze nei CD ké szí té sére 670 000 Ft

Ma tuz Ze nei Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. (Pi lis bo ros je nõ)
Pro mó ci ós CD-le mez ki adá sá ra és a mû sor kon cer ten való elõ adá sá ra 250 000 Ft
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Szent Ist ván Ki rály Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la és Alap fo kú
Mû vé szet ok ta tá si In téz mény (Budapest)
Or szá gos har so na- és tu ba ver seny,
va la mint or szá gos kla ri nét ver seny meg ren de zé sé re 300 000 Ft

We i ner–Szász Ka ma ra ze nei Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
A 2006. évi ze nei vi lág nap ün ne pi ze ne ka ri 
hang ver se nyé nek meg ren de zé sé re* 1 000 000 Ft

Sza lai At ti la (Pécs)
Neo Ze ne kar tur né já ra 300 000 Ft

Szi rá nyi Já nos s. k.,
a Ze ne 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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A LE VÉL TÁ RI KOL LÉ GI UM 
MEG HÍ VÁ SOS PÁ LYÁ ZA TÁ NAK
EL BÍ RÁ LÁ SÁ RÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. no vem ber 15.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. no vem ber 29.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 5 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 56 446 350 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: 5 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 56 446 350 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 56 446 350 Ft

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

1. Ka tasz te ri tér ké pek di gi ta li zá lá sa, elekt ro ni zá lá sa

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Nóg rád Me gyei Le vél tár (Sal gó tar ján)
A le vél tá ri ka tasz te ri tér ké pek tel jes ál lo má nyá nak di gi ta li zá lá sá ra 1 200 000 Ft

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)
A ka tasz te ri tér ké pek di gi ta li zá lá sá ra és elekt ro ni kus köz zé té te lé re* 18 783 000 Ft

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)
A dip lo ma ti kai le vél tár di gi ta li zá lá sá ra és elekt ro ni kus köz zé té te lé re* 19 963 350 Ft

Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (Bu da pest)
Pest Sza bad Ki rá lyi Vá ros Szé pí tõ Bi zott má nya terv anya gá nak 
és Ybl Mik lós ter ve i nek di gi ta li zá lá sá ra* 12 500 000 Ft

Ön kor mány za ti Le vél tá rak Ta ná csa (Bu da pest)
A re gesz ta for má já ban köz zé tett és mára már elekt ro ni ku san is fel dol go zott 
fe u dá lis kori jegy zõ köny vek ko ra be li kö te te i nek képi di gi ta li zá lá sá ra* 4 000 000 Ft
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2. Le vél tá ri irat anya gok elem zé sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bu da pest Fõ vá ro si Le vél tá ra (Bu da pest)
A köz le vél tár ban és a nyil vá nos ma gán le vél tár ban õr zött irat anya gok hoz ed dig el ké szült
adat bá zi sok össze fog la ló elem zé sé re* 2 799 000 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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A LE VÉL TÁ RI KOL LÉ GI UM 
MEG HÍ VÁ SOS FO LYÓ IRAT-PÁ LYÁ ZA TÁ NAK
EL BÍ RÁ LÁ SÁ RÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. no vem ber 10.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. no vem ber 29.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 5 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 11 149 552 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: 1 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga ta tá si igé nye: 3 177 072 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 4 db
Támogatott pályázatok támogatási igénye: 7 972 480 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 7 972 480 Ft

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

1. Ha gyo má nyos és in ter ne tes fo lyó ira tok meg hí vá sos tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)
A le vél tá ri köz le mény címû fo lyó irat 
2007. évi két szá má nak meg je len te té sé re* 2 640 000 Ft

Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat (Bu da pest)
Az Archivnet elektronikus folyóirat 2007. évi megjelentetésére* 1 760 000 Ft
A Tu rul fo lyó irat 2007. évi 4 szá má nak meg je len te té sé re* 1 515 000 Ft

Szent pé te ry Imre Tör té net tu do má nyi Ala pít vány (Bu da pest)
Fons fo lyó irat 2007. évi 3 szá má nak meg je len te té sé re* 2 057 480 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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AZ NKA 2007. I. FÉL ÉVI PÁ LYÁ ZA TI NAP TÁ RA

Kol lé gi um Be ér ke zé si ha tár idõ

Moz gó kép ja nu ár 24.

Ipar mû vé szet feb ru ár 5.

Mû em lék és Ré gé szet feb ru ár 8.

Könyv tár feb ru ár 12.

Mú ze um feb ru ár 14.

Tánc mû vé szet feb ru ár 20.

Fo tó mû vé szet feb ru ár 26.

Le vél tár feb ru ár 28.

Szín ház már ci us 01.

Kép zõ mû vé szet már ci us 05.

Köz mû ve lõ dés már ci us 12.

Nép mû vé szet már ci us19.

Le vél tár már ci us 20.

Is me ret ter jesz tés már ci us 26.

Épí tõ mû vé szet áp ri lis 4.

Szép iro da lom áp ri lis 6.

Moz gó kép áp ri lis 9.

Zene áp ri lis 20.

Szín ház jú ni us 25.

Meg jegy zés: 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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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában
– a Kreátor Info Kft. szervezésében – megjelent a

„Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság

döntéseinek tükrében” címû kiadvány

A két kötetbõl álló kiadvány célja, hogy az egyes részterületeket sorra véve bemutassa, hogy
melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a helyi önkormányzatok a rendeleteik megalkotá-
sánál elkövetnek, mégpedig a jelentõsebb alkotmánybírósági határozatok tükrében. Mindezen túl
egy önálló kötet tartalmazza az Európai Bíróság azon ítéleteit, amelyekben helyi vagy regionális
önkormányzatok, illetve helyi vagy regionális hatóságok voltak érintettek, vagy ellenük folyt az
eljárás. E kiadvány olyan fontos információk gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.

A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû könyvben tematikus sorrendben kerül rendszerezésre az egyes té-
makörök szempontjából fontos AB határozatok rövid, kivonatolt tartalma, amely minden jegyzõ és
helyi döntéshozó számára – az önkormányzati rendeletalkotáshoz – szükséges és elengedhetetlen
jogforrás.

E mellett az egyes önkormányzati rendeletalkotási tárgykörökre vonatkozóan az önkormányzati
rendeletalkotásra felhatalmazást adó hatályos jogszabályok, az egyes rendeletek fõbb tartalmi ele-
meinek és ezen elemekhez kapcsolódó AB döntések ismertetésére is sor kerül. Az AB határozatok
lényegi kérdéseinek felvázolása mellett a megsemmisített rendeletek, szakaszok helyett helyes
megoldásokra is utal a kiadvány a célból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához.

A kötet fõ gerincét alkotják a következõ önkormányzati témákban alkotott alkotmánybírósági dön-
tések: a helyi jogalkotás általános kérdései és a jogi alapelvek érvényesülése az önkormányzati
rendeletekben, a helyi adó, a hatósági ár, a szociális támogatások, gyermekvédelmi ellátások,
lakás- és helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás, állattartás, közterület-használat, vásárok
és piacok rendje, építésügy, önkormányzati vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az önkormányzat szervezete és mûködése.

Külön érdekessége a kiadványnak, hogy a szerzõk olyan alkotmánybírósági határozatokat is bemu-
tatnak, amelyek idõközben a magyar jogszabályok módosítása, illetve a közösségi jognak való
megfelelés okán nem alkalmazhatók, ezzel ugyanis elkerülhetõ, hogy adott esetben a jogalkotó
olyan határozatra hivatkozzon a szabályozás során, amely okafogyottá vált.

Magyarország uniós csatlakozása óta kiemelt jelentõsége van a közösségi elõírások betartásának
is mind a helyi önkormányzati rendeletek alkotása, mind pedig a helyi önkormányzatok törvényes
mûködésének biztosítása során. Így a kiadvány az Európai Bíróság ítéleteinek rövid ismertetése
mellett az adott helyzetben alkalmazandó közösségi jogszabály hivatkozását, a helyes értelmezést
és a követendõ magatartást is tartalmazza. Más tagállamok önkormányzatainak negatív tapasz-
talatai nagy segítségül szolgálhatnak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal-
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû kötet szerzõi a magyar önkormányzati rendszer és az Európai Unió
joganyagának kiváló ismerõi:
Dr. Gyergyák Ferenc fõtanácsadó (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága)
Dr. Orova Márta fõosztályvezetõ-helyettes (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)
Sárközyné dr. Szabó Piroska, jegyzõ
Dr. Zöld-Nagy Viktória közigazgatási jogász (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az
Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt ajánlja az ország
valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési
elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt
vevõ hivatali munkatársaknak.

A 384 oldalterjedelmû kiadvány ára: 3948 Ft áfával

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-
rum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

..........................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság
és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt (ára: 3948 Ft + postaköltség),
..................... példányban, és kérem 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 átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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