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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
BIZOTTSÁGÁNAK HATÁROZATAI
2006. II. FÉL ÉV

55/2006. (VII. 31.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy – a 2005. évi meg hi ú sult pá lyá za ti ma rad vány ke -
ret bõl – a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria ál tal szer ve zett „Nem ze ti kin csek Né met or szág ból, Lut her tõl a
Ba u ha u sig” címû ki ál lí tást 8 mil lió Ft vissza té rí ten dõ tá mo ga tás sal (2007. év ele jén tör té nõ el szá mo -
lás ki kö té se mel lett), va la mint az Or szá gos Szé che nyi Könyv tár ál tal a Ma gyar Mû ve lõ dés tör té ne ti
Le xi kon 100 ha tá ron túli ma gyar könyv tár szá má ra való meg vá sár lá sát és pos tá zá sát (a Könyvtári
Kollégiumon keresztül) összesen 2 336 000 Ft támogatással segíti.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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57/2006. (X. 9.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság egy han gú lag dön tött, hogy az NKA szak mai kol lé gi u mai szá má ra a 2007. évre, a
Bi zott ság ál tal biz to sí tott for rás ból a kö vet ke zõ cím zett tá mo ga tá so kat határozza meg:

Könyv tá ri Kol lé gi um
Ha tá ron túli ma gyar fo lyó ira tok meg vá sár lá sa ma gyar könyv tá rak szá má ra 14 millió Ft
Bv.-in té ze tek könyv tá ri ál lo mány bõ ví tése 5 mil lió Ft

Ze nei Kol lé gi um
Bar tók Béla Ju bi le u mi CD-ki adás 60 mil lió Ft
Könnyû ze nei klu bok, dzsessz mû vé szet tá mo ga tá sa 40 mil lió Ft
Ze nei ren dez vé nyek tá mo ga tá sa (Hu bay Jenõ He ge dû ver seny, 
Szom bat he lyi Bar tók Sze mi ná ri um) Ha ydn-prog ram iro da programjai 35 millió Ft

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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58/2006. (X. 9.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy az NKA szak mai kol lé gi u mai számára a 2007. évi
ke re tük ter hé re a kö vet ke zõ cím zett tá mo ga tá so kat határozza meg:

Kép zõ mû vé sze ti Kol lé gi um
Kor társ mû vész gyûj te mé nyes ki ál lí tá sa 10 mil lió Ft

Köz mû ve lõ dé si Kol lé gi um
Cir kusz mû vé szet tá mo ga tá sa 10 mil lió Ft

Le vél tá ri Kol lé gi um
Ál lo mány men tés (tör vé nyi kö te le zett ség) 120 mil lió Ft

Mû em lék és Ré gé szet Kol lé gi um
Örök sé gi el sõ se gély pá lyá za tok 10 mil lió Ft

Szép iro da lom Kol lé gi um
Kri ti kai ki adá sok 5 mil lió Ft

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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59/2006. (X. 9.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy a Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes Kol lé -
gi um 2007. évi ke re tét 825 mil lió fo rint ban ha tá roz za meg, s ez alap ján a kol lé gi um ala pí tó ok ira tá nak 
mó do sí tá sát kez de mé nye zi a mi nisz ter úrnál. Fel ké ri az NKA el nö két, hogy Bá lint And rás és Csen ge -
ry Ad ri en ne bi zott sá gi ta gok be vo ná sá val a szín ház, zene és tánc té ma kör ben az érin tett szak mai kol -
lé gi u mok ve ze tõ i vel a támogatási javaslatok finomítása érdekében tárgyalásokat folytasson.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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60/2006. (X. 9.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy a Nem zet kö zi Kul tu rá lis Tá mo ga tá sok Ide ig le nes
Kol lé gi um 2007. évi ke re tét 50 mil lió fo rint ban határozza meg.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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61/2006. (X. 9.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy a mel lék let ben ta lál ha tó, az NKA 2007. évre vo -
nat ko zó fo lyó irat-pá lyá za ti fel hí vás szö ve gé nek alap ján el fo gad ja, fel ha tal maz za az el nö köt, hogy a
szö ve get a le foly ta tott vita és a kül sõ szak ér tõ vel tör té nõ egyez te tés alap ján vég le ge sít se. A Bi zott ság
az így el ké szült vég le ges szö veg pá lyá za ti ki írás ba tör té nõ be épí té sét a szak mai kol lé gi u mok szá má ra 
kö te le zõ vé te szi. A Szép iro dal mi Szak mai Kol lé gi um ra a fen ti ren del ke zés nem vo nat ko zik, a kol lé -
gi um azonban a szabadon kialakított pályázati felhívás szövegét köteles az NKA elnökével
egyeztetni.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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62/2006. (X. 9.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy az NKA Szép iro dal mi és Könyv tá ri Szak mai Kol -
lé gi um ké ré se alap ján a Szép iro dal mi Kol lé gi um 2006. évi ke re té bõl 14 mil lió fo rin tot át cso por to sít a
Könyv tá ri Szak mai Kol lé gi um ke re té hez an nak ér de ké ben, hogy az – meg hí vá sos pá lyá zat for má já -
ban, a Könyv tár el lá tó Kht.-n ke resz tül – a két kol lé gi um ál tal meg ha tá ro zott 20 legfontosabb irodalmi 
lapot 278 városi könyvtárba eljuttassa.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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63/2006. (X. 9.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy az 55/2006. (VII. 31.) szá mú ha tá ro za tá nak azon
ré szét, mely sze rint a „Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria ál tal szer ve zett »Nem ze ti kin csek Né met or szág ból
Lut her tõl a Ba u ha u sig« címû ki ál lí tást 8 mil lió Ft vissza té rí ten dõ támogatással segíti” – visszavonja.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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64/2006. (X. 9.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy hoz zá já rul ah hoz, hogy a Mú ze u mi és Könyv tá ri
Szak mai Kol lé gi u mok a 2007–2009. évi ke re te ik ter hé re Bá lint Sán dor ha gya té ká nak ar chi vá lá sá ra
és fel dol go zá sá ra ki íran dó meg hí vá sos pá lyá zat ra össze sen maximum 15 millió Ft-ot elkülönítsenek.

(A pon tos össze get a kol lé gi u mok a jö võ ben ha tá roz zák meg.)
A Könyv tá ri Szak mai Kol lé gi um az éves ke re té bõl az ál ta la erre szánt össze get a Mú ze u mi

Szak mai Kol lé gi um nak átadja.
A meg hí vá sos pá lyá za tot – a Könyv tá ri Kol lé gi um egyet ér té sé vel – a Mú ze u mi Kol lé gi um írja

ki; a pá lyá zat ról tör té nõ dön té si ülés re a Könyv tá ri Kol lé gi um kép vi se lõ jét tanácskozási joggal
meghívja.

(A Bi zott ság ide ig le nes kol lé gi um lét re ho zá sát nem tá mo ga tta.)

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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65/2006. (XI. 13.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy – mó do sít va az 57/2006. (X. 9.) szá mú ha tá ro za tát
– az NKA szak mai kol lé gi u mai szá má ra a 2007. évre, a Bi zott ság ál tal biz to sí tott for rás ból, össze sen
359 M Ft ér ték ben a kö vet ke zõ cím zett támogatásokat határozza meg:

Könyv tá ri Kol lé gi um
Ha tá ron túli ma gyar fo lyó ira tok meg vá sár lá sa ma gyar könyv tá rak szá má ra 14 millió Ft
Bv-in té ze tek könyv tá ri ál lo mány bõ ví té se 5 millió Ft

Mú ze u mi Kol lé gi um
Alfa prog ram I. – Ván dor ki ál lí tá sok ra 40 mil lió Ft
Alfa prog ram II. – Nagy ki ál lí tá sok ra 120 mil lió Ft

Nép mû vé sze ti Kol lé gi um
Ten ger tánc-prog ram 50 mil lió Ft

Ze nei Kol lé gi um
Bar tók Béla Ju bi le u mi CD-ki adás (3 év alatt össze sen 180 millió Ft) 60 mil lió Ft
Könnyû ze nei klu bok, dzsesszmû vé szet tá mo ga tá sa 30 mil lió Ft
Ze nei ren dez vé nyek tá mo ga tá sa
(Hu bay Jenõ He ge dû ver seny, Szom bat he lyi Bar tók Sze mi ná ri um) 20 millió Ft
Ha ydn-prog ram iro da programjai 20 millió Ft

Fen ti e ken túl – a Bi zott ság 58/2006. (X. 9.) szá mú ha tá ro za tát meg erõ sít ve – az NKA szak mai
kol lé gi u mai szá má ra a 2007. évi ke re tük ter hé re, össze sen 155 M Ft ér ték ben a kö vet ke zõ cím zett
támogatásokat határozza meg:

Kép zõ mû vé sze ti Kol lé gi um
Kor társ mû vész gyûj te mé nyes ki ál lí tá sa 10 mil lió Ft

Köz mû ve lõ dé si Kol lé gi um
Cir kusz mû vé szet tá mo ga tá sa 10 mil lió Ft

Le vél tá ri Kol lé gi um
Ál lo mány men tés (tör vé nyi kö te le zett ség) 120 mil lió Ft

Mû em lék és Ré gé szet Kol lé gi um
Örök sé gi el sõ se gély pá lyá za tok 10 mil lió Ft

Szép iro da lom Kol lé gi um
Kri ti kai ki adá sok 5 mil lió Ft

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke

76 NKA HÍRLEVÉL n BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK



66/2006. (XI. 13.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy – rész ben mó do sít va az 59/2006. (X. 9.) szá mú ha -
tá ro za tát – a Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes Kol lé gi um 2007. évi ke re tét 761 mil lió fo rint -
ban ha tá roz za meg, s ez alap ján a kol lé gi um ala pí tó okiratát kezdeményezi a mi nisz ter úrnál.

A kol lé gi um ren del ke zé sé re álló összeg ter hé re meg hí vá sos pá lyá za tot kö te les meg hir det ni a
Bi zott ság ál tal el fo ga dott táblázat szerint.

(Az elõ ter jesz tés bõl ki vé ve a Mú ze u mi Ma já lis és a Mú ze u mok õszi fesz ti vál ja, va la mint ki bõ -
vít ve a Pécsi Film ün nep pel.)

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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67/2006. (XI. 13.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy ja va sol ja a mi nisz ter úrnak az NKA Ki emelt Kul -
tu rá lis Ese mé nyek, va la mint Nem zet kö zi Kul tu rá lis Tá mo ga tá sok Ide ig le nes Kol lé gi u mainak – azok
for rá sa i val együtt – 2007. január 1-jével történõ összevonását.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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68/2006. (XI. 13.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság – egy el len sza va zat mel lett – úgy dön tött, hogy az ál ta la tár gyalt elõ ter jesz tés sze -
rint ja va sol ja a mi nisz ter úrnak el fo gad ni a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap kol lé gi u ma i nak 2007. évi
pályázati kereteit.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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69/2006. (XI. 13.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság a hoz zá az össze fér he tet len sé gi sza bá lyok okán ha tá ro zat kép te len né vált Ipar mû -
vé sze ti Szak mai Kol lé gi um ál tal el jut ta tott há rom prog ram ese té ben – egy össze fér he tet len sé gi be je -
len tés mel lett – 9 plusz 1 igen sza va zat tal el fo gad ta a kol lé gi um ál tal ja va solt támogatási szándék
tényét és annak összegét.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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70/2006. (XI. 13.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság a hoz zá az össze fér he tet len sé gi sza bá lyok okán ha tá ro zat kép te len né vált Fo tó mû -
vé sze ti Szak mai Kol lé gi um ál tal el jut ta tott két prog ram ese té ben – egy össze fér he tet len sé gi be je len -
tés mel lett – 10 plusz 1 igen sza va zat tal el fo gad ta a kol lé gi um ál tal ja va solt támogatási szándék tényét 
és annak összegét.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke

BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK n NKA HÍRLEVÉL 81



71/2006. (XI. 13.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy a Nem zet kö zi Kul tu rá lis Tá mo ga tá sok Ide ig le nes
Kol lé gi um 2006. évi ma rad vá nyá ból „Bar tók – Can ta ta Pro fa na” címû ki ad vány fi nan szí ro zá sá ra
– meg hí vá sos pá lyá zat – 2 mil lió fo rin tot a Ze nei Szakmai Kollégium keretéhez átcsoportosít.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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72/2006. (XI. 13.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy az NKA Szín ház Szak mai Kol lé gi um fo gya ték kal
élõk tá mo ga tá sá ra el kü lö ní tett cél ke re té bõl fenn ma ra dó 100 000 Ft-ot a kol lé gi um ké ré se alap ján, an -
nak sza ba don fel hasz nál ha tó keretéhez csoportosítja át.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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73/2006. (XI. 13.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság úgy dön tött, hogy az NKA szak mai kol lé gi u ma i nak 2006. évi cél ke re te i nek ma -
rad vá nyát – a 27 489 218 Ft-ot – „vissza ve szi”, az Igaz ga tó sá got fel ké ri, hogy az össze get köz pon to -
sí tot tan ke zel je, mely nek fel hasz ná lá sá ról a Bizottság késõbbi idõpontban dönt.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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74/2006. (XII. 4.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy az NKA kom mu ni ká ci ó ját foly tat ni akar ja,
for rá sá nak az aláb bi té te le ket je lö li meg:

– 73/2006. (XI. 13.) szá mú ha tá ro za ta ér tel mé ben 
köz pon to sí tott cél ke ret ma rad vá nya 27 489 218 Ft
– a szak mai kol lé gi u mok dön té se után vissza utalt pén zek, 
ke ret ma rad vá nyok össze sen 13 954 267 Ft
– 2007. évi tar ta lék ter hé re 38 556 515 Ft

A Bi zott ság fel ké ri az NKA Igaz ga tó sá gát, hogy az össze sen brut tó 80 mil lió fo rint ér té kû
köz be szer zé si el já rást mi e lõbb in dít sa el, bo nyo lít sa le.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke

BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK n NKA HÍRLEVÉL 85



75/2006. (XII. 4.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság egy han gú sza va zás sal úgy dön tött, hogy az NKA szak mai kol lé gi u ma i nak fel -
ügye le tét a kö vet ke zõ rend szer ben lát ja el:

Ba gá ri né Visz ket Ka ta lin Köz mû ve lõ dé si Szak mai Kol lé gi um, Népmûvészet
Ba u er Ist ván Ipar mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um, 

Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kollégium
Bá lint And rás Szín há zi Szak mai Kol lé gi um
Csen ge ry Ad ri en ne Ze nei Szak mai Kol lé gi um, Tánc mû vé sze ti Szak mai Kollégium
Deme Pé ter Mú ze u mi Szak mai Kol lé gi um,  

Mû em lé ki és Ré gé sze ti Szak mai Kollégium
Ge csé nyi La jos Könyv tá ri Szak mai Kol lé gi um, Le vél tá ri Szak mai Kollégium
Le ven del Ádám Épí tõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um, Is me ret ter jesz té si 

és Kör nye zet kul tú ra Szakmai Kollégium
Me ix ner And rás Fo tó mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um, 

Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes Kollégium
Rad nó ti Sán dor Szép iro dal mi Szak mai Kol lé gi um
Sza kács Lász ló Moz gó kép Szak mai Kol lé gi um

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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76/2006. (XII. 11.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság az NKA 2007. évi kom mu ni ká ci ó ja ügyé ben egy han gú lag a kö vet ke zõk rõl
döntött:

– a Bi zott ság az NKA 2007. évi kom mu ni ká ci ós prog ram já ra brut tó 80 mil lió fo rin tos ke re tet
határoz meg,

– fel ha tal maz za a Bi zott ság el nö két, érin tett tag ja it és az Igaz ga tó ság ve ze té sét, hogy a kom mu -
ni ká ci ós te vé keny ség sa rok pont ja i ról, rész le te i rõl a jö võ ben tör té nõ szak ér tõ tár gya lá sok alap ján a
Bizottság nevében késõbb döntsön,

– a 2006. évi kom mu ni ká ci ó ra meg ha tá ro zott ke ret bõl meg ma ra dó össze get a Bi zott ság a
2007. évi kom mu ni ká ci ós ke ret hez csoportosítja át.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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77/2006. (XII. 11.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság az NKA 2007. évi pá lyá za ti nap tár tár gyá ban ké szült elõ ter jesz tést nem fo gad ta el,
ar ról – a to váb bi szak mai és igaz ga tó sá gi egyez te té sek után – késõbb dönt.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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78/2006. (XII. 11.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy a Ma gyar Mû ve lõ dés tör té ne ti Le xi kon új kö te té -
nek 100 ha tá ron túli könyv tá rá ba tör té nõ el jut ta tá sá nak ér de ké ben, a 2007. évi tar ta lék ter hé re –
537 000 Ft-ot át cso por to sít a Könyvtári Szakmai Kollégiumhoz.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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79/2006. (XII. 11.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy a 2007. évi szak mai be szá mo lók szem pont rend -
sze rét el fo gad ja.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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80/2006. (XII. 11.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy az Ipar mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um ha lasz tott
pá lyá za ta it to vább ra is ha lasz tott ként ke ze li, s egy ben fel ké ri az Ipar mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi u mot, 
hogy a kö zel jö võ ben új ülés ke re té ben új ra tár gyal ja azo kat.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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81/2006. (XII. 11.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság a hoz zá az össze fér he tet len sé gi sza bá lyok okán ha tá ro zat kép te len né vált Könyv -
tári Szak mai Kol lé gi um ál tal el jut ta tott ti zen négy prog ram ese té ben 8 plusz 1 igen sza va zat tal el fo -
gad ta a kol lé gi um ál tal ja va solt tá mo ga tá si szán dék té nyét és an nak össze gét.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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82/2006. (XII. 11.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság a hoz zá az össze fér he tet len sé gi sza bá lyok okán ha tá ro zat kép te len né vált Le vél tá ri
Szak mai Kol lé gi um ál tal el jut ta tott egy prog ram ese té ben – egy össze fér he tet len sé gi be je len tés mel -
lett – 7 plusz 1 igen sza va zat tal el fo gad ta a kol lé gi um ál tal ja va solt támogatási szándék tényét és
annak összegét.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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83/2006. (XII. 11.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság a hoz zá az össze fér he tet len sé gi sza bá lyok okán ha tá ro zat kép te len né vált Mú ze u mi 
Szak mai Kol lé gi um ál tal el jut ta tott egy prog ram ese té ben 8 plusz 1 igen sza va zat tal el fo gad ta a kol lé -
gi um ál tal ja va solt tá mo ga tá si szándék tényét és annak összegét.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke

94 NKA HÍRLEVÉL n BIZOTTSÁGI HATÁROZATOK



84/2006. (XII. 11.) HA TÁ RO ZAT

A Bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy az év vé gén meg üre se dõ szak mai kol lé gi u mi ve ze -
tõi he lyek re a mi nisz ter úrnak az aláb bi sze mé lyek ki ne ve zé sét, man dá tu ma ik meghosszabbítását
javasolja:

Épí tõ mû vé szet Wag ner Pé ter, DLA
Fo tó mû vé szet Al ber ti ni Béla
Ipar mû vé szet Zsó tér Lász ló (meg hosszab bí tás)
Köz mû ve lõ dés Tóth Zsu zsan na (meg hosszab bí tás)
Le vél tár Mol nár Jó zsef (meg hosszab bí tás)
Mú ze um Ka ján Imre
Nép mû vé szet Pál Mik lós né
Szép iro da lom Vá mos Mik lós (meg hosszab bí tás)
Szín ház Csiz ma dia Ti bor (meg hosszab bí tás)
Tánc mû vé szet Pa ta ki And rás (meg hosszab bí tás)

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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TÁJÉKOZTATÓ 
A SZÍNHÁZI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. no vem ber 20.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. de cem ber 18.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 51 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 74 222 200 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: 753 460 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: 1 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 1 700 000 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 30 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 48 314 450 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 28 105 000 Ft

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

1. Ven dég já té kok ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bár ka Jó zsef vá ro si Szín há zi és Kul tu rá lis Kht. (Bu da pest)
A moszk vai Ka zan cev Köz pont ma gyar or szá gi ven dég já té ká ra 1 200 000 Ft

Bó bi ta Báb szín ház (Pécs)
Bó bi ta Báb szín ház szer bi ai és ro má ni ai ven dég já té ká ra 
és a nagy be cs kereki báb szín ház ven dég já té ká ra Pécsen 320 000 Ft

Bu da örsi Já ték szín (Bu da örs)
Szi lá gyi An dor: Le án der és len szi rom címû elõ adás be mu ta tá sá ra Kas sán 500 000 Ft

Bu da pes ti Ka ma ra szín ház Kht. (Bu da pest)
Ha tá ron túli pó di um elõ adá sok Kas sán cím mel vers mû so rok ra 
a kas sai Thá lia Szín ház ban 400 000 Ft

Ci ró ka Báb szín ház (Kecs ke mét)
A Kék ru hás kis lány tör té ne te címû elõ adás be mu ta tá sá ra 
a Dy na mics 07 nem zet kö zi báb fesz ti vá lon Ang li á ban 685 000 Ft

Cso ko nai Szín ház (Deb re cen)
Szõcs Géza: Li ber té 56 címû ze nés já ték ven dég já té ká ra 
a be reg szá szi Illyés Gyu la Ma gyar Nem ze ti Szín ház ban 800 000 Ft
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Gár do nyi Géza Szín ház (Eger)
Mro zek: Tan gó címû elõ adás be mu ta tá sá ra Zom bo ron, 
Új vi dé ken és Nagy becs ke ren* 1 100 000 Ft

He ve si Sán dor Szín ház (Za la eger szeg)
A He ve si Sán dor Szín ház ven dég já té ká ra Bar ce lo ná ban 1 800 000 Ft

Hon véd Együt tes (Bu da pest)
A Hon véd Ka ma ra szín ház ven dég já té ká ra Er dély ben 1 400 000 Ft

Ka to na Jó zsef Szín ház (Bu da pest)
A bu da pes ti Ka to na Jó zsef Szín ház és az iz ra e li Ha bi mah Szín ház 
ven dég já ték cse ré jé re* 2 500 000 Ft

Ke rek asz tal Tár su lás (Sza da)
A tár su lat fel vi dé ki és er dé lyi tur né já ra a Csá szár címû 
szín há zi ne ve lé si prog ram mal 900 000 Ft

Ko lib ri Szín ház (Bu da pest)
A Sem mi ség és az Apu ka címû elõ adá sok be mu ta tá sá ra 
a Tal linn The at re Treff 2007 nem zet kö zi szín há zi fesz ti vá lon 800 000 Ft

Kré ta kör Ala pít vány (Bu da pest)
A Kré ta kör Szín ház Peer Gynt, Si ráj és Ham let címû elõ adá sa i nak 
be mu ta tá sá ra Nor vé gi á ban a ber ge ni Fests pil le ne-i Ber gen fesz ti vá lon* 1 800 000 Ft

Le ven du la Ala pít vány (Cser kút)
A Le ven du la szín ház ven dég já té ká ra a li be re ci Ma te rin ka báb fesz ti vá lon 400 000 Ft

Ma dách Szín ház Kht. (Bu da pest)
Mol nár Fe renc: A test õr címû víg já té ká nak be mu ta tá sá ra 
a sep si szent györ gyi Ta má si Áron Szín ház ban 1 400 000 Ft

Ma gyar Folk Cent rum Egye sü let (Deb re cen)
Ta ma ra és az Arany szö gek kel ki vert ha zug sá gok 
címû szín da ra bok be mu ta tá sá ra Finn or szág ban 600 000 Ft

Pé csi Hor vát Szín ház (Pécs)
A Tuz lai Nem ze ti Szín ház pé csi ven dég já té ká ra 150 000 Ft

Pin tér Béla és Tár su la ta (Bu da pest)
Pin tér Béla és Tár su la ta bres ci ai ven dég já té ká ra 800 000 Ft

Pont Mû hely Egye sü let (Bu da pest)
A csa lád és az Õszin te, de igaz címû elõ adá sok be mu ta tá sá ra Sza bad kán 800 000 Ft

Si pos Ka ta lin (Kecs ke mét)
A Tin ta ló Cir kusz címû pro duk ció be mu ta tá sá ra Bel gi um ban 350 000 Ft

Szig li ge ti Szín ház (Szol nok)
Ha rold Pin ter–Di Tre vis: Az el tûnt idõ nyo má ban címû pro duk ció 
be mu ta tá sá ra a Zág rá bi Nem ze ti Színházban 1 000 000 Ft
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Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Háza Kht. (Bu da pest)
A Sci e tas Ra fa el lo San zio (Olasz or szág) elõ adá sá nak be mu ta tá sá ra 
a Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Há zá ban 1 000 000 Ft
Brit szín há zi tár su la tok ma gyar or szá gi ven dég já té ká ra 2 000 000 Ft

Új Szín há zért Ala pít vány (Jász be rény)
Vár sze gi Ti bor és Tár su la ta két elõ adá sá nak be mu ta tá sá ra Er dély ben 
és a Vaj da ság ban 500 000 Ft

Új Szín ház Kht. (Bu da pest)
Az Új Szín ház és a Gyu lai Vár szín ház Sha kes pe a re: Szen ti vá né ji álom 
címû elõ adá sá nak be mu ta tá sá ra a ne us si Sha kes pe a re-fesz ti vá lon* 1 400 000 Ft

Veszp ré mi Pe tõ fi Szín ház (Veszp rém)
A veszp ré mi Pe tõ fi Szín ház ven dég já té ká ra Szlo vák i á ban 500 000 Ft

Vi dám Szín pad Szín ház mû vé sze ti Kht. (Bu da pest)
A Tel Aviv-i Beit Les si n Szín ház ma gyar or szá gi ven dég já té ká ra 1 100 000 Ft

Ko má ro mi Jó kai Szín ház (Ko mar no–Rév-Ko má rom)
A ko má ro mi Jó kai Szín ház Szép Ernõ: Pa ti ka címû pro duk ci ó já nak 
be mu ta tá sá ra a veszp ré mi Pe tõ fi Szín ház ban 400 000 Ft

Fi gu ra Tár sa ság (Ghe org he ni–Gyer gyó szent mik lós)
A Fi gu ra Stú dió szín ház ven dég já té ká ra Vas vá ron, Szom bat he lyen 
és Bu da pes ten 800 000 Ft

Pros ce ni um Ala pít vány (Satu Mare–Szat már né me ti)
A szat már né me ti Ha rag György Tár su lat ven dég já té ká ra 
a Bár ka Szín ház ban Csáth Géza: A Ja ni ka címû elõ adás sal 700 000 Ft

*
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Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 6 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 10 992 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, il let ve 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: 9 810 000 Ft
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 5 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 10 992 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 8 200 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet (Bu da pest)
A Szín há zi Év könyv meg je len te té sé re a 2005–2006-os szí ni évad ra 700 000 Ft

Ka to na Jó zsef Szín ház (Kecs ke mét)
Az E-chat, a Bal ká ni kob ra, a Sza bad ság harc Sze ben en 
és a Ber lin, Gre ifs wal der Stras se címû elõ adá sok 
hely ben tör té nõ to vább ját szá sá ra 1 000 000 Ft

ELTE Egye te mi Szín pad Ala pít vány (Bu da pest)
Az Egye te mi Szín pad tör té ne te címû könyv meg je len te té sé re 1 200 000 Ft

Szig li ge ti Szín ház (Szol nok)
Oleg és Vla di mír Presz nya kov: Özön víz elõtt címû 
pro duk ció õs be mu ta tó já ra 2 300 000 Ft

Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Az egye tem nem zet kö zi fesz ti vál rész vé te lé re és nem zet kö zi prog ram ja i ra 3 000 000 Ft

Csiz ma dia Ti bor s. k.,
a Szín há zi Kol lé gi um el nö ke

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

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

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. no vem ber 20.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. de cem ber 18.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 14 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 93 250 681 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): 2 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 15 000 000 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: 6 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 51 664 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 36 951 200 Ft

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

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

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Cri ti cai La pok Kul tu rá lis és Mû vé szet kri ti kai Ala pít vány (Budapest)
A Cri ti cai La pok címû fo lyó irat 2007. évi ti zen egy lap szá má nak 
meg je len te té sé re 8 411 200 Ft

Kri ti ka Ala pít vány (Bu da pest)
A Kri ti ka címû fo lyó irat 2007. évi ti zen egy lap szá má nak meg je len te té sé re 2 100 000 Ft

Szín ház Ala pít vány (Bu da pest)
A Szín ház címû fo lyó irat 2007. évi ti zen két lap szá má nak 
meg je len te té sé re és in ter ne tes meg je le ní té sé re 15 960 000 Ft

Új Szín há zért Ala pít vány (Jász be rény)
Az El len fény címû kor társ tánc- és szín ház mû vé sze ti fo lyó irat 
2007. évi tíz lap szá má nak meg je len te té sé re és in ter ne tes meg je le ní té sé re 7 000 000 Ft

Szín ház.hu Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A Szín ház.hu in ter ne tes fo lyó irat 2007. évi meg je len te té sé re* 2 900 000 Ft

Mé dia In dex Egye sü let (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A www.ham let.ro er dé lyi szín há zi fo lyó irat 2007. évi meg je len te té sé re 580 000 Ft

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

len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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TÁJÉKOZTATÓ 
AZ ÉPÍTÕMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. no vem ber 20.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. de cem ber 15.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 10 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 23 950 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve 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: 43 154 785 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 3 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 15 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 15 000 000 Ft

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

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem (Bu da pest)
4D Táj épí té sze ti és Kert mû vé sze ti Fo lyó irat 2007. évi négy 
lap szá má nak meg je len te té sé re 2 000 000 Ft

Kós Ká roly Ala pít vány (Bu da pest)
Az Or szág épí tõ címû fo lyó irat 2007. évi négy lap szá má nak meg je len te té sé re 4 000 000 Ft

Épí tész fó rum Ki adói Kft. (Bu da pest)
A www.epi tesz fo rum.hu in ter ne tes épí té sze ti na pi lap 2007. évi 
tar ta lom szol gál ta tá sá nak és fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ra 9 000 000 Ft

*
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Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 6 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 2 557 445 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, il let ve 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: 6 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 2 557 450 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 2 557 450 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Nagy és Nagy Ga lé ria Ala pít vány (Bu da pest)
Ka pi tány And rás: Alap rajz nél kü li épí té szet címû ki ál lí tá sá ra 274 436 Ft
Ben czúr Lász ló, Bo zsó An na má ria, Ta kács Ákos, Wé ber Jó zsef, 
Új Irány Cso port: Mil le ná ris park címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 488 308 Ft
Mi ko lás Ti bor élet mû ki ál lí tá sa meg ren de zé sé re 411 654 Ft
Bán Fe renc: Nyír bá to ri Kul tu rá lis Köz pont címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 319 436 Ft
Bu da pest Épí té sze ti Ní vó dí ja 2006., Bu da pest Épí té sze ti Ní vó dí ja 1995–2005. 
címû ki ál lí tá sok meg ren de zé sé re 543 308 Ft
Erick van Ege ra at öt iro dá ja címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 520 308 Ft

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

el nö ke
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A MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL
ÉS EGYEDI DÖNTÉSÉRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. no vem ber 22.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. de cem ber 18.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 6 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 16 118 637 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve 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: 16 615 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 11 140 000 Ft

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

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

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem (Bu da pest)
4D Táj épí té sze ti és Kert mû vé sze ti fo lyó irat 2007. évi 
négy lap szá má nak meg je len te té sé re 800 000 Ft

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal (Bu da pest)
A Mû em lék vé de lem címû fo lyó irat 2007. évi meg je len te té sé re* 4 000 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)
Ar che o met ri ai mû hely címû elekt ro ni kus fo lyó irat 2007. évi meg je len te té sé re 800 000 Ft

Tal ma Ki adói, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. (Baja)
Vá rak, kas té lyok, temp lo mok címû fo lyó irat 2007. évi meg je len te té sé re 4 060 000 Ft

Vá ros- és Fa lu vé dõk Szö vet sé ge (Hun ga ria Nost ra) (Bu da pest)
Az Ér ték men tõ címû fo lyó irat 2007. évi meg je len te té sé re 1 480 000 Ft

*
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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: 1 980 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 1 980 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 1 980 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Lé bény)
A lé bé nyi ró mai ka to li kus temp lom re konst ruk ci ó já nak 
az en ge dé lye zé si terv-do ku men tá ció el ké szí té sé re* 1 980 000 Ft

Erõ Zol tán s. k.,
a Mû em lé ki és Ré gé 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 MÛEMLÉKI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. de cem ber 8.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. de cem ber 18.
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, il let ve 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 tokat az al té mák sor rend jé ben közöljük.

1. Ál lo mány vé de lem re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal (Bu da pest)
Vis ma i or mi att vég ve szély be ke rült mû em lé kek, 
ré gé sze ti le lõ he lyek meg men té sé re* 10 000 000 Ft

Erõ Zol tán s. k.,
a Mû em lé ki és Ré gé 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 MÛEMLÉKI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAIRA

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. de cem ber 8.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. de cem ber 18.
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: 5 000 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve 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: 5 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 5 000 000 Ft

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

1. Nagy ren dez vé nyek re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal (Bu da pest)
2007. évi Kul tu rá lis Örök ség Nap jai meg ren de zé sé re* 5 000 000 Ft

Erõ Zol tán s. k.,
a Mû em lé ki és Ré gé 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 
A MOZGÓKÉP KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS EGYEDI DÖNTÉSEIRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. ok tó ber 6.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. de cem ber 6.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 310 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 854 503 358 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): 1 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 805 000 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: 135 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 273 756 936 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 177 274 000 Ft

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

1. Fil mes ren dez vé nyek re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ag ria Film Mo zi üze mel te tõ és Szol gál ta tó Kft. (Eger)
A vi lág meg vál tók film jei címû so ro zat meg ren de zé sé re 250 000 Ft

A Mû ve lõ dés Háza (Sá ros pa tak)
Az art-mo zik kö zös ak ci ó ja a film tör té net je len tõs al ko tá sa i nak 
és a kor társ film mû vé szet ér té ke i nek nép sze rû sí té sé re 200 000 Ft

Bu da pest Film Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A 16. Eu ró pa film hét meg ren de zé sé re 3 000 000 Ft

Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Né ma film klub – né ma fil mek ve tí té sé re zon go ra kí sé ret tel 200 000 Ft

Bu da pest Film Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A me xi kói film hét 2006. meg ren de zé sé re 700 000 Ft

Ci ne-Mis Mo zi üze mi Szol gál ta tó Kht. (Mis kolc)
A fi a tal fil mes al ko tó mû helyek be mu tat ko zá sa és ke rek asz ta la 
címû ren dez vény re 1 300 000 Ft

Cine-Mis Mo zi üze mi Szol gál ta tó Kht. (Mis kolc)
A Vi lág meg vál tók – Klasszi ku sok fi a ta lok nak 
címû ve tí tés so ro zat meg ren de zé sé re 250 000 Ft
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Cir ko Film-Más képp Ala pít vány (Bu da pest)
Az irá ni film fesz ti vál meg ren de zé sé re a Cir ko-gej zír 
és a pé csi Apol ló art mo zi ban 300 000 Ft
Lars von Tri er ret ros pek tív fesz ti vál so ro zat meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft
Fil mes ren dez vé nyek re a pé csi Apol ló art mo zi ban 300 000 Ft

Eöt vös Jó zsef Ci gány–Ma gyar Pe da gó gi ai Tár sa ság (Bu da pest)
Az or szá gos roma film aka dé mia meg ren de zé sé re 700 000 Ft

Fej ér Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Szé kes fe hér vár)
Szem zõ Ti bor: Az élet ven dé ge – Cso ma-le gen dá ri um 
címû film jé nek dísz be mu ta tó já ra 150 000 Ft

Gyu la film Kul tu rá lis Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Bt. (Gyula)
A Pe tõ fi Film szín ház dísz elõ adá sa i ra és az egy ter mes mo zi sok ta lál ko zó já ra 150 000 Ft

Jó kai Mór Mû ve lõ dé si Ház, Könyv tár és Te le ház
(Táp lán szent ke reszt)
Mind egy – 111 éves a mozi címû ve tí tés so ro zat ra és elõ adá sok ra 150 000 Ft

Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ros 
Kert vá ro si Bá nyász Mû ve lõ dé si Ott hon (Tatabánya)
A ma gyaros film hét meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Kép-Szín-Ház Mû vész mo zi Ala pít vány (Sze ged)
A III. ani má ci ós na pok a Grand Ca fé ban címû ren dez vény re 200 000 Ft

Kis fa lu dy Sán dor Mû ve lõ dé si Köz pont, Könyv tár és Em lék ház
(Sümeg)
Fil mes ren dez vény so ro zat, ma gyar film na pok meg ren de zé sé re 
Sü meg tér sé gé ben 100 000 Ft

Klo ro film Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Film tett feszt ma gyar film fesz ti vál meg ren de zé sé re 800 000 Ft

La gu na film Film gyár tó és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Arany szem fesz ti vál – 2006 meg ren de zé sé re 3 000 000 Ft

LBL Fõ vál lal ko zó és Szál lí tá si Kft. (Bé kés csa ba)
A bé kés csa bai Cen ter mozi 2006. II. fél évi fil mes ren dez vé nye i re* 700 000 Ft

Ma gyar Do ku men tum film Ren de zõk Egye sü le te (Bu da pest)
A 13 nap re mény címû do ku men tum film-fesz ti vál meg ren de zé sé re 1 500 000 Ft

Ma gyar Füg get len Film- és Vi deo szö vet ség (Bu da pest)
36. Du nán tú li füg get len film-szem le meg ren de zé sé re 250 000 Ft
35. Ke let- és dél-ma gyar or szá gi füg get len film-szem le meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Ma gyar–Ír Ba rá ti Szö vet ség (Bu da pest)
A Ja me son ír film na pok meg ren de zé sé re 400 000 Ft
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Ma gyar Nem ze ti Film ar chí vum (Bu da pest)
A spa nyol pol gár há bo rú em lé ke a fil me ken címû ren dez vény re 260 000 Ft
2006. Ki es lows ki-év meg ren de zé sé re 240 000 Ft

Ma ros Me gyei Ma gyar De mok ra ti kus If jú sá gi Szö vet ség 
(Tir gu Mu res–Ma ros vá sár hely)
Al ter-na ti ve 14 nem zet kö zi rö vid film-fesz ti vál meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Má csai Sán dor Mû ve lõ dé si Ház (Kaba)
Ka bai film na pok meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Nem zet kö zi Vi zu á lis Mû vé sze ti Ala pít vány (Gyõr)
A Me di a wa ve 2007 nem zet kö zi film- és ze nei fesz ti vál elõ ké szí té sé re 7 000 000 Ft

Mo zi net Kul tu rá lis Szol gál ta tó és Pro jekt ve ze té si Ta nács adó Kft.
(Budapest)
Az ani má ci ós vi lág nap meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Mo zi sok Or szá gos Szö vet sé ge (Szol nok)
Ma gyar fil mek be mu ta tá sá ra a Lif ka art mo zi ban Sza bad kán 280 000 Ft
A mû sza ki kon fe ren cia meg ren de zé sé re 200 000 Ft
Te rü le ti kon fe ren cia meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Mû sza ki és Ter mé szet tu do má nyi Egye sü le tek Szö vet sé ge (Budapest)
Vi lág meg vál tók – fil mek, ame lye ket lát nod kell, mi e lõtt fel nõsz 
címû ve tí tés so ro zat meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Mû vé sze tek Háza Eger Kul tu rá lis és Szó ra koz ta tó Kht. (Eger)
Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc év for du ló já ra 
össze ál lí tott film so ro zat meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Nem ze ti Film szín ház Kht. (Bu da pest)
A Bar tók-év ün ne pi prog ram ja i ra az Urá nia Nem ze ti Film szín ház ban 200 000 Ft

Nóg rád Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Sal gó tar ján)
Pa lóc film hét meg ren de zé sé re a pász tói mú ze um ban 250 000 Ft

Oá zis Kul tu rá lis és Sza bad idõs Egye sü let (De recs ke)
IX. de recs kei film na pok meg ren de zé sé re 45 000 Ft

Pécs TV Kom mu ni ká ci ós Kft. (Pécs)
A pé csi Urá nia mozi fil mes ren dez vé nye i re, film klub ja i ra 300 000 Ft

Ró mer Ház Köz ala pít vány (Gyõr)
A Hra bal mozi fil mes ren dez vé nye i re 300 000 Ft

Sze ge di Moz gó kép Mo zi üze mel te tõ és Szol gál ta tó Kht. (Szeged)
Fil mes ren dez vé nyek re fesz ti vá lok, ret ros pek tív so ro zat 
a sze ge di bel vá ro si mo zi ban 500 000 Ft
Fil mes ren dez vé nyek re – art mo zik kö zös ak ci ó ja 
a film mû vé szet ér té ke i nek nép sze rû sí té sé re 250 000 Ft
Ma gyar fil mek pre mi er-elõ adá sa i ra, dísz be mu ta tók ra és kö zön ség ta lál ko zók ra 200 000 Ft
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Szem tõl Szem be ’99 Ala pít vány (Bu da pest)
A Cel lu lo id Works hop 9. meg ren de zé sé re 2 500 000 Ft

Szimp la film Film for gal ma zó és Film gyár tó Kft. (Bu da pest)
Ani fest4 nem zet kö zi ani má ci ós fesz ti vál meg szer ve zé sé re és le bo nyo lí tá sá ra 2 000 000 Ft

Ti sza Mozi Szó ra koz ta tó Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Szolnok)
A Ti sza part mozi film so ro za ta i ra, kö zön ség ta lál ko zó i ra 
és fil mes ren dez vé nye i re 500 000 Ft

Ti ta nic Film je len lét Ala pít vány (Bu da pest)
A 14. Ti ta nic nem zet kö zi film fesz ti vál elõ ké szí té sé re, le bo nyo lí tá sá ra 5 000 000 Ft

Új Bu da pest Film stú dió Kft. (Bu da pest)
Béb – a bor zon gás éj sza ká ja a Bem mo zi ban címû ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra 400 000 Ft
Rö vid re vág va – kor társ rö vid és kí sér le ti film ve tí tés, works hop, 
sze mi ná ri um so ro zat meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Váci Mi hály Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Gyer mek cent rum
(Nyír egy há za)
A VII. õszi film hét meg ren de zé sé re 200 000 Ft

2. Vi dé ki mo zik kö zön ség kap cso la ta i ra

Pá lyá zó és Pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ag ria Film Mo zi üze mel te tõ és Szol gál ta tó Kft. (Eger)
Tá jé koz ta tó ki ad vá nyok és rek lám anya gok ké szí té sé re 800 000 Ft

A Mû ve lõ dé s Háza (Sá ros pa tak)
A sá ros pa ta ki mozi kö zön ség kap cso la ta i nak ki épí té sé re,
a film szín ház prog ram ja i nak pro pa gá lá sá ra 600 000 Ft

Cir ko Film-Más képp Ala pít vány (Bu da pest)
A pé csi Apol ló art mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 1 500 000 Ft

Ci ne-Mis Mo zi üze mi Szol gál ta tó Kht. (Mis kolc)
A mis kol ci Kos suth, He ve sy és Mû vé sze tek Háza Urá nia és Béke art 
mo zi ter mek kö zön ség kap cso la ta i nak ki épí té sé re, fej lesz té sé re 1 500 000 Ft

Fõ nix Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Deb re cen)
Apol ló mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 800 000 Ft

Kép-Szín-Ház Mû vész mo zi Ala pít vány (Sze ged)
A tíz éves Grand Café ju bi le u mi ki ad vá nyá ra és mû sor fü ze te i re 350 000 Ft

LBL Fõ vál lal ko zó és Szál lí tá si Kft. (Bé kés csa ba)
A bé kés csa bai Cen ter mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re, ki épí té sé re* 1 500 000 Ft
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Mo zi net Kul tu rá lis Szol gál ta tó és Pro jekt ve ze té si Ta nács adó Kft.
(Budapest)
A Ba jor Ágost kul túr moz gó szó ró lap já nak el ké szí té sé re 400 000 Ft

Mû sza ki és Ter mé szet tu do má nyi Egye sü le tek Szö vet sé ge (Budapest)
A Nyír egy há zi Krú dy art mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 500 000 Ft

Mû vé sze tek Háza Eger Kul tu rá lis és Szó ra koz ta tó Kht. (Eger)
Az egri Mû vész mozi kö zön ség kap cso la tá nak 
to váb bi ki ala kí tá sá ra és fej lesz té sé re 600 000 Ft

Ná das dy And rás (Szi get szent mik lós)
A szi get szent mik ló si art mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 400 000 Ft

Pécs TV Kom mu ni ká ci ós Kft. (Pécs)
A pé csi Urá nia mozi bros sú rá i ra és hir de té se i re 800 000 Ft

Ró mer Ház Köz ala pít vány (Gyõr)
Hra bal mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 1 000 000 Ft

Sze ge di Moz gó kép Mo zi üze mel te tõ és Szol gál ta tó Kht. (Szeged)
A sze ge di bel vá ro si mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 1 500 000 Ft

Szent esi Mû ve lõ dé si Köz pont (Szen tes)
A szent esi Õze La jos Film szín ház kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 400 000 Ft

Ti sza Mozi Szó ra koz ta tó Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Szolnok)
A szol no ki Ti sza part mozi kö zön ség kap cso la ta i nak ki épí té sé re, fej lesz té sé re 1 000 000 Ft

3. a) Do ku men tum film-gyár tás ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

A Ma gyar Tánc mû vé sze tért Ala pít vány (Bu da pest)
Egy ku ta tó élet címû do ku men tum film gyár tá sá ra 1 430 000 Ft

Aqu a ma rin Film Mû sor ké szí tõ Kft. (Bu da pest)
Az Egy csepp élet címû do ku men tum film gyár tá sá ra 2 500 000 Ft

Arc Pro duk ció Mû vé sze ti és Kom mu ni ká ci ós Kft. (Bu da pest)
Hû ség – akit Ká dár áru ló nak mon dott címû do ku men tum film gyár tá sá ra 1 000 000 Ft

As ter Film Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A vá ros rit mu sa címû do ku men tum film gyár tá sá ra 2 500 000 Ft

Bo lo gna Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Kkt. (Bu da pest)
A Ba la ton ret ró címû do ku men tum film gyár tá sá ra 3 000 000 Ft
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Cent rál Film stú dió 2002 Kft. (Bu da pest)
A Ma tíz Klá ri címû do ku men tum film gyár tá sá ra 2 000 000 Ft

Ci ne ma-Film Kul tu rá lis Mû vé sze ti és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Lõwy dok tor címû do ku men tum film gyár tá sá ra 3 000 000 Ft

Ci ne mart Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A Ha mis vá dak ár nyé ká ban címû do ku men tum film gyár tá sá ra 3 000 000 Ft

Dor-Ka Mé dia Bt. (Szent end re)
Eu ró pai is ko la címû do ku men tum film gyár tá sá ra 3 500 000 Ft

Du en de Mû vé sze ti Kft. (Bu da pest)
A Fe ke tén-fe hé ren (gyer mek sze gény ség) 
címû do ku men tum film meg va ló sí tá sá ra 2 000 000 Ft

Duna Te le ví zió Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (Budapest)
A Bu da pest, nõ vá ros címû do ku men tum film gyár tá sá ra* 2 000 000 Ft

Du na táj Ala pít vány (Bu da pest)
A csán gó Fe lí cia címû do ku men tum film gyár tá sá ra 2 000 000 Ft

Elect ric Pic tu res and So unds Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A nõk or szá ga – Egy falu tük ré ben címû do ku men tum film gyár tá sá ra 3 500 000 Ft

Filmp lus Film gyár tó Kft. (Bu da pest)
A Pus kás mun kacímû do ku men tum film gyár tá sá ra 5 000 000 Ft

Fló ra Film In ter na ti o nal Film ké szí tõ, 
Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Budapest)
Gogo címû port ré film el ké szí té sé re 2 000 000 Ft

Fó rum Film Ala pít vány (Bu da pest)
Egy vá ro si ze nész le gen da: Dar vas Feri címû do ku men tum film gyár tá sá ra 3 000 000 Ft

Ikon Stú dió Köz hasz nú Egye sü let (Bu da pest)
A be fe je zett tör té net mun ka cí mû do ku men tum film gyár tá sá ra 2 500 000 Ft

In forg Stú dió Film gyár tó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Az Ay a hu as ca címû do ku men tum film gyár tá sá ra 3 000 000 Ft

Im rich Nagy – Bod va Stu dio (Mol da va–Szlo vá kia)
A kas sai ma gyar szín ját szás múlt ja, je le ne címû do ku men tum film gyár tá sá ra 1 600 000 Ft

La gu ná94 Film gyár tó, Film for gal ma zó és Be fek te té si Cso port Kft.
(Budapest)
Haza! Haza? címû do ku men tum film gyár tá sá ra 4 000 000 Ft

Merz Kor társ Mû vé sze ti és Kul tu rá lis Kht. (Bu da pest)
A Dada uni ver zum címû do ku men tum film gyár tá sá ra 3 000 000 Ft
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Ne u ró pa Film gyár tó, For gal ma zó és Ke res ke dõ Kft. (Bu da pest)
Esélyt kap va – Ci gány ér tel mi sé gi ek Ba ra nyá ban 
címû do ku men tum film gyár tá sá ra 3 000 000 Ft

No ri en Film Film pro duk ci ós és For gal ma zó Kft. (Bu da pest)
A ka lan do zó ma gya rok a sár ká nyok föld jén 
címû do ku men tum film gyár tá sá ra 4 000 000 Ft

Pa rá dé Kul tu rá lis Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Az el fe lej tett lé gió címû do ku men tum film gyár tá sá ra 2 500 000 Ft

Prak ter-Pa ra Kft. (Bu da pest)
Az én Moszk va te rem címû do ku men tum film gyár tá sá ra 2 000 000 Ft

Pro ton Ci ne ma Kft. (Bu da pest)
Az Így ké szült vol na: Ber tók La jos em lé ké re 
címû do ku men tum film gyár tá sá ra 2 500 000 Ft

Re al-Stú dió Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Az ope rett dip lo má cia, avagy a po li ti kus Csár dás ki rály nõ 
címû do ku men tum film gyár tá sá ra 2 000 000 Ft

Szeg-Tra de Kkt. (Bu da pest)
A hun völgy tit kai címû do ku men tum film gyár tá sá ra 3 000 000 Ft

Ti tá nia-Mas ter Pro Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Mer re te ke reggyünk immá? címû do ku men tum film gyár tá sá ra 3 000 000 Ft

3. b) Do ku men tum fil mek be fe je zé sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ab so lut Film Stu dio Pro duk ci ós és Mû vé sze ti Bt. (Bu da pest)
A le tûnt vi lág címû do ku men tum film gyár tá sá ra 1 000 000 Ft

Alo ha Rek lám, Mar ke ting és Film ké szí tõ Bt. (Bu da pest)
A Me nu hín álma címû do ku men tum film be fe je zé sé re 1 000 000 Ft

Ant ri os Kul tu rá lis, Szol gál ta tó és Ok ta tá si Kft. (Bu da pest)
A kis ka kas címû do ku men tum film be fe je zé sé re 500 000 Ft

BGB Film Film gyár tó Kft. (Bu da pest)
A ha tá rok. Az uk rán–szlo vák ha tá ron fek võ ma gyar falu éle té rõl szó ló 
do ku men tum film be fe je zé sé re 1 500 000 Ft
A hal õr címû do ku men tum film be fe je zé sé re 1 000 000 Ft

Ci ne mart Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A tit kok légi já ra ta címû do ku men tum film be fe je zé sé re 1 000 000 Ft
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Di a lóg Film stú dió Kft. (Bu da pest)
Az éle tek én eke címû do ku men tum film be fe je zé sé re 1 200 000 Ft

Eco film Ten ger alat ti Ku ta tó cso port Egye sü let (Bu da pest)
Ben ce + a töb bi jó ma dár címû do ku men tum film be fe je zé sé re 1 000 000 Ft

Fanny-Film Ki adó és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A szi vár vány színház címû do ku men tum film be fe je zé sé re 1 400 000 Ft

Film Uni ted Film gyár tó és Rek lám ügy nök sé gi Szol gál ta tó Kft.
(Bu da pest)
A Ki volt Gab ri el Pas cal? címû do ku men tum film be fe je zé sé re 1 000 000 Ft

Filmp lus Film gyár tó Kft. (Bu da pest)
A Sej, rom nyi mun ka cí mû do ku men tum film be fe je zé sé re 800 000 Ft

Fló ra Film In ter na ti o nal Film ké szí tõ, 
Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Budapest)
Az Új El do rá dó címû do ku men tum film be fe je zé sé re 2 000 000 Ft

Fo cus film Film gyár tó és Film for gal ma zó Kft. (Bu da pest)
A za rán dok an gyal: Ber da Jó zsef címû do ku men tum film be fe je zé sé re 1 000 000 Ft

For-Cre a ti on Kul tu rá lis és Mû vé sze ti Ta nács adó és Szol gál ta tó Bt.
(Budapest)
Von Höf ler… címû do ku men tum film be fe je zé sé re 1 500 000 Ft

In forg Stú dió Film gyár tó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Az Egy más ba ka pasz kod va mun ka cí mû do ku men tum film be fe je zé sé re 1 000 000 Ft

Klo ro film Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Be ne dek dok tor cso da kút ja címû do ku men tum film be fe je zé sé re 269 000 Ft

Lib re ci ne Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Bt. (Bu da pest)
A Sztá lin vá ro si kan tá ta címû do ku men tum film be fe je zé sé re 1 900 000 Ft

Ma gist ra tum-S Stú dió Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Kecs ke mét)
A szál lá sok népe címû do ku men tum film be fe je zé sé re 1 000 000 Ft

Ob jek tív Film stú dió Kft. (Bu da pest)
A vi lág vége – Sof ha dam címû do ku men tum film be fe je zé sé re 1 500 000 Ft

Pa rá dé Kul tu rá lis Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Ge ne rá ció L. címû do ku men tum film be fe je zé sé re 1 000 000 Ft

Print K.M.H. Nyom da ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.
(Bu da pest)
A szem be fújó szél címû do ku men tum film be fe je zé sé re 1 000 000 Ft

Pro No bis Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. (Csö rög)
A Ke re kes film címû do ku men tum film be fe je zé sé re 1 000 000 Ft
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4–5. Vizs ga fil mek re – meg hí vá sos pá lyá za tok

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Vizs ga- és dip lo ma fil mek, mû te rem- és ope ra tõ ri gya kor la tok ra 12 000 000 Ft

Ba logh Ba lázs (Gyön gyös)
A loop, mint vég te len ide jû moz gó kép mun ka cí mû 
dip lo ma mun ka el ké szí té sé re 625 000 Ft

Gaál Fru zsi na (Bu da pest)
A lét mun ka cí mû dip lo ma film meg va ló sí tá sá ra 625 000 Ft

Gá bor Már ton Dá ni el (Bu da pest)
A fõ cím mun ka cí mû dip lo ma film meg va ló sí tá sá ra 625 000 Ft

Har sá nyi Réka (Mis kolc)
Hang ká osz-ana lí zis mun ka cí mû dip lo ma mun ka meg va ló sí tá sá ra 625 000 Ft

Hu nya di Já nos (Bu da pest)
Ge mi ni mun ka cí mû dip lo ma film el ké szí té sé re 625 000 Ft

Hu szár Dá ni el (Bu da pest)
A bi li árd mun ka cí mû dip lo ma film meg va ló sí tá sá ra 625 000 Ft

Ke le men Pé ter (Kis kõ rös)
Hon vágy mun ka cí mû dip lo ma film meg va ló sí tá sá ra 625 000 Ft

Mend rei Mik lós (Bu da pest)
Az idõ gép mun ka cí mû dip lo ma film meg va ló sí tá sá ra 625 000 Ft

Mes ter há zy Ka ta lin (Bu da pest)
A Pro ject Mas hi ne mun ka cí mû dip lo ma film meg va ló sí tá sá ra 625 000 Ft

Papp Ni ko lett (Bu da pest)
Az Alz he i mer mun ka cí mû dip lo ma film meg va ló sí tá sá ra 625 000 Ft

Rit ter Ottó (Bu da pest)
Rej te kes mun ka cí mû dip lo ma film el ké szí té sé re 625 000 Ft

Samu Ben ce (Bu da pest)
Szín há zi elõ adás in ter ak tív hát te ré nek el ké szí té se, do ku men tá lá sa 
címû dip lo ma mun ká já ra 625 000 Ft

Schmidt And rás (Bu da pest)
A já ték? mun ka cí mû dip lo ma film meg va ló sí tá sá ra 625 000 Ft

Sza bó Il di kó Edit (Érd)
Vir tu á lis gyer mek mun ka cí mû dip lo ma film meg va ló sí tá sá ra 625 000 Ft
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Tas ko vics Éva (Baja)
Szív at lé ták mun ka cí mû dip lo ma film el ké szí té sé re 625 000 Ft

Tra ub Vik tó ria (Bu da pest)
A ten ger mun ka cí mû dip lo ma film meg va ló sí tá sá ra 625 000 Ft

6. Al ko tói tá mo ga tás ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Szo bosz lay Esz ter (Kecs ke mét)
Al ko tói tá mo ga tás a Fej la kók címû 8×1,5 per ces ani má ci ós film 
ké pes for ga tó köny vé nek és fi gu ra ter ve i nek el ké szí té sé re 600 000 Ft

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 13 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 43 386 020 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, il let ve 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: 10 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 40 331 020 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 27 917 500 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Fe ke te Do boz Köz hasz nú Ala pít vány (Bu da pest)
A moz gó ké pes tör té ne lem 
(rend szer vál tás Ma gyar or szá gon és Ke let-Eu ró pá ban 1988–1990) 
címû, 120 per ces DVD-ki adás ra és -for gal ma zás ra 400 000 Ft

Gila Já nos (Kecs ke mét)
A Bács-Kis kun me gyei mo zik tör té ne te 1899–1990-ig 
címû kö tet ki adá sá nak elõ ké szí té sé re 300 000 Ft

Ma gyar Do ku men tum film-ren de zõk Egye sü le te (Bu da pest)
Do ku men tum fil mek DVD-n való el jut ta tá sá ra egye te mek re 5 000 000 Ft

Ma gyar Film unió Kft. (Bu da pest)
A 38. ma gyar film szem le le bo nyo lí tá sá ra 9 200 000 Ft

Mo holy-Nagy Mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
A MOME ani má ció szak irá nyon ta nu ló hall ga tó i nak rész vé te lé re 
az An ne cy-ban meg ren de zés re ke rü lõ nem zet kö zi ani má ci ós filmfesztiválon 300 000 Ft
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Pa lan tír Film Vi zu á lis Ant ro po ló gi ai Ala pít vány (Budapest)
Di a lek tus fesz ti vál elõ ké szí té sé re 300 000 Ft

Sza bó Iván (Bu da pest)
A Le eds Met ro po li tan Uni ver sity ren de zõi mes ter kép zé sén való rész vé tel re 1 400 000 Ft

Mo zi sok Or szá gos Szö vet sé ge (Szol nok)
Mo zis Hí rek 2006/2. meg je len te té sé re 300 000 Ft

Che e se fi elds Kom mu ni ká ci ós és Ke res ke del mi Kft. (Budapest)
Usti Op re-Ro ad Mil le ná ris címû film be fe je zé sé re 
és a ma gyar vál to zat utó mun ká i nak el ké szí té sé re 4 430 000 Ft

Pro ton Ci ne ma Kft. (Bu da pest)
A Del ta címû film új ra in dí tá sá ra 6 287 500 Ft

Ken de Já nos s. k.,
a Moz gó kép 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 MOZGÓKÉP KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATA ELBÍRÁLÁSÁRÓL

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 6.
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: 89 269 580 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve 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: 8 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 51 519 340 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 36 450 000 Ft

A tá mo ga tott pá lyá za tokat 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

Film tett Egye sü let (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A Film tett címû moz gó ké pes ha vi lap 
2007. évi tíz lap szá má nak meg je len te té sé re 3 200 000 Ft

Film.hu Tar ta lom szol gál ta tó és Pro duk ci ós Kft. (Bu da pest)
A www.ma gyar.film.hu fil mes por tál 2007. évi meg je len te té sé re 8 000 000 Ft

Film vi lág Ala pít vány (Bu da pest)
A Film vi lág címû fo lyó irat 2007. évi ti zen két lap szá má nak meg je len te té sé re 10 500 000 Ft

Kosz to lá nyi De zsõ Ká vé ház Kul tu rá lis Ala pít vány (Bu da pest)
A Met ro po lis film el mé le ti és film tör té ne ti fo lyó irat 
2007. évi négy lap szá má nak meg je len te té sé re 2 000 000 Ft

Ma gyar Füg get len Film- és Vi deoszö vet ség (Bu da pest)
Per gõ Ké pek fo lyó irat 2007. évi négy lap szá má nak meg je len te té sé re 1 750 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Film ar chí vum (Bu da pest)
A film kul tu ra.hu 2007. évi meg je len te té sé re 5 200 000 Ft

Mo zi net Kul tu rá lis Szol gál ta tó és Pro jekt ve ze té si Ta nács adó Kft.
(Budapest)
A Mo zi net ma ga zin 2007. évi ti zen két lap szá má nak meg je len te té sé re 4 000 000 Ft

Sol tész Rek lám Ki adó és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
A Mé dia tech ni ka címû lap 2007. évi tíz lap szá má nak meg je len te té sé re 1 800 000 Ft
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A FOTÓMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATA ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. no vem ber 30.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. de cem ber 7.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 8 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 68 656 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): 2 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 33 916 000 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: 1 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 4 000 000 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 3 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 22 600 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 17 000 000 Ft

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

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

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Fo to grá fi ai Szak saj tó Ala pít vány (Bu da pest)
A Fo tó mû vé szet fo lyó irat 2007. évi (L) év fo lyam négy lap szá má ra 12 000 000 Ft

Magyar Távirati Iroda (Budapest)
Fotós szem – negyedévente megjelenõ fotómûvészeti magazin 
2007. évi kiadására 2 000 000 Ft

Soltész Reklám Kiadó és Kereskedelmi Kft. (Budapest)
Fotóvideo magazin 2007. évi nyolc lapszáma kiadására 3 000 000 Ft

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

el nö ke
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A FOTÓMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATA ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. no vem ber 30.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. de cem ber 7.
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: 3 500 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve 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: 4 000 000 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 2 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 2 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 2 000 000 Ft

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

3. Fo tó al bu mok meg je len te té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

La vik 92 Gra fi kai, Könyv ki adó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Il lés fal vi Pé ter: Egy ta ka ré kos hon véd tiszt há bo rú ja – dr. Wo y na ro vich Elek 
had nagy ama tõr fo tói Er dély tõl Dá ni á ig, 
1940–1945 címû al bum meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

7. Szak mai fo lyó irat ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Fo to grá fu sok Háza Kht. (Bu da pest)
A Pé csi Jó zsef Fo to grá fi ai Szak könyv tár szá má ra 
szak mai fo lyó ira tok elõ fi ze té sé re 1 000 000 Ft

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

el nö ke
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A KÖZMÛVELÕDÉSI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATAINAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. ok tó ber 9.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. de cem ber 7.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 422 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 720 870 595 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): 58 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 65 047 631 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: 271 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 443 141 654 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 200 205 000 Ft

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

1. Szak mai ren dez vé nyek, mû vé sze ti ta lál ko zók

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Al ko tó mû vé szek és Mû vé szet ba rá tok Rác ke vei Egye sü le te (Ráckeve)
Az egye sü let ama tõr tag ja i nak éves mun ká ját be mu ta tó, kö zös ki ál lí tás ra 100 000 Ft

Bé kés Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont, Kéz mû ves Szak is ko la 
és Alap fo kú Mûvészeti Iskola (Bé kés csa ba)
Ha tár men ti, me gyei, fel me nõ rend sze rû szak mai ren dez vé nyek re 
a Dél-Al föl dön 3 200 000 Ft

Ne ve lõk Háza Egye sü let (Pécs)
A 20. pé csi nem zet kö zi ka ma ra kó rus-fesz ti vál 
és Ko dály-szim pó zi um meg ren de zé sé re 2007. má jus 24–28. 2 500 000 Ft

Veszp rém Me gyei Hon is me re ti Egye sü let (Veszp rém)
XXXV. or szá gos hon is me re ti aka dé mia Veszp rém 
2007. jú li us prog ram ren dez vé nyé re 1 600 000 Ft

Kö zös ség fej lesz tõk Egye sü le te (Bu da pest)
Szak ma kö zi nyá ri egye tem meg ren de zé sé re az ak tív ál lam pol gár ság ról 300 000 Ft

Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet (Bu da pest)
A Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet ama tõr mû vé sze ti, re gi o ná lis 
és ha tá ron tú li ak nak szó ló nagy ren dez vé nyei re* 8 000 000 Ft

EREDMÉNYKÖZLÉSEK n NKA HÍRLEVÉL 121



Ma gyar Drá ma pe da gó gi ai Tár sa ság (Bu da pest)
XVI. We ö res Sán dor Or szá gos Gyer mek szín ját szó Ta lál ko zó 
meg ren de zé sé re 4 000 000 Ft

Ma gyar Fo tó mû vé sze ti Al ko tó cso por tok Or szá gos Szö vet sé ge
(Budapest)
Fo tó mû vé sze ti nyá ri egye tem meg ren de zé sé re Er dély ben 
és a ma gyar fo to grá fia nap ja ren dez vény so ro zat ra 1 500 000 Ft

Ház a Ré ten Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
14. or szá gos di ák film szem le le bo nyo lí tá sá ra 700 000 Ft

Tánc pe da gó gu sok Or szá gos Szö vet sé ge (Bu da pest)
XVI. or szá gos tánc mû vé sze ti fesz ti vá lok meg ren de zé sé re 1 200 000 Ft

Ma gyar Kul tú ra Ala pít vány (Bu da pest)
Ki ke let – hús vét vá ró ta vasz kö szön tõ prog ra mok le bo nyo lí tá sá ra, 
ha zai és ha tá ron túli köz re mû kö dõk kel, a ré gi ók ta lál ko zá sa jegyében* 900 000 Ft

Ba las si Bá lint Ma gyar Kul tu rá lis In té zet (Bu da pest)
A ven dég ség ben Bu da pes ten – ha tá ron túli ma gyar fi a ta lok 
12. ta lál ko zó já nak meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Mar czi bá nyi Téri Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
A XVI. or szá gos We ö res Sán dor gyer mek szín ját szó fesz ti vál 
fõ vá ro si ta lál ko zó i nak meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Kle bels berg Kuno Mû ve lõ dé si, Kul tu rá lis és Mû vé sze ti Köz pont
(Budapest)
A Mû ve lõ dé si, Kul tu rá lis és Mû vé sze ti Köz pont 2007. évi prog ram ja i ra 300 000 Ft

Új pes ti Gyer mek- és If jú sá gi Ház (Bu da pest)
Gyer mek kul tu rá lis bör ze meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Bu da pes ti Hon is me re ti Tár sa ság (Bu da pest)
Hely tör té ne ti szak mai ren dez vé nyek re ci vil szer ve ze tek kép vi se lõi szá má ra* 300 000 Ft

Arany tíz Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
A Bu da pes ti Nép mû ve lõk Egye sü le te If jú sá gi Ta go za tá nak szó ló 
mû vé sze ti elõ adás so ro zat meg ren de zé sé re 120 000 Ft

Pest Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Bu da pest)
Szó-szín-já ték Pest me gyei szín ját szó és vers mon dó 
fel me nõ rend sze rû ver se nyek re 2 300 000 Ft

Pos tai és Táv köz lé si Mû ve lõ dé si Ala pít vány (Bu da pest)
Kez dõ-hang ze nei te het ség ku ta tó ver seny le bo nyo lí tá sá ra a Ben czúr klub ban 300 000 Ft

Pest szen tim rei Kö zös sé gi Ház (Bu da pest)
Tánc is ko lai tán co sok XV. ju bi le u mi ta lál ko zó ja és ver se nye 
meg ren de zé sé re a tánc vi lág nap ja alkalmából 100 000 Ft
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Szlo vák Köz mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Ma gyar or szá gi szlo vák köz mû ve lõ dé si szak em be rek ta lál ko zó já ra 140 000 Ft

Bár dos La jos Ze nei He tek Kó rus- és If jú ság ne ve lé si Ala pít vány
(Budapest)
A XXXI. Bár dos La jos ze nei he tek nem hi va tá sos, 
nem zet kö zi kó rus ta lál ko zó i nak meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Bu da pes ti Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Szak mai fó ru mok és az új bu dai kor társ nem ze ti sé gi szem le meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Bu da pes ti Nép mû ve lõk Egye sü le te (Bu da pest)
A Kincs-M fesz ti vál meg ren de zé sé re, a kö zép-ma gyar or szá gi 
mû ve lõ dé si há zak ma já li sa 1 000 000 Ft

Nyug dí jas Klu bok és Idõ sek „Éle tet az Évek nek” 
Or szá gos Szö vet sé ge (Bu da pest)
A nyug dí jas/ama tõr/mû vé sze ti együt te sek és szó lis ták 
II. or szá gos ta lál ko zó ja le bo nyo lí tá sá ra 400 000 Ft

Kon dor Béla Kö zös sé gi Ház (Bu da pest)
A VII. if jú sá gi mû vé sze ti fesz ti vál meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Ma gyar Kol lé gi um Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
A 3. We ker lei szé kely ka pu, a tér ze ne a We ker lén, 
és a 7. bu da ka lá szi ta lál ko zó meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Csi li Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
A Mese fesz ti vál meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Or szá gos Di ák szín ját szó Egye sü let (Bu da pest)
Az Or szá gos Di ák szín ját szó Egye sü let szak mai ren dez vé nye i re 4 000 000 Ft

Ma gyar Szín-Já té kos Szö vet ség (Bu da pest)
Vi dám mû vek fesz ti vál ja, nyár kö szön tõ fesz ti vál 
és far san gi rög tön zé sek, fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 1 300 000 Ft

Test vér mú zsák Ala pít vány (Po máz)
IX. eu ró pai if jú sá gi ze nei fesz ti vál prog ram ja i ra 200 000 Ft

Ma gyar Báb já té kos Egye sü let (Bu da örs)
XIV. temp lo mi báb já té kos ta lál ko zó 
– bu da pes ti gyer mek bá bo sok ta lál ko zó ja, óvo dai báb já té kos nap – 
Pest me gyei gyer mek bá bo sok ta lál ko zó ja, tü csök éb resz tõ programjaira 400 000 Ft

Ének a Nem ze te kért Kul tu rá lis Ala pít vány (Bu da örs)
IV. Cres cen do Con Spi ri to nyá ri mû vé sze ti aka dé mia meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Pe tõ fi Mû ve lõ dé si Köz pont (Bics ke)
Az Eu ró pa csen des – Batt hy ány La jos-em lék év címû prog ram so ro zat ra 500 000 Ft
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Mû vé sze tek Háza, Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont, Cziff ra György
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény (Pilisvörösvár)
Vö rös vá ri na pok ren dez vény so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 
há rom ha gyo má nyos mû vé sze ti ta lál ko zó val 400 000 Ft

Ke rek asz tal Tár su lás (Sza da)
15 éves a ma gyar or szá gi szín há zi ne ve lés – szín há zi ne ve lé si tár su la tok 
or szá gos ta lál ko zó ja meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Anyám Fe ke te Ró zsa Köz hasz nú Ala pít vány (Ve res egy ház)
Anyám fe ke te ró zsa ma gyar nyel vû nem zet kö zi 
vers- és pró za mon dó ta lál ko zó já ra 1 500 000 Ft

Ács Ká roly Mû ve lõ dé si Köz pont (Rác ke ve)
A Já nos vi téz címû hely tör té ne ti, kul tu rá lis 
és mû vé sze ti fesz ti vál meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Jó kai Mór Mû ve lõ dé si Ház (Szi get szent márton)
A XI. Kis-Du na men ti nem ze ti sé gi kul tu rá lis 
és if jú sá gi na pok meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Ha lá szy Ká roly Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Al só né me di)
A VII. al só né me di fa lu na pok kul tu rá lis prog ram ja i ra 150 000 Ft

Kö zös sé gi Ház és Vá ro si Könyv tár (Gyál)
Kis tér sé gi gyer mek- és if jú sá gi ta lál ko zók le bo nyo lí tá sá ra 2007-ben 200 000 Ft

Mun kás mû ve lõ dé si Köz pont Kht. (Du na új vá ros)
A ki tö ré si pont címû kul tu rá lis te het ség ku ta tó prog ram cso mag, 
ha gyo mány õr zõ és ha gyo mány te rem tõ prog ram ja i ra 600 000 Ft

Kos suth Mû ve lõ dé si Köz pont (Da bas)
Kos suth Mû ve lõ dé si Köz pont szak mai ren dez vé nye i re* 400 000 Ft

Ady End re Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Nyer ges új fa lu)
V. re gi o ná lis báb já té kos ta lál ko zó és szak mai ta nács ko zás meg ren de zé sé re 180 000 Ft

Ma dách-kör (Vác)
Az Ipoly Sza bad egye tem ta nul má nyi nap ja meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Ma dách Imre Mû ve lõ dé si Köz pont (Vác)
A 2007 ta va szán Vá con meg va ló su ló nem hi va tá sos mû vé szek 
és mû vé sze ti cso por tok be mu ta tó i nak meg szer ve zé sé re 200 000 Ft

Kos suth Mû ve lõ dé si Köz pont (Ceg léd)
Az V. Czig le fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ros Kert vá ro si Bá nyász Mû ve lõ dé si
Ott hon (Tatabánya)
Az Õsz idõ 2007 címû nyug dí ja sok vers- és pró za író pá lyá za ta 
és díj ki osz tó gá la mû sor meg ren de zé sé re 100 000 Ft
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A Köz mû ve lõ dés Háza Kht. (Ta ta bá nya)
A XVI. or szá gos We ö res Gyer mek szín ját szó ta lál ko zó és a VIII. or szá gos 
Jó zsef At ti la vers-, éne kelt vers- és pró za mon dó dön tõ meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Orosz lány)
Szak mai ren dez vé nyek, nem hi va tá sos mû vé sze ti ta lál ko zók tá mo ga tá sá ra 500 000 Ft

Cso ko nai Mû ve lõ dé si Köz pont (Ko má rom)
A kis tér sé gi szom szé do lás címû prog ram so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Gras sal ko vich Ok ta tá si és Kul tu rá lis Ala pít vány (Hatvan)
Di ák gá la, össz mû vé sze ti fesz ti vál, kas tély-na pok meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Rat kó Jó zsef Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Hat van)
Ol va só tá bo ri kon fe ren cia és ta lál ko zó meg ren de zé sé re 350 000 Ft

Hat van Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Hat van)
II. ha gyo mány õr zõ va rázs nap XI. re gi o ná lis idõ sek fesz ti vál ja,
va la mint a Szent Iván éji vi ga da lom prog ram ja i ra* 500 000 Ft

Vá ro si Kul tu rá lis és Sport in téz mény (Lõ rin ci)
A Lõ rin ci össz mû vé sze ti re gi o ná lis ta lál ko zó meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Te le ki Lász ló Vá ro si Könyv tár és Mû ve lõ dé si Köz pont (Pásztó)
A X. Zsig mond-na pok meg ren de zé sé re Pász tó vá ros sá nyil vá ní tá sá nak 
600. év for du ló ja al kal má ból 300 000 Ft

Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si és Kon fe ren cia Köz pont (Sal gó tar ján)
Or szá gos ama tõr dzsessz ta lál ko zó le bo nyo lí tá sá ra 400 000 Ft

Nóg rád Me gyei Pe da gó gi ai, Köz mû ve lõ dé si Szak mai Szol gál ta tó 
és Szak szol gá la ti In té zet (Salgótarján)
Fel me nõ rend sze rû ama tõr mû vé sze ti be mu ta tók, 
kép zõ mû vé sze ti sza bad egye te mi elõ adá sok, 
szak mai pár be széd a kis tér sé gek ben címû prog ra mok megvalósítására 2 300 000 Ft

Mát ra Mû ve lõ dé si Köz pont (Gyön gyös)
Ci vi lek dal lal, tánc cal, szép sza vak kal – Can ta re kó rus fesz ti vál, ut ca szín há zi 
pa rá dé és vá sá ri so ka da lom, or szá gos ama tõr tánc fesz ti vál megrendezésére 2 000 000 Ft

Eg res sy Gá bor Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (At kár)
Ama tõr mû vé sze ti fesz ti vál meg ren de zé sé re At ká ron 100 000 Ft

Bar ta ko vics Béla Mû ve lõ dé si Köz pont (Eger)
Szak mai ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra a Bar ta ko vics Béla 
Mû ve lõ dé si Köz pont ban 2 500 000 Ft

Mû vé sze tek Háza Eger Kul tu rá lis és Szó ra koz ta tó Kht. (Eger)
A XIV. gyer mek bá bo sok or szá gos fesz ti vál ja meg ren de zé sé re 1 500 000 Ft
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For rás Gyer mek- és If jú sá gi Köz pont (Eger)
Mi énk a tér diák össz mû vé sze ti fesz ti vál, 
Krea-te am gyer mek- és di ák szín há zi mû he lyek or szá gos ta lál ko zó ja, 
il let ve Stre et Style Jam-Uc ca fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 2 000 000 Ft

Mis kol ci Kó rus fesz ti vál Ala pít vány (Mis kolc)
A XVIII. mis kol ci nem zet kö zi ka ma ra kó rus-fesz ti vál meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Bá nyász Kul tu rá lis Egye sü let (Mis kolc)
Ama tõr mû vé sze ti cso por tok ta lál ko zó ja meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Köz mû ve lõ dé si 
és Ide gen for gal mi In té zet (Miskolc)
A XVI. or szá gos We ö res Sán dor gyer mek szín ját szó ta lál ko zó 
Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyei ta lál ko zó já ra 800 000 Ft

If jú sá gi és Sza bad idõ Ház (Mis kolc)
Az If jú sá gi és Sza bad idõ Ház há rom ki emelt ren dez vé nyé nek tá mo ga tá sá ra 600 000 Ft

Észak ke let-Ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Vers mon dó Egye sü let
(Miskolc)
A Ka le i dosz kóp vers fesz ti vál elsõ fél évi elõ dön tõ i nek meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Di ós gyõ ri Ady End re Kul tu rá lis és Sza bad idõ Köz pont (Mis kolc)
A Vi vát, Nagy La jos ki rály! – kö zép ko ri ama tõr ha gyo mány õr zõk 
or szá gos ta lál ko zó-so ro za ta és öt pró bá ja le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

Kö zös sé gi Ház és Nagy köz sé gi Könyv tár (Al só zsol ca)
Én tán col nék ve led – tár sas tánc- és ma jo rett-ta lál ko zó 
és -ver seny le bo nyo lí tá sá ra 150 000 Ft

Der ko vits Gyu la Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Könyv tár
(Ti sza új vá ros)
I. ti sza új vá ro si or szá gos if jú sá gi ma zso rett fesz ti vál meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Eg res sy Béni Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Ka zinc bar ci ka)
Eg res sy Béni nem zet kö zi sza va ló ver seny és a bá nyász fú vós ze ne ka rok 
és mû vé sze ti együt te sek or szá gos ta lál ko zó ja meg ren de zé sé re 1 500 000 Ft

Vá ro si Kul tu rá lis Köz pont és Könyv tár (Sze rencs)
A VIII. or szá gos fér fi ka ri ta lál ko zó és bor dal fesz ti vál 
fi a tal ama tõr együt te sek fesz ti vál ja meg ren de zé sé re 1 500 000 Ft

Bod rog kö zi Mû ve lõ dé si Egye sü let (Sá ros pa tak)
A Bod rog köz né pes sé ge, te le pü lé sei, kör nye ze ti ér té kei 
címû hon is me re ti kon fe ren cia le bo nyo lí tá sá ra 150 000 Ft

A Mû ve lõ dés Háza (Sá ros pa tak)
Nem hi va tá sos mû vé sze ti cso por tok köz re mû kö dé sé vel szer ve zett 
szak mai ren dez vé nyek if jú sá gi köz mû ve lõ dés ak ti vi zá lá sát cél zó pro jek tek, 
új kez de mé nye zé sek megvalósítására* 2 200 000 Ft
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Pa ta ki Vár Ala pít vány (Sá ros pa tak)
Szent Er zsé bet és kora címû tör té nel mi ve tél ke dõ meg szer ve zé sé re, 
le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

Köl csey Fe renc Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Deb re cen)
Haj dú-Bi har me gyei és ha tá ron át íve lõ 
– nem hi va tá sos mû vé sze ti ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra 1 800 000 Ft

Mó ricz Pál Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Haj dú ná nás)
A XVI. or szá gos We ö res Sán dor re gi o ná lis gyer mek szín ját szó ta lál ko zó 
le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft

Ady End re Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Pol gár)
Nem hi va tá sos mû vé sze ti ta lál ko zók meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (De recs ke)
De recs kei Kál ló men ti nyár 2007 kis tér sé gi mû vé sze ti ta lál ko zó 
meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Má csai Sán dor Mû ve lõ dé si Ház (Kaba)
A fé nyes csil lag a haj na li égen – me te o rit tér sé gi na pok 
címû ren dez vény so ro zat ra 300 000 Ft

Ko vács Máté Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár
(Haj dú szo bosz ló)
Szép Ernõ me gyei vers- és pró za mon dó ver seny meg ren de zé sé re 
kö zép is ko lás di á kok szá má ra 100 000 Ft

Új fe hér tó Vá ro si Könyv tár és Mû ve lõ dé si Köz pont (Új fe hér tó)
Pi nok kió báb fesz ti vál és az EU-rock fesz ti vál 
– ama tõr rock ze ne ka rok ta lál ko zó ja meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Nyír bá to ri Köz mû ve lõ dé si és Ide gen for gal mi Kht. (Nyír bá tor)
Bát ho ri-na pok Nyír bá tor ban, vers- és pró za mon dó ver seny meg va ló sí tá sá ra* 800 000 Ft

II. Rá kó czi Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont (Nagy kál ló)
VIII. or szá gos Rat kó Jó zsef vers- és pró za mon dó ver seny 
és iro dal mi na pok meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Kul tu rá lis Éle tért Köz hasz nú Egye sü let (Nyír egy há za)
A mul ti kul tu rá lis if jú sá gi ama tõr ze nei ta lál ko zó meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Temi Mó ricz Zsig mond Mû ve lõ dé si és If jú sá gi Ház Köz hasz nú
Ala pít vány (Nyír egy há za)
Lé pés pró bák egy más felé cím mel és Hár mas ha tár II. if jú sá gi kul tu rá lis fesz ti vál 
cím mel ren dez vény so ro za tok ren de zé sé re Nyíregyházán 1 000 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Me gyei Pe da gó gi ai,
Köz mû ve lõ dé si és Kép zé si In té ze te (Nyíregyháza)
Szak mai ren dez vé nyek, nem hi va tá sos mû vé sze ti ta lál ko zók meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft
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Váci Mi hály Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Gyer mek cent rum
(Nyír egy há za)
Az Ama tõr mû vé sze ti he tek címû ren dez vény so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 1 800 000 Ft

Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Ti sza vas vá ri)
41 éves Ti sza-par ti da los ta lál ko zó le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

VOKE Vas utas Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Nyír egy há za)
Össze fo nó dó ér té ke ink: ter mé szet – tu do mány – mû vé szet bé ka kon cert – 
ze nés iro dal mi és is me ret ter jesz tõ elõ adás meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Má té szal ka)
A 42. or szá gos pe da gó gus kó rus fesz ti vál meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Hild Vik tor Vá ro si Könyv tár és Köz mû ve lõ dé si In téz mény (Szolnok)
Ama tõr kép zõ mû vé sze ti ta lál ko zó meg ren de zé sé re 
Szol nok kis tér ség ben élõ ama tõr al ko tók számára 200 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mû ve lõ dé si, 
To vább kép zé si és Sport In té zet (Szolnok)
Ta va szi ama tõr mû vé sze ti ren dez vény so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 2007-ben* 3 500 000 Ft

Ku ruc Ha gyo mány õr zõ Egye sü let (Rá kó czi fal va)
Ha gyo má nyok útja – 2007 prog ram ja i ra Rá kó czi fal ván és tér sé gé ben, 
kap cso lód va gróf Batt hy ány La jos szü le té sé nek 200. év for du ló já hoz 500 000 Ft

Szé kely Mi hály Kó rus Köz mû ve lõ dé si Ala pít vány (Jász be rény)
Re gi o ná lis kó rus ta lál ko zó és szak mai ta nács ko zás meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Tö rök szent mik lós)
II. kis tér sé gi ama tõr rock fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 600 000 Ft

Mû ve lõ dé si Ház (Abád sza lók)
A IV. Ti sza-ta vi Ki mit tud? 2007 címû ren dez vény so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft

Dé ry né Mû ve lõ dé si és If jú sá gi Köz pont (Karcag)
Kar ca gi ma zso rett-ta lál ko zó, fõ té ri ran de vú ren dez vé nye i re 200 000 Ft

Kun he gyes Vá ro si Könyv tár és Köz mû ve lõ dé si In téz mény
(Kun he gyes)
A nagy kun sá gi tér sé gi rajz pá lyá zat és vá ro si sza va ló ver seny meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Fe ke te Lász ló Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Ti sza fü red)
XI. or szá gos VIII. nem zet kö zi nyug dí jas mû vé sze ti fesz ti vál meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Könyv tár és Kö zös sé gi Ház (Me zõ túr)
A fú vós ze ne ka rok és hoz zá juk tar to zó ma zso rett cso por tok ta lál ko zó ja,
fel vo nu lá sa és be mu ta tó ja meg ren de zé sé re Mezõtúron 200 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Jó zsef At ti la Könyv tár
(Kun szent már ton)
IX. ti sza u gi na pok ren dez vény so ro zat prog ram ja i ra 400 000 Ft
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Élet fa Kul tu rá lis Ala pít vány (Bé kés csa ba)
Vir tu á lis köz mû ve lõ dé si ta nács ko zás és Bé kés me gyei 
hon is me re ti ta lál ko zó le bo nyo lí tá sá ra 600 000 Ft

Bé kés csa bai If jú sá gi Ház és Ál ta lá nos Tár sas kör (Bé kés csa ba)
XXI. Ze nit fesz ti vál, 100×szép gyer mek fesz ti vál,
nem zet kö zi kó rus ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 2 500 000 Ft

Vi zu á lis Kul tú rá ért Köz hasz nú Egye sü let (Bé kés csa ba)
Kép zõ- és fo tó mû vé sze ti szak mai ta lál ko zók meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Dél-Al föl di Re gi o ná lis Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Bé kés csa ba)
A Dar ke 2007 ta va szi köz mû ve lõ dé si, szak mai, 
ama tõr mû vé sze ti ren dez vé nye i re 1 000 000 Ft

Er kel Fe renc Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Gyula)
Szak mai ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra az Er kel Fe renc 
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont ban 600 000 Ft

Sar kad Vá ros Ön kor mány za ta Bar tók Béla Mû ve lõ dé si Köz pont és
Könyv tár (Sarkad)
Ju bi le umi, kis tér sé gi – fel me nõ rend sze rû – Arany Já nos sza va ló ver seny 
meg ren de zé sé re a Bar tók Béla Mû ve lõ dé si Központban 100 000 Ft

Szó ra ka té nusz Eu ró pai Já ték köz pont Ala pít vány (Kecs ke mét)
XIII. sár kány eresz tõ ta lál ko zó és hús vé ti já ték nap meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Köz mû ve lõ dé si 
Szak mai Ta nács adó és Szol gál ta tó In té ze te (Kecskemét)
Szak mai ren dez vé nyek és me gyei ama tõr mû vé sze ti ta lál ko zók 
le bo nyo lí tá sá ra Bács-Kis kun me gyé ben 1 250 000 Ft

Kecs ke mé ti If jú sá gi Ott hon (Kecs ke mét)
Szín rõl szín re – vá ro si és or szá gos fel me nõ rend sze rû gyer mek-, 
if jú sá gi mû vé sze ti prog ra mok ra 2007. 2 000 000 Ft

Er dei Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont és Mû vé sze ti Is ko la (Kecs ke mét)
Az I. kecs ke mé ti ama tõr mû vé sze ti fesz ti vál ra* 2 500 000 Ft

Móra Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont, If jú sá gi és Kö zös sé gi Ház
(Kis kun fél egy há za)
Ki ál lí tás – zene – film fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 700 000 Ft

Kis kun fél egy há zi Ma zso rett Egye sü let (Kis kun fél egy há za)
IX. Kis kun or szá gos if jú sá gi ma zso rett fesz ti vál ra 200 000 Ft

Kis kõ rö si If jú sá gi Fú vós ze nei Köz hasz nú Egye sü let (Kiskõrös)
IV. kis kõ rö si nem zet kö zi fú vós ze ne ka ri, ma jo rett fesz ti vál meg ren de zé sé re 300 000 Ft
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Kis kun ha la si Mû ve lõ dé si Köz pont Kul tu rá lis és Köz mû ve lõ dé si Kht.
(Kiskunhalas)
Ár va lány haj – dél vi dé ki nem zet kö zi mû vé sze ti ta lál ko zó ra, 
ama tõr szín ját szó- és báb ta lál ko zó, líra vers ün nep meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Kel ebia)
IV. kel ebi ai Kár pát-fesz ti vál ra 500 000 Ft

Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Köz pont és If jú sá gi Ház (Baja)
VIII. szép ko rú ak me gyei-kis tér sé gi ama tõr mû vé sze ti fesz ti vál ra, 
II. sza lon ze nei fesz ti vál ren dez vé nyé re 800 000 Ft

Szent esi Mû ve lõ dé si Köz pont (Szen tes)
Al ko tó pe da gó gu sok kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tá sá nak és elõ adó-mû vé sze ti 
fesz ti vál já nak meg ren de zé sé re, négy me gye pe da gó gu sa i nak részvételével 150 000 Ft

Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Ga lé ria (Csong rád)
Kul tú ra-tu riz mus nem zet kö zi kon fe ren cia II. gaszt ro nó mi ai 
mû vé sze tek ta lál ko zá sa Kul túr bog rács cím mel ren dez vé nye i re 1 500 000 Ft

Száz szor szép Gyer mek ház (Sze ged)
A gyer mek ház 2007. évi nagy ren dez vé nye i re 400 000 Ft

Dél vi dé ki Ma gya rok If jú sá gi Szer ve ze te (Szeged)
VIII. nyá ri if jú sá gi já té kok meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Csong rád Me gyei Köz mû ve lõ dé si Ta nács adó Köz pont (Szeged)
Ha gyo mány és mo der ni tás el mé let ben és gya kor lat ban, 
öt ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 3 500 000 Ft

Desz ki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Deszk)
IX. desz ki Ma ros men ti fesz ti vál ra 120 000 Ft

Ba bits Mi hály Mû ve lõ dé si Ház és Mû vé sze tek Háza (Szek szárd)
Szek szár di Szent Lász ló-na pok meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont ja,
Pe da gó gi ai, Kul tu rá lis és Sport In té ze te (Szekszárd)
Él te tõ ér té kek von zá sá ban – a Tol na me gyei ÁMK kul tu rá lis in té ze té nek
ren dez vény so ro za tá ra 800 000 Ft

De csi Ro má kért Egye sü let (Decs)
Me gyei szin tû kul tu rá lis ha gyo mány õr zõ tánc ta lál ko zó ra 200 000 Ft

Dom bó vá ri Mû ve lõ dé si Ház Kht. (Dom bó vár)
A XVI. or szá gos We ö res Sán dor gyer mek szín ját szó ta lál ko zó ra 600 000 Ft

Köz sé gi Kul túr ház és Könyv tár (At ta la)
Arany há rom szög ze nés-tán cos prog ram ja i ra a kis tér ség ben 2007–2010 600 000 Ft

Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Sásd)
Sás di na pok ren dez vé nye i re 500 000 Ft
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So mogy Me gyei Mú ze um Egye sü let (Ka pos vár)
Ve tél ke dõ és köz mû ve lõ dé si tá bor meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Együd Ár pád Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont 
és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la (Kaposvár)
Át ütõ fesz ti vál – fi a tal ama tõr ze ne ka rok ta lál ko zó já ra 
a Szent Ja ka bi Nyá ri Es té ken 500 000 Ft

So mogy Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Ka pos vár)
Me gyei és re gi o ná lis mû vé sze ti be mu ta tók, ver se nyek 
és al ko tó tá bo rok meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Nagy atád Vá ros Ön kor mány za ta Mû ve lõ dé si Ház (Nagy atád)
Nagy atá di nyá ri fesz ti vál ra 500 000 Ft

Id. Ka po li An tal Mû ve lõ dé si Ház (Ka dar kút)
Ka dar kú ti if jú ság, nõk, idõ sek a kul tú rá ban, 
azaz KINIK–2007 ren dez vény so ro zat ra 200 000 Ft

Pé csi Kul tu rá lis Köz pont (Pécs)
A zene a mi énk! cím mel nem hi va tá sos ze nei együt te sek be mu ta tó i ra, 
szak mai ta lál ko zó já ra Pécs tör té nel mi bel vá ro sá ban 2 500 000 Ft

A Fran cia Nyel vû Di ák szín ját szá sért Ala pít vány (Pécs)
XVIII. fran cia nyel vû di ák szín ját szó fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Pé csi If jú sá gi Köz pont (Pécs)
Tör té nel mi kon fe ren cia, rend ha gyó tan órák, a vers na pok 
és a drá ma ta ná rok ta lál ko zó já ra 1 000 000 Ft

Ci gány Kul tu rá lis és Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Pécs)
VI. ba ra nyai roma Ki mit tud? meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Könyv vel Anya nyel vün kért Ala pít vány (Pécs)
Né met nem ze ti sé gi vers- és pró za mon dó ver seny meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Kul tu rá lis és Ide gen for gal mi Köz pont (Pécs)
Pécs és ré gi ó ja – 2010 ren dez vény so ro za tá ra* 2 000 000 Ft

Kasz Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Ház (Pécs)
Or szá gos és nem zet kö zi ori ga mi ta lál ko zó meg szer ve zé sé re és le bo nyo lí tá sá ra 350 000 Ft

Pécs/So pi a nae Örök ség Kht. (Pécs)
Év ez re dek örök sé ge 2007 – mû velt sé gi já ték meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Ci gány Szo ci á lis és Mû ve lõ dé si Mód szer ta ni Bá zis (Pécs)
Roma nap, va la mint be mu tat ko zó es tek meg va ló sí tá sá ra Pé csett, 
Nagy ka ni zsán és Ka pos vá ron 600 000 Ft

Apá czai Ne ve lé si és Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Pécs)
Pécs megy eri kert vá ros Hon véd téri na pok 2007 címû 
ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft
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La kó te le pi Nép fõ is ko la Egye sü let (Pécs)
A Ba ra nya me gyei tá bo roz ta tók, tá bor ve ze tõk, le en dõ tá bor szer ve zõk 
szak mai ta lál ko zó ja 2007 címû prog ram meg va ló sí tá sá ra 150 000 Ft

Apol ló Kul tu rá lis Egye sü let (Pécs)
Di ák lá bak azon a desz kán – drá ma- és szín ház tré nin gek meg va ló sí tá sá ra 150 000 Ft

Fej ér Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Szé kes fe hér vár)
A me gyei mû ve lõ dé si köz pont me gyei, re gi o ná lis 
és or szá gos ha tás kö rû köz mû ve lõ dé si prog ram ja i ra 1 700 000 Ft

Szind bád Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Kht. (Vár pa lo ta)
Szak mai ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Gyer mek mo soly Ala pít vány (Veszp rém)
IX. veszp ré mi já té kok nem zet kö zi gyer mek mû vé sze ti fesz ti vál 
or szá gos vá lo ga tó ver se nyé nek meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Veszp rém Me gyei Ama tõr Szín ját szók Egye sü le te (Veszp rém)
IV. aranydesz ka or szá gos mi nõ sí tõ szín ját szó fesz ti vál meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Gyer mek kul tú rá ért Ala pít vány (Veszp rém)
Me gyei báb- és me se fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra az or szá gos báb fesz ti vál 
elõ vá lo ga tó ja ként 200 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Veszp rém)
Vi va ce 2007 nem zet kö zi kó rus fesz ti vál és ma gyar kar na gyi 
sze mi ná ri um le bo nyo lí tá sá ra Veszp rém ben 2 500 000 Ft

Veszp rém Me gyei Vers mon dók Egye sü le te (Veszp rém)
Re gõ sök húr ján XI. du nán tú li re gi o ná lis vers- és pró za mon dó 
ver seny meg ren de zé sé re 160 000 Ft

Veszp rém Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Veszp rém)
Ha gyo mány és in no vá ció me gyei és re gi o ná lis mû vé sze ti, 
szak mai ren dez vé nyek re 3 500 000 Ft

Pan nó nia Kul tu rá lis Köz pont és Könyv tár (Ba la ton al má di)
Al má di nyá ri fesz ti vál 2007. évi két prog ram já ra 150 000 Ft

Nagy Lász ló Vá ro si Könyv tár és Sza bad idõ Köz pont (Ajka)
Nagy Lász ló vers- és pró za mon dó ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Zirc Vá ro si Könyv tár, Mû ve lõ dé si Ház és To u rin form Iro da (Zirc)
Egyházzenei kórustalálkozó megrendezésére 250 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház (De ve cser)
Kis tér sé gi gyer mek na pi for ga tag ren dez vé nyé re 
a De ve cse ri Városi Mû ve lõ dé si Házban 150 000 Ft

Jó kai Mór Mû ve lõ dé si Köz pont (Pápa)
Scher zo 12. ze nés if jú sá gi szín pa don or szá gi fesz ti vál já nak meg ren de zé sé re 1 500 000 Ft
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La ti no vits Zol tán Mû ve lõ dé si Ház (Ba la ton sze mes)
XIII. or szá gos La ti no vits Zol tán szak mai tá bor 
és sza va ló ver seny meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Ba la ton lel le)
VII. dél-du nán tú li re gi o ná lis ama tõr báb fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Mar ca li Vá ro si Kul tu rá lis Köz pont (Mar ca li)
Kul tu rá lis ren dez vé nyek re a mar ca li sza bad té ri szín pa don 300 000 Ft

Fák lya Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Le te nye)
Hár mas ha tár mû vé sze ti fesz ti vál ra 300 000 Ft

Bá za ke rettyei Ok ta tá si és Mû ve lõ dé si Köz pont (Bá za ke rettye)
Tér sé gi mû vé sze ti ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra Bá za ke rettyén 300 000 Ft

Apá czai Cse re Já nos Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Za la eger szeg)
II. za la eger sze gi ütõs fesz ti vál ra 200 000 Ft

Hu mán Eu ró pa Szö vet ség (Za la eger szeg)
Aki ért a ha rang szól cím mel – Hu nya di Já nos ról és ko rá ról ren dez vény re 300 000 Ft

Zala Me gyei Mû ve lõ dé si és Pe da gó gi ai In té zet, Szak kép zõ Is ko la
(Za la eger szeg)
Mû vé sze ti be mu ta tók meg va ló sí tá sá ra 1 200 000 Ft

Sal la Mû ve lõ dé si Köz pont, Könyv tár és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la
(Zalalövõ)
III. túl az Ópe ren ci án… címû szín ját szó ta lál ko zó meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Za la lö võ és Kör nyé ke Köz éle té ért, Kul tú rá já ért, 
Kör nye ze té ért Ala pít vány (Zalalövõ)
Ha gyo mány õr zõ ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra Za la lö võn 200 000 Ft

Rad nó ti Em lék bi zott ság és Iro dal mi Tár sa ság (Gyõr)
A kor társ ma gyar köl té szet ün ne pe prog ram ja i ra 
2007. áp ri lis 11. és jú ni us 3. kö zött 200 000 Ft

Gyer me kek Háza (Gyõr)
A gyõ ri gyer me kek háza 2007. évi szak mai ren dez vé nye i re, 
mû vé sze ti ta lál ko zó i ra 300 000 Ft

Csa lá di In té zet (Gyõr)
Já ték és mû vé szet a ba bán in nen és túl – XI. kö zép-eu ró pai ba ba- 
és já ték kon fe ren cia meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Ma gyar Vers mon dók Egye sü le te Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei
Szer ve ze te (Gyõr)
X. Kor mos Ist ván nem zet kö zi és re gi o ná lis vers- és pró za mon dó elõ dön tõ i re 
és a VI. or szá gos egye te mi, fõ is ko lai vers mon dóver seny le bo nyo lí tá sá ra 450 000 Ft
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Bar tók Béla Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont Kht. (Gyõr)
A mû ve lõ dé si köz pont 2007. évi prog ram ja i ra 1 200 000 Ft

Téti If jú sá gi Fú vós ze ne kar Egye sü let (Tét)
VII. nem zet kö zi fú vós ze ne ka ri ta lál ko zó ra Té ten 400 000 Ft

Kis fa lu dy Ká roly Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Tét)
Tán co sok ta lál ko zó já ra Té ten 2007. au gusz tus 25. 300 000 Ft

Mo son ma gya ró vá ri Kul tu rá lis Egye sü let (Mo son ma gya ró vár)
XVII. Mo son me gye szín ját szó ta lál ko zó ra 300 000 Ft

Rá ba kö zi Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Könyv tár (Kapuvár)
An na-na pi vi gas sá gok, je les na pok, gye rek nap, 
ju bi le u mi ün nep sé gek prog ram ja i ra 600 000 Ft

Ke me nes al jai Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Cell dö mölk)
Krá ter hang ver seny 2007 – fú vós ze ne ka rok ta lál ko zó já ra a Ság he gyen 400 000 Ft

Sol tis La jos Szín ház Mû ve lõ dé si Egyesület (Cell dö mölk)
A Sol tis La jos Szín ház szak mai ren dez vé nye i re, fesz ti vál jaira 900 000 Ft

Mû ve lõ dé si Ott hon és Könyv tár (Rép ce lak)
Rép ce-vi dé ki mû vé sze ti fesz ti vál ra 300 000 Ft

Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Hosszú pe resz teg)
Ta vasz vá ró da los ta lál ko zó, a kör nye zõ köz sé gi ama tõr kó ru sok 
da los ta lál ko zó i nak meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Me gyei Mû ve lõ dé si és If jú sá gi Köz pont (Szom bat hely)
Gyö ke rek és friss haj tá sok – az MMIK 2007. évi me gyei, re gi o ná lis, 
or szá gos és nem zet kö zi nagy ren dez vé nye i nek le bo nyo lí tá sá ra 3 600 000 Ft

Ol adi Mû ve lõ dé si Köz pont (Szom bat hely)
A 2007. évi XIII. or szá gos Jó zsef At ti la me se-, vers- és no vel la író
pá lyá zat le bo nyo lí tá sá ra 100 000 Ft

He ré nyi Kul tu rá lis és Sport egye sü let (Szom bat hely)
He ré nyi vi rág út ren dez vé nyé re 400 000 Ft

Dr. Kiss Gyu la Kul tu rá lis Egye sü let (Szom bat hely)
Ta va szi szél vi zet áraszt – meg em lé ke zõ ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra 
dr. Kiss Gyu la szel le mi sé gé nek je gyé ben 2 500 000 Ft

Gyer me kek Háza (Szom bat hely)
Szél for gó – gyer mek csa lo ga tó ha gyo mány te rem tõ prog ram ra 200 000 Ft

Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Gen csa pá ti)
Mu lat ság a far sang far kán 2007 – ha gyo mány és meg úju lás 
címû prog ram meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
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Ju ri sics-vár Mû ve lõ dé si Köz pont és Vár szín ház (Kõ szeg)
Vá ro si mû vé sze ti szem le ren dez vé nye i re 600 000 Ft

Büki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont, Könyv tár (Bük)
A Batt hy ány-em lék év vel pár hu za mos re gi o ná lis ha tó kö rû 
ju bi le u mi ün nep ség ren dez vé nye i re 300 000 Ft

Jó kai Mór Mû ve lõ dé si Ház, Könyv tár és Te le ház
(Táp lán szent ke reszt)
III. Vas-Film – Vas me gyei film fesz ti vál ra 200 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház (Vas vár)
VI. szín ját szó fesz ti vál ra és IV. vá ros já ték meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Kör men di Kul tu rá lis Köz pont és Fa lu di Fe renc Könyv tár
(Kör mend)
Kör men di vá ros kon cert 2007 ren dez vé nye i re 300 000 Ft

Pan non Kapu Kul tu rá lis Egye sü let (Szent gott hárd)
Szent gott hár di nyár prog ram jai meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Vaj da sá gi Ma gyar Nép mû vé sze ti és Köz mû ve lõ dé si Köz pont 
(Novi Sad–Újvidék)
Ere de tünk… – elõ adás so ro zat le bo nyo lí tá sá ra a ma gyar nép múlt já ról 200 000 Ft

Nép kör Ma gyar Mû ve lõ dé si Köz pont (Su bo ti ca–Sza bad ka)
135 éves a nép kör – ün ne pi ju bi le u mi ren dez vé nyek re 2 200 000 Ft

Ko dály Zol tán Ma gyar Mû ve lõ dé si Köz pont 
(Bac ka To po la–Topolya)
1848/49 a déli vé ge ken cím mel rend kí vü li tör té ne le mó ra le bo nyo lí tá sá ra 250 000 Ft

Vaj da sá gi Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet Kft. (Sen ta–Zenta)
A vaj da sá gi ma gyar ama tõr szín ját szók-ren de zõk szak mai tan fo lya má ra 500 000 Ft

Ür mény há zi If jú sá gi Klub Pol gá rok Tár su lá sa
(Jer me nov ci–Ürményháza)
Há rom ren dez vény prog ram já ra a Szór vány ban 600 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Ko mar no–Rév ko má rom)
A 44. Jó kai-na pok le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

And rás Ala pít vány (Mi er cu rea Ciuc–Csík sze re da)
A XIII. Csûr dön gö lõ Nép tánc ta lál ko zó, 2. szé kely föl di össz nép mû vé sze ti 
ki ál lí tás és fesz ti vál, 3. táj-ha gyo mány-mû vé szet 
XIII. szé kely föl di ka lá ka programsorozatra 600 000 Ft

Kõ rö si Cso ma Sán dor Köz mû ve lõ dé si Egye sü let
(Co vas na–Kovászna)
A 18. al ka lom mal meg ren de zett Kõ rö si Cso ma Sán dor-na pok le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft
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Szlo vá ki ai Ma gyar Írók Tár sa sá ga (Bra tis la va–Pozsony)
Szak mai ren dez vé nyek meg ren de zé sé re 2007-ben 300 000 Ft

Ar te ra Ala pít vány (Szé kely ud var hely)
Szé ke lyu dvar he lyi ün ne pi já té kok meg ren de zé sé re 1 500 000 Ft

Ké ki rin gó Ala pít vány (Szé kely ud var hely)
Tavaszi kékiringós rendezvénysorozatra 500 000 Ft

Gyer mek fil har mó nia Ala pít vány (Vla hi ta – Szentegyháza)
Filharmónia-napok – amatõr muzsikusok találkozójára 100 000 Ft

Hel tai Gás pár Könyv tá ri Ala pít vány (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Az ala pít vány kul tu rá lis prog ram ja i nak, 
ren dez vé nye i nek meg va ló sí tá sá ra 2007-ben 800 000 Ft

Szak kép zõ és Fel nõtt kép zé si In téz mény (Ko si ce–Kassa)
XV. ipa ris ta kul tu rá lis ün nep le bo nyo lí tá sá ra 350 000 Ft

Cse ma dok Kas sa-kör nyé ki Te rü le ti Vá laszt má nya 
(Mol da va Nad Bod vou)
Mû vel ten és anya nyel ven – Tom pa Mi hály já rá si 
és me gyei sza va ló ver seny le bo nyo lí tá sá ra 200 000 Ft

2. Nem zet kö zi köz mû ve lõ dés ben ma gyar rész vé tel tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Fo tó mû vé sze ti Al ko tó cso por tok Or szá gos Szö vet sé ge
(Budapest)
A Nem zet kö zi Fo tó mû vé sze ti Szö vet ség (FIAP) 2007-es tag díj ára és rész vé tel re 
a szi cí li ai vi lág ta lál ko zón 560 000 Ft

Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet (Bu da pest)
AITA/IATA 2007. évi tag sá gi díj ra 136 000 Ft
Az eu ró pai kul tu rá lis együtt mû kö dés ben való to váb bi rész vé tel re 250 000 Ft

Ma gyar Drá ma pe da gó gi ai Tár sa ság (Bu da pest)
Az Idea Szer ve zet 2007-es tag dí já nak be fi ze té sé re 
és a szer ve zet 2007-es vi lág kong resszu sán való ma gyar rész vé tel re 569 000 Ft

Ma gyar Kó ru sok és Ze ne ka rok Szö vet sé ge – Kóta (Bu da pest)
A Kóta 2007. évi rész vé tel ére két nem zet kö zi szer ve zet mun ká já ban 670 000 Ft

Ma gyar or szá gi Kó rus ver se nyek és Fesz ti vá lok Szö vet sé ge (Budapest)
Ma ko fesz-tag díj be fi ze té sé re (Eu ró pa Can tat és Agec) és szö vet ség 
két ve ze tõ jé nek rész vé te lé re a Ta i wa ni Asia Pa ci fic Can tat fesztiválon 550 000 Ft
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A38 Kul tu rá lis Kht. (Bu da pest)
Az A38 Kht. tag sá ga rész vé te lé re a Trans Eu ro pe Hal les (TEH) 
nem zet kö zi kul tu rá lis szer ve zet ben, va la mint a TEH 2 nem zet kö zi ta lál ko zó ján 
(Vil ni us és Helsinki) 170 000 Ft

Kul tu rá lis Köz pon tok Or szá gos Szö vet sé ge (Kecs ke mét)
Az eu ró pai kul tu rá lis köz pon tok há ló za ta 2007. évi ese mé nye in tör té nõ 
rész vé tel re* 800 000 Ft

Nem zet kö zi Vi zu á lis Mû vé sze ti Ala pít vány (Gyõr)
A Me di a wa ve Nem zet kö zi Vi zu á lis Mû vé sze ti Ala pít vány 
nem zet kö zi szak mai szer ve ze tek ben való rész vé tel re 240 000 Ft

3. Fo gya ték kal élõk köz mû ve lõ dé si te vé keny sé gé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Páz mán Mi hály Szín ház és Kul tu rá lis Egye sü let (Szen tes)
Fo gya ték kal élõ cso por tok kal kö zö sen ren de zett 
gyer mek- és if jú sá gi szín há zi fesz ti vál ra 500 000 Ft

Po li film Mû hely Ala pít vány a Moz gó kép Kul tú rá ért (Bu da pest)
Ilye nek va gyunk címû film fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Ci vil Rá di ó zá sért Ala pít vány (Bu da pest)
A Han got a hang ta la nok nak címû mé dia prog ram ra a fo gya ték kal élõk szá má ra 200 000 Ft

Art Man Moz gás te rá pi ás Mû vé sze ti Egye sü let (Bu da pest)
A tánc te rá pi ás mû vé sze ti ta lál ko zó és szak mai mû hely prog ram ja i ra 700 000 Ft

Új pes ti Gyer mek- és If jú sá gi Ház (Bu da pest)
Dra ma ti kus ját szó ház fo gya té ko sok nak 400 000 Ft

Si ke tek és Na gyot hal lók Or szá gos Szö vet sé ge (Bu da pest)
Si nosz Ki mit tud? 2007 meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus If jú sá gi Szö vet ség (Budapest)
A Nagy he ti Pas sió já ték-so ro zat meg ren de zé sé re moz gás sé rült fi a ta lok kal 2007 200 000 Ft

Jó zsef vá ro si Kul tu rá lis Köz pont (Bu da pest)
Gyen gén és kö ze pe sen fo gya té kos em be rek mû vé sze ti ta lál ko zó já ra 600 000 Ft

Nem Adom Fel Ala pít vány (Bu da pest)
A Ne ma dom fel együt tes or szá gos tur né já ra 500 000 Ft

Szen tim re vá ro si Egye sü let (Bu da pest)
Mo ti vá ci ós ön is me re ti, esély egyen lõ sé gi tré ning fo gya ték kal élõk szá má ra, 
fo tó ki ál lí tás ren de zé sé re 150 000 Ft
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Te rü le ti Mû ve lõ dé si In téz mé nyek Egye sü le te (Budapest)
A Sé rült test ben ép lé lek prog ram já ra 500 000 Ft

Bu da pes ti Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Kincs ke re sõk fo gya ték kal élõk mû vé sze ti fesz ti vál ja szak mai prog ram ja i ra 400 000 Ft

Pest szen tim rei Kö zös sé gi Ház (Bu da pest)
A fo gya ték kal élõk in teg rá ci ó ja a köz mû ve lõ dés ben 240 000 Ft

Kö zös sé gi Ház és Vá ro si Könyv tár (Gyál)
Sa já tos ne ve lést igény lõ és egész sé ges gyer me kek kö zös tá bo roz ta tá sá ra 
Be ve ze tés a nép mû vé szet be címmel 150 000 Ft

Fló ra Fo gya té kos Gyer me kek és Ne ve lõ ik Ter mé szet ba rát 
és Táj vé de lmi Egyesülete (Salgótarján)
XII. Kár pát-me den cei me se mon dó-ver seny és ta lál ko zó meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Mû vé sze tek Háza Eger Kul tu rá lis és Szó ra koz ta tó Kht. (Eger)
IX. Or szá gos Non ver bá lis Di ák fesz ti vál meg ren de zé sé re 1 500 000 Ft

Je le nün kért és Jö võn kért Ala pít vány (An dor nak tá lya)
Ér tel mi leg sé rült sze mé lyek tár sas tánc-ver se nyé re 500 000 Ft

Der mák De recs kei Men tál hi gi é nés és Ápo lá si Köz pont 
Köz hasz nú Tár sa ság (Derecske)
Fo gya té kos em ber tár sa ink kul tu rá lis 
és mû vé sze ti ta lál ko zó i nak meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Temi Mó ricz Zsig mond Mû ve lõ dé si és If jú sá gi Ház 
Köz hasz nú Ala pít vány (Nyír egy há za)
Fo gya ték kal élõk IV. Mû vé sze ti Fesz ti vál ja cím mel 
3 na pos ren dez vény so ro zat ren de zé sé re Nyír egy há zán 800 000 Ft

Civil Európa Egyesület (Nyíregyháza)
Mûvészettel az egyenlõ esélyekért címû programra 300 000 Ft

Idõskorúak Fóruma (Nyíregyháza)
Fogyatékkal élõ emberek csoporttréningje 
– kézmûves és mûvészeti tevékenységekre 500 000 Ft

Voke Vas utas Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Nyír egy há za)
Együtt egy má sért spe ci á lis sza bad idõ nap prog ram ja i ra 200 000 Ft

Vár szín ház és Mû vé sze tek Háza (Kis vár da)
Játssz ve lem és fo gadj el – komp lex sza bad idõs prog ram so ro zat ra 200 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Má té szal ka)
Egy más mel lett bol do gan cím mel ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Ér tel mi Fo gya té ko sok és Se gí tõ ik Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei
Ér dek vé del mi Egye sü le te (Szolnok)
Nem ko misz a ko misz címû mû vé sze ti prog ram meg va ló sí tá sá ra 
a Zsi rai Ko misz Tár su la tá nak meg hí vá sá val 800 000 Ft
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Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mû ve lõ dé si, To vább kép zé si és Sport
In té zet (Szolnok)
A fo gya ték kal élõk V. Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei 
kul tu rá lis és sport nap ja meg ren de zé sé re* 700 000 Ft

Kun he gyes Vá ro si Könyv tár és Köz mû ve lõ dé si In téz mény
(Kun he gyes)
Az együtt-egy má sért – fo gya ték kal élõk tér sé gi mû vé sze ti nap ja 
el ne ve zé sû prog ram meg ren de zé sé re 500 000 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 fo gya ték kal élõk köz mû ve lõ dé si te vé keny sé gé nek elõ se gí té sé re 150 000 Ft

Bé kés csa bai If jú sá gi Ház és Ál ta lá nos Tár sas kör (Bé kés csa ba)
Min den em ber ki rály – rend ha gyó ta ní tá si órák ra fo gya ték kal élõk 
szín ját szó cso port já nak (va ló ság szín pad) be mu tat ko zá sá val 200 000 Ft

Er kel Fe renc Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Gyula)
Nyi tott ab la kok címû prog ram so ro zat ra a fo gya ték kal élõk 
köz mû ve lõ dé si te vé keny sé gé nek elõ se gí té sé re 150 000 Ft

Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Köz pont és If jú sá gi Ház (Baja)
Övék a szi get – komp lex gyer mek na pi ren dez vény prog ram ra, 
Most mu tasd meg, mire vagy ké pes – fo gya ték kal élõk 
kis tér sé gi mû vé sze ti ta lál ko zó já ra 400 000 Ft

Pak si Köz mû ve lõ dé si Kht. (Paks)
Adj je let ma gad ról cím mel si ket, na gyot hal ló és ép gyer me kek, 
fi a ta lok in teg rált köz mû ve lõ dé si tá bo ra meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Ne ve lõk Háza Egye sü let (Pécs)
Al ko tó tá bor, ki ál lí tás- és elõ adás so ro zat meg va ló sí tá sá ra 
fo gya té kos ság gal élõ mû vé szek bevonásával 250 000 Ft

Ke rek Vi lág Jó lé ti Szol gá lat Ala pít vány (Pécs)
Együtt ke rek a vi lág ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 700 000 Ft

Fej ér Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Szé kes fe hér vár)
Az ér tel mi fo gya té ko sok kul tu rá lis fesz ti vál já nak meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Nagy Lász ló Vá ro si Könyv tár és Sza bad idõ Köz pont (Ajka)
VII. Or szá gos Fe ke te Ist ván-em lék ver seny meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Gön czi Fe renc Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont és Kö zép-Eu ró pai
Kul tu rá lis In té zet (Zalaegerszeg)
Mû vé sze ti/mû vé szet te rá pi ás tá bor meg va ló sí tá sá ra Za la eger sze gen 400 000 Ft

Gyer me kek Háza (Gyõr)
Mû vé sze tek kert je in teg rá ci ós prog ram so ro zat le bo nyo lí tá sá ra ép 
és fo gya té kos gye re kek körében 250 000 Ft
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Az Ér tel mi Fo gya té ko sok Fej lesz té sé ért Köz hasz nú Ala pít vány
(Gyõr)
Ér tel mi leg aka dá lyo zot tak re gi o ná lis mû vé sze ti ta lál ko zó ja le bo nyo lí tá sá ra 200 000 Ft

Gyer me kek Háza (Szom bat hely)
Ás pis, ke re kes… komp lex mû vé sze ti fog lal ko zá sok és ját szó há zak 
meg va ló sí tá sá ra a fo gya ték kal élõ gyer me kek számára 150 000 Ft

Kéz a Kéz ben Ér tel mi Fo gya té ko sok és Se gí tõk Ci vil Szer ve ze te
(Sen ta–Zenta)
Ér tel mi fo gya té ko sok kö zös sé gi éle té nek fej lesz té sé re nyá ri tá bor ke re té ben 600 000 Ft

4. Ha zai cir kusz mû vé szet fej lesz té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ádám Ru dolf (Bu da pest)
A Pi card Cir kusz 2006. évi pro duk ci ó já nak tá mo ga tá sá ra 1 300 000 Ft

Ál la mi Ar tis ta kép zõ In té zet (Bu da pest)
Artis ta his tó ria elõ adás so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 1 800 000 Ft

Bu da pest Nagy cir kusz Bt. (Bu da pest)
Új ar tis ta szá mok al ko tá sá nak tá mo ga tá sá ra 2006-ban 1 300 000 Ft

Co ro di ni Or szá gos Bû vész Egye sü let (Bu da pest)
XIX. co ro di ni if jú sá gi és fel nõttbû vész -ver seny meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Eöt vös Jó zsef (Bu da pest)
A Fan tá zia Cir kusz 2006. évi pro duk ci ó i ra 2 200 000 Ft

Kecs ke mé ti If jú sá gi Ott hon (Kecs ke mét)
Va rázs la tos va ká ció – te ma ti kus bû vész mû sor meg va ló sí tá sá ra 
kis is ko lá sok nak a nyá ri va ká ció idején 150 000 Ft

Ma ci va – Ma gyar Cir kusz és Va ri e té Kht. (Bu da pest)
A Mi van a put tony ban? címû téli gá la mû sor ha tá ron túli 
és or szá gos tur né já ra 2 200 000 Ft
Ug ró desz ka szám lét re ho zá sá ra 1 550 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Cir kusz Egyé ni Cég (Bu da pest)
A Ma gyar Nem ze ti Cir kusz 12. évad já nak fi nan szí ro zá sá ra 3 000 000 Ft

Wert he im Ist ván (Va sad)
Csa lá di pro duk ci ók 2006. évi meg újí tá sá ra és fej lesz té sé re 1 300 000 Ft

*
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Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 4 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 9 210 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 4 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 9 210 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 6 700 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ka rá csony Sán dor Mû ve lõ dé si Tár sa ság (Föl des)
Pá lyá zat em lék könyv meg je len te té sé re 500 000 Ft

Mar czi bá nyi Téri Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
2007. évi Cso ko nai-dí ja sok gá la mû so rá nak le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

A Mû ve lõ dés Háza (Sá ros pa tak)
A Mû ve lõ dés Háza ha gyo má nyos ér ték köz ve tí tõ 
– szín ház, pó di um, ka ma ra ze nei – so ro za tá nak tá mo ga tá sá ra* 1 200 000 Ft

Veszp rém Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Veszp rém)
A kö zép-du nán tú li ré gió köz mû ve lõ dé si hely ze té nek 
és a te rü let fej lesz té si szin tek együtt mû kö dé sé nek vizs gá la tá ra 4 000 000 Ft

Tóth Zsu zsan na s. k.,
a Köz mû ve lõ dé si 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 KÖZMÛVELÕDÉSI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. no vem ber 27.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. de cem ber 7.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 65 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 138 677 261 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 4 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 6 944 000 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: 29 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 54 615 318 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 44 650 000 Ft

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

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

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba ra nya Me gyei Kul tu rá lis és Ide gen for gal mi Köz pont (Pécs)
Dis kur zus címû szak mai fo lyó irat 2007. évi 
10 lap szá má nak meg je len te té sé re* 2 240 000 Ft

Bar ta ko vics Béla Mû ve lõ dé si Köz pont (Eger)
Mai ér ték szak mai fo lyó irat 2007. évi 4 lap szá má nak meg je len te té sé re 900 000 Ft

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Köz mû ve lõ dé si és Ide gen for gal mi
In té zet (Miskolc)
A Kult-tú ra.hír map pa címû fo lyó irat 2007. évi 
12 lap szá má nak meg je len te té sé re 1 200 000 Ft

Csong rád Me gyei Köz mû ve lõ dé si Ta nács adó Köz pont (Szeged)
A Me gyei Hír le vél 2007. évi 6 lap szá má nak meg je len te té sé re 780 000 Ft

Er dé lyi Ma gyar Ci vil Szer ve ze te kért Ala pít vány (Cluj
Na po ca–Kolozsvár)
A Ci vil Fó rum címû lap 2007. évi 4 lap szá má nak meg je len te té sé re 600 000 Ft

Fi lant róp Tár sa ság Ba rát ság Egye sü le te (Bu da pest)
A Ba rát ság címû kul tu rá lis és köz éle ti fo lyó irat 2007. évi 
6 lap szá má nak meg je len te té sé re 3 200 000 Ft

Hun ga ro fest Nem ze ti Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Bu da pest)
A Kul túr pont címû in ter ne tes hír le vél 2007. évi meg je len te té sé re 4 000 000 Ft
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Ma gyar Drá ma pe da gó gi ai Tár sa ság (Bu da pest)
A Drá ma pe da gó gi ai ma ga zin 2007. évi 4 lap szá má nak meg je len te té sé re 3 000 000 Ft

Ma gyar Fo tó mû vé sze ti Al ko tó cso por tok Or szá gos Szö vet sé ge
(Budapest)
A Fo tós élet címû in ter ne tes he ti lap 2007. évi meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet (Bu da pest)
A Szín címû fo lyó irat 2007. évi 6 lap szá má nak meg je len te té sé re* 5 000 000 Ft

Pest Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Bu da pest)
Köz mû ve lõ dé si In for má ci ók címû szak mai pe ri o di ka 
2007. évi 7 lap szá má nak meg je len te té sé re 1 980 000 Ft

Veszp rém Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Veszp rém)
Hó na pos ta címû in for má ci ós új ság 2007. évi 
10 lap szá má nak meg je len te té sé re 1 500 000 Ft

Zemp léni Mú zsa Tár sa da lom tu do má nyi és Kul tu rá lis Ala pít vány
(Sárospatak)
A Zemp lé ni Mú zsa címû tár sa da lom tu do má nyi és kul tu rá lis fo lyó irat 
2007. évi 4 lap szá má nak meg je len te té sé re* 1 600 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Köz mû ve lõ dé si Szak mai
Ta nács adó és Szol gál ta tó In té ze te (Kecskemét)
A Hír le vél címû fo lyó irat 2007. évi 11 lap szá má nak meg je len te té sé re 640 000 Ft

Bé kés Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont, Kéz mû ves Szak is ko la és
Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la (Békéscsaba) 
A Köz hír címû pe ri o di ka 2007. évi meg je len te té sé re 600 000 Ft

Bu da pes ti Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
A Ka le i dos kop.hu címû in ter ne tes ma ga zin 2007. évi meg je len te té sé re 600 000 Ft

Céd rus Mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
A Nap út fo lyó irat 2007. évi 10 lap szá má nak meg je len te té sé re 910 000 Ft

I & I Kul tu rá lis In for ma ti kai és In no vá ci ós Kft. (Bu da pest)
A www.pafi.hu címû pá lyá zat fi gye lõ hon lap 2007. évi meg je len te té sé re 1 900 000 Ft

Jász Mú ze u mért Kul tu rá lis Ala pít vány (Jász be rény)
A Re demp tio címû hon is me re ti lap 2007. évi 6 lap szá má nak meg je len te té sé re 500 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mû ve lõ dé si, To vább kép zé si és Sport
In té zet (Szolnok)
Hír mon dó címû fo lyó irat 2007. évi 6 +1 kü lön szá má nak meg je len te té sé re* 500 000 Ft

Kár pát al jai Szö vet ség (Bu da pest)
Kár pát al jai Hír mon dó címû fo lyó irat 2007. évi 4 lap szá má nak meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Kiss Áron Ma gyar Já ték Tár sa ság (Bu da pest)
A For gó címû lap 2007. évi 4 lap szá má nak meg je len te té sé re 600 000 Ft
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Ko lozs vá ri Mû ve lõ dé si Egye sü let (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A Mû ve lõ dés-Köz mû ve lõ dés fo lyó irat 2007. évi 
10 lap szá má nak meg je len te té sé re 2 000 000 Ft

Köl csey Fe renc Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Deb re cen)
Me gyei Hír mon dó 2007. évi 10 lap szá má nak meg je len te té sé re 800 000 Ft

Kö zös ség fej lesz tõk Egye sü le te (Bu da pest)
Pa ro la címû szak mai fo lyó irat 2007. évi 4 lap szá má nak meg je len te té sé re 1 200 000 Ft

Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet (Bu da pest)
Az Eri ka net por tál in ter ne tes hír le vél 2007. évi meg je len te té sé re* 1 800 000 Ft

Ma gyar Vers mon dók Egye sü le te (Bu da pest)
A Vers mon dó címû fo lyó irat 2007. évi 4 lap szá má nak 
és a www.vers mon do.hu in ter ne tes fo lyó irat 2007. évi meg je len te té sé re 2 000 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Me gyei Pe da gó gi ai
Köz mû ve lõ dé si és Kép zé si In té ze te (Nyíregyháza)
A Hang adó címû me gyei köz mû ve lõ dé si tá jé koz ta tó szak mai pe ri o di ka 
2007. évi 6 lap szá má nak meg je len te té sé re 1 200 000 Ft

Zala Me gyei Mû ve lõ dé si és Pe da gó gi ai In té zet, Szak kép zõ Is ko la
(Za la eger szeg)
Zalai Men tor-MMIK tá jé koz ta tó jel le gû köz mû ve lõ dé si fo lyó irat 
2007. évi 5 lap szá má nak meg je len te té sé re 1 400 000 Ft

Tóth Zsu zsan na s. k.,
a Köz mû ve lõ dé si 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 TÁNCMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATA ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. no vem ber 30.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. de cem ber 8.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 8 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 38 130 000 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: 1 250 000 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: 6 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 35 780 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 26 280 000 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 tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Cri ti kai La pok Kul tu rá lis és Mû vé szet kri ti kai Ala pít vány (Budapest)
A Cri ti kai La pok címû mû vé szet kri ti kai fo lyó irat 
2007. évi 11 szá ma meg je len te té sé re 840 000 Ft

Ma gyar Mu zsi kus Fó rum (Bu da pest)
A Ze ne-Ze ne-Tánc címû fo lyó irat 2007. évi 6 lap szá má nak meg je len te té sé re 4 200 000 Ft

MU Szín ház Egye sü let (Bu da pest)
A Pa ra lell címû idõ sza kos ki ad vány 
2007. évi 4., 5. és 6. szá má nak meg je len te té sé re 1 340 000 Ft

Nem zet kö zi Tánc- és Kul tú ra Ala pít vány (Bu da pest)
A Tánc mû vé szet címû lap 2007. évi 6 lap szá má nak meg je len te té sé re 8 400 000 Ft

Szín ház Ala pít vány (Bu da pest)
A Szín ház címû fo lyó irat 2007. évi 12 szá má nak 
és in ter ne tes vál to za tá nak meg va ló sí tá sá ra (www.szin haz.net) 3 500 000 Ft

Új Szín há zért Ala pít vány (Jász be rény)
Az El len fény címû kor társ tánc- és szín ház mû vé sze ti fo lyó irat 
2007. évi 10 szá má nak meg je len te té sé re 8 000 000 Ft

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

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

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. áp ri lis 14.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. de cem ber 20.
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: 260 000 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: 260 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 260 000 Ft

1. Mes ter kur zus meg ren de zé sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ta ran ti no Szol gál ta tó Köz ke re se ti Tár sa ság (Budapest)
Mes ter kur zus szer ve zé sé re Joey Cal de raz zo rész vé te lé vel 260 000 Ft

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 13 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 23 443 000 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: 11 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 20 425 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 9 400 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Con ser va to ry Ala pít vány (Deb re cen)
Hang ver seny meg ren de zé sé re Ma tuz Ist ván fu vo la mû vész 
60. szü le tés nap ja al kal má ból 370 000 Ft

Ma gyar Ko dály Tár sa ság (Bu da pest)
Nem zet kö zi ze ne tu do má nyi kon fe ren cia meg ren de zé sé re 
Ko dály Zol tán em lé ké re 2 000 000 Ft
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Ma gyar Ze ne mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
A www.mu si ci answ ho.hu in te ne tes ko moly ze nei por tál 
fo lya ma tos üze mel te té sé re, kar ban tar tá sá ra és to vább fej lesz té sé re 1 000 000 Ft

Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
XIII. Föl des An dor zon go ra ver seny meg ren de zé sé re a Ze ne aka dé mi án 600 000 Ft

Re gály György (Bu da pest)
Dig It All: City Jung le címû CD meg je len te té sé re 470 000 Ft

Bu da pes ti Fil har mó ni ai Tár sa ság (Bu da pest)
Hang ver seny meg ren de zé sé re Fe ren csik Já nos 100. szü le tés nap ja em lé ké re 2 500 000 Ft

Fil har mó nia Ke let-Ma gyar or szág Kon cert szer ve zõ és Ren de zõ Kht.
(Miskolc)
Ke rek Gá bor: Rend ha gyó mise 1956-ért címû ze ne mû 
CD-n tör té nõ ki adá sá ra 200 000 Ft

Kiss Pé ter (Bu da pest)
Rész vé tel re a II. Bö sen dor fen Usa su nem zet kö zi zon go ra ver se nyen 
Pho e nix-ben (USA) 160 000 Ft

Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
A Ze ne aka dé mia szim fo ni kus ze ne ka ra és Ko csis Zol tán 
2007. feb ru ár 20-i hang ver se nyé nek meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Ma gyar Jazz Mû vé sze ti Kht. (Bu da pest)
Jazz Far sang meg ren de zé sé re 
a Ma gyar Jazz mû vé szek Tár sa sá ga együt te se i vel 1 500 000 Ft

Ma gyar Jazz Szö vet ség (Bu da pest)
2007. évi elekt ro ni kus Hír le vél meg je len te té sé re 
és a hon lap 2007. évi mû köd te té sé re 300 000 Ft

Szi rá nyi Já nos s. k.,
a Ze nei Kol lé gi um el nö ke
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A ZENEI KOLLÉGIUM
FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. no vem ber 22.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. de cem ber 20.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 28 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 93 957 200 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: 16 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 60 412 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 46 290 000 Ft

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

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

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bu da pest Ope ra ba rát Ala pít vány (Bu da pest)
Az Ope ra élet címû fo lyó irat 2007. évi meg je len te té sé re 3 640 000 Ft

Fi de lio Me dia Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Fi de lio Ma ga zin címû folyóirat 2007. évi meg je len te té sé re 3 500 000 Ft

Klasszi kus és Jazz Lap-, Könyv- és Hang le mez ki adó Kft. (Bu da pest)
A Gra mo fon-klasszi kus és jazz címû fo lyó irat 2007. évi meg je len te té sé re 2 800 000 Ft

Ma gyar Egy ház ze nei Tár sa ság (Bu da pest)
A ma gyar egy ház ze ne címû fo lyó irat 2007. évi 3 szá má nak meg je len te té sé re 6 500 000 Ft

Ma gyar Ko dály Tár sa ság (Bu da pest)
A Ma gyar Ko dály Tár sa ság hí rei címû fo lyó irat 2007. évi meg je len te té sé re 700 000 Ft

Ma gyar Kó ru sok és Ze ne ka rok Szö vet sé ge – Kóta (Bu da pest)
A Ze ne szó címû szak fo lyó irat 2007. évi 10 lap szá má nak meg je len te té sé re 3 400 000 Ft

Ma gyar Ze ne mû vé szek és Tánc mû vé szek Szak szer ve ze te (Budapest)
A Par lan do címû ze ne pe da gó gi ai fo lyó irat 
2007. évi 6 lap szá má nak meg je len te té sé re 1 800 000 Ft

Ma gyar Ze ne tu do má nyi és Ze ne kri ti kai Tár sa ság (Budapest)
Ma gyar Zene címû ze ne tu do má nyi fo lyó irat 2007. évi 4 szá má nak 
meg je len te té sé re ha gyo má nyos és in ter ne tes for má ban 3 600 000 Ft
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Pro Mu si ca Ala pít vány (Bu da pest)
A Mu zsi ka címû ko moly ze nei szak fo lyó irat 2007. évi meg je len te té sé re 9 000 000 Ft

Ze ne kar Mû vé sze ti Bt. (Bu da pest)
A Ze ne kar címû fo lyó irat 2007. évi 6 lap szá má nak meg je len te té sé re 2 240 000 Ft

Ars mé dia Lap ki adó Kft. (Bu da pest)
A Hang szer és zene címû in ter ne tes fo lyó irat 2007. évi meg je len te té sé re 
ma gyar és an gol nyel ven 1 310 000 Ft

Café Mo mus Egye sü let – A Kul tú ra In ter ne tes Ter jesz té sé ért
(Budapest)
Café Mo mus in ter ne tes ko moly ze nei na pi lap 2007. évi meg je len te té sé re 2 500 000 Ft

Fi de lio Me dia Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Fi de lio.hu in ter ne tes por tál 2007. évi meg je len te té sé re 2 100 000 Ft

Klasszi kus és Jazz Lap-, Könyv- és Hang le mez ki adó Kft. (Bu da pest)
A www.gra mo fon.hu klasszi kus ze nei és jazz in ter ne tes por tál 
2007. évi mû köd te té sé re 500 000 Ft

Ma gyar Jazz ku ta tá si Tár sa ság (Bu da pest)
A Jazz ku ta tás címû in ter ne tes fo lyó irat 2007. évi meg je len te té sé re 600 000 Ft

Pro Mu si ca Ala pít vány (Bu da pest)
A www.kon cert ka len da ri um.hu és a www.mu zsi ka.net alap ján új, 
egy más ra épü lõ www.kon cert du ett.hu por tál ki ala kí tá sá ra 2 100 000 Ft

Szi rá nyi Já nos s. k.,
a Ze nei Kol lé gi um el nö ke
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A ZENEI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. de cem ber 14.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. de cem ber 20.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 1 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 2 000 000 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: 2 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 2 000 000 Ft

Szak mai ki ad vány ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ró zsa völ gyi és Tár sa Ki adói és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
A Can ta ta Pro fa na bû vö le té ben cím mel 
rep re zen ta tív ki ad vány meg je len te té sé re 2 000 000 Ft

Szi rá nyi Já nos s. k.,
a Ze nei Kol lé gi um el nö ke
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HALASZTOTT DÖNTÉSEK 
– LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUM

Ha lasz tott pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tá si igény: 3 177 072 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok igé nye: 3 177 072 Ft
Meg ítélt tá mo ga tás: 3 177 072 Ft

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

1. Ha gyo má nyos és in ter ne tes fo lyó ira tok tá mo ga tá sá ra 
(Al té ma: 2201)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Le vél tá ro sok Egye sü le te (Bu da pest)
A Le vél tá ri Szem le 2007. évi 4 szá ma meg je len te té sé re* 3 177 072 Ft

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke

A *-gal jel zett pá lyá za tok ese té ben egyes bi zott sá gi 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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HALASZTOTT DÖNTÉSEK 
– KÖNYVTÁRI KOLLÉGIUM

Ha lasz tott pá lyá zat: 14 db
Tá mo ga tá si igény: 9 983 519 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 13 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok igé nye: 9 592 519 Ft
Meg ítélt tá mo ga tás: 9 225 519 Ft

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

1. Könyv tá ri do ku men tu mok ál lo mány vé del mé re (Al té ma: 2111)

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)
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 771 120 Ft

Sem mel we is Egye tem (Bu da pest)
Egye di mu ze á lis könyv tá ri do ku men tu mok, 
il let ve mu ze á lis gyûj te mény res ta u rá lá sá ra 799 999 Ft

Vö rös marty Mi hály Me gyei Könyv tár (Szé kes fe hér vár)
Egye di mu ze á lis könyv tá ri do ku men tum res ta u rá lá sá ra 98 000 Ft

Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem (Budapest)
A könyv tár 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 1 428 000 Ft

Sem mel we is Egye tem (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 1 500 000 Ft

Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem (Budapest)
Könyv tá ri do ku men tu mok új ra kö té sé re 799 400 Ft

Vö rös marty Mi hály Me gyei Könyv tár (Szé kes fe hér vár)
Könyv ek új ra kö té sé re Fej ér me gye ön kor mány za ti könyv tá rai szá má ra 448 000 Ft
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2. Szak mai to vább kép zé sek re (Al té ma: 2104)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Könyv tá ro sok Egye sü le te (Bu da pest)
Vál to zá sok a klasszi kus könyv tá ri mun ka te rü le te ken 
címû to vább kép zés meg ren de zé sé re 463 000 Ft

Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Ka pos vár)
Szak mai to vább kép zé sek le bo nyo lí tá sá ra a dél-du nán tú li ré gió 
és So mogy me gye könyv tá ro sai részére 800 000 Ft

Ma gyar Könyv tá ro sok Egye sü le te (Bu da pest)
A könyv tá ri mar ke ting le he tõ sé gei min den nap ja ink ban te ma ti ká jú 
to vább kép zés le bo nyo lí tá sá ra 268 000 Ft
Kö zép pont ban a hasz ná ló címû szak mai to vább kép zés le bo nyo lí tá sá ra 650 000 Ft
Kom mu ni ká ci ós tan fo lyam meg ren de zé sé re 
az MKE szer ve ze tek kép vi se lõi szá má ra 600 000 Ft
A könyv tá ro sok pá lyá za ti le he tõ sé gei te ma ti ká jú 
to vább kép zés meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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HALASZTOTT DÖNTÉSEK 
– MÚZEUMI KOLLÉGIUM

Ha lasz tott pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tá si igény: 20 000 000 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok igé nye: 20 000 000 Ft
Meg ítélt vissza té rí ten dõ tá mo ga tás: 20 000 000 Ft

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

4. Ki ál lí tá sok ra, ka ta ló gu sa ik ra (Al té ma: 2306)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)
Dzsin gisz Kán és örö kö sei címû ki ál lí tás ma gyar or szá gi 
be mu ta tá sá nak elõ ké szí té sé re 20 000 000 Ft

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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TÁJÉKOZTATÓ 
A MÚZEUMI KOLLÉGIUM EGYEDI
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Az egye di pá lyáz atok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. de cem ber 12.
Be ér ke zett egye dik el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 5 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 17 611 436 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: – 
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: – 
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 5 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 17 611 436 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 17 611 436 Ft

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

1. Ven dég já té kok ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Kul tú ra az In ter ne ten Ala pít vány (Bu da pest)
A Ma gyar Mú ze u mok hon lap ja ide gen  nyel vû vál to za tá nak meg je len te té sé re 851 436 Ft

Kul túr pont Iro da Ok ta tá si és Szol gál ta tó Kht. (Bu da pest)
Mú ze u mi és mû em lé ki ku ta tá sok meg je len te té sé re könyv for má já ban 1 100 000 Ft

HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um (Bu da pest)
A III. ka to nai fel mé rés ma gyar or szág te rü le té re 
vo nat ko zó tér ké pe i nek di gi tá lis ki adá sá ra 2 760 000 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
Gyor san meg sem mi sü lõ ar chív fo tó ne ga tí vok 
meg men té sé re a Nép raj zi Mú ze um ban 5 000 000 Ft

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
Batt hy ány La jos em lék ki ál lí tás meg ren de zé sé re – Bu da pest–Po zsony–Bécs 
a Batt hy ány-em lék év ke re té ben 7 900 000 Ft

Viga Gyu la s. k.,
a Mú ze u mi Kol lé gi um el nö ke
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TÁJÉKOZTATÓ 
A MINISZTERI KERET TÁMOGATÁSAIRÓL

2006. JÚLIUS–DECEMBER

Csor dás Dá vid (Bu da pest)
Fran cois Ba con ko rai szö ve gei 304 500 Ft

Mes ter há zi Mó ni ka (Bu da pest)
Se a mus He a ney ver sei 231 000 Ft

Mi hály csa-Bá nyász Eri ka (St. Ge org he–Ro má nia)
Flann O’B ri en re gé nye: At Swim-Two-Birds 220 500 Ft

Sza bó T. Anna (Bu da pest)
Sha kes pe a re szo net tek új for dí tá sa 451 500 Ft

Je ney Zol tán (Bu da pest)
Eus ta che Des champs vá lo ga tott mû vei 304 500 Ft

Cse hy Zol tán (Ne mes szeg–Szlo vá kia)
Itá li ai hu ma nis ta és neo la tin köl té szet re me kei, ma gyar vo nat ko zá sok kal 220 500 Ft

Kör ner Gá bor (Bu da pest)
Wi told Gomb ro wicz: Té bo lyo dot tak 231 000 Ft

Ná do ri Lí dia (Bu da pest)
Ingo Schul ze: Neue Le ben 304 500 Ft

Ham vas End re Ádám (Hód me zõ vá sár hely)
Her mész Trisz me gisz tosz di a ló gu sai 304 500 Ft

Im reh And rás (Bu da pest)
Ju lio Cor tá zar ver sei 231 000 Ft

Pál Dá ni el (Sze ged)
Ezer ta ní tás – for dí tás szankszk rit bõl 304 500 Ft

Rajs li Eme se (Bu da pest)
And rej Ni ko la i dis: Mi me sis címû kis re gé nye 231 000 Ft

Princz Cle mens (Bu da pest)
Szath má ri Sán dor: Ka zo hi nia címû re gé nyé nek németre fordítása 231 000 Ft

Ma ri a ro sa ria Scig li ta no (Bu da pest)
Nagy Imre: Gon do la tok, em lé ke zé sek. Sna gov 1956–1957 
– vá lo ga tás és for dí tás olasz ra 231 000 Ft

Voc to ria Po pi ney (St. Pe ters burg–Orosz or szág)
Zá va da Pál: Jad vi ga pár ná ja címû re gé nyé nek orosz ra for dí tá sa 294 000 Ft
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Bé kés Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Bé kés csa ba)
X. Or szá gos Tex ti les Kon fe ren cia és Ki ál lí tás mi nisz té ri u mi dí jai 400 000 Ft

Tánc pe da gó gu sok Or szá gos Szö vet sé ge (Bu da pest)
XV. Or szá gos Gyer mek tánc mû vé sze ti Fesz ti vál mi nisz té ri u mi díja 100 000 Ft

Ma gyar Kó ru sok és Ze ne ka rok Szö vet sé ge (Bu da pest)
Ének lõ If jú ság szak mai na pok és kon cer tek Bar tók Béla 
és Gu lyás György em lé ké re mi nisz té ri u mi díja 200 000 Ft

Eu ró pa Jö võ je Egye sü let (Kecs ke mét)
Eu ró pa Jö võ je Nem zet kö zi Gyer mek ta lál ko zó mi nisz té ri u mi díja 200 000 Ft

Ma gyar Fo tó mû vé sze ti Al ko tó cso por tok Or szá gos Szö vet sé ge
(Budapest)
Uta zás a vi lág kö rül fo tó ki ál lí tás mi nisz te ri díja 100 000 Ft

Fels mann Gra fi kai Stú dió (Bu da pest)
Her mész-díj 400 000 Ft

He ves Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Eger)
XX. Egri Or szá gos Ak va rell Bi en ná le díja 300 000 Ft

Ba jor Ágost Mû ve lõ dé si Ház és Kul túr moz gó (Esz ter gom)
XV. Esz ter go mi Fo tó bi en ná le díja 300 000 Ft

Sze ged Me gyei Jogú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal (Sze ged)
XI. Sze ge di Táb la kép -fes té sze ti Bi en ná le díja 300 000 Ft

Ba la ton fü redi Köl tõ ver seny Qu a si mo do Köz ala pít vány
(Ba la ton fü red)
Sal va to re Qu a si mo do-díj 800 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
A bé kés csa bai XV. Or szá gos Ter ve zõ gra fi kai Bi en ná le díja 300 000 Ft

Móra Fe renc Mú ze um Csong rád Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma
(Hód me zõ vá sár hely)
53. Vá sár he lyi Õszi Tár lat díja 300 000 Ft

Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal (Bu da pest)
Ma gyar For ma ter ve zé si Díj, mi nisz té ri u mi kü lön díj 320 000 Ft

Fõ nix Ren dez vény szer ve zõ Kht. 
– Bar tók Béla Nem zet kö zi Kó rus ver seny Iro da (Debrecen)
Nem zet kö zi Deb re ce ni Bar tók Béla Kó rus ver seny Folk lór fesz ti vál díja 700 000 Ft

Er dei Brüll György (Bu da ke szi)
Tri bu te To Zbig ni ew Se i fert mun ka cí mû CD ki adá sá ra 300 000 Ft
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Nesz mély Ba rá ta i nak Köre (Nesz mély)
XI. Dzsessz mély Nem zet kö zi Jazz na pok és a hoz zá kap cso ló dó 
ki ál lí tás meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Ha gyo má nyok Háza (Bu da pest)
X. Al föl di Fa ze kas Tri en ná lé mi nisz té ri u mi dí ja i ra 600 000 Ft

Ha gyo má nyok Háza (Bu da pest) 
VIII. Or szá gos Népi Mes ter sé gek Mû vé sze te pá lyá zat és ki ál lí tás 
– mi nisz té ri umi dí ja i ra 600 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)
Mí ves va dász fegy ve rek a 16. szá zad tól nap ja in kig 
címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 1 300 000 Ft

Jász bol dog há za Köz ség Pol gár mes te ri Hi va tala (Jász bol dog há za)
XII. Jász Vi lág ta lál ko zó le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros XXIII. Ke rü let So rok sár Ön kor mány za ta
(Budapest)
Idõ sek vi lág nap ja prog ram ja i nak le bo nyo lí tá sá ra 350 000 Ft

Fej ér Me gyei Mú ze umok Igaz ga tó sá ga (Szé kes fe hér vár)
A Nyá ri Szín há zi Já té kok al kal má val –
Aris top ha nes: A nõk ün ne pe címû ko mé dia be mu ta tá sá ra 1 000 000 Ft

Nem zet kö zi Tánc és Kul tú ra Ala pít vány (Bu da pest)
Tánc mû vé szet címû fo lyó irat elsõ két szá má nak ho no rá ri u mára 1 000 000 Ft

SIEN Nem zet kö zi Di ák cse ré ért Ala pít vány (Pécs)
10. Ju bi le u mi Pé csi Nem zet kö zi Kul túr hét (ICWiP fesztivál) meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Vaj da La jos Stú dió Kul tu rá lis Egye sü let (Szent end re)
VIII. Per for man ce és Ne héz Ze nei Fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 2 000 000 Ft

Jász kis éri Et ni kai Szer ve zet (Jász kis ér)
A Ho lo ka uszt ál do za tai em lé ké re lét re ho zan dó em lék park 
kul tu rá lis ese mé nye i nek le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Eu ró pa Cent rum Kht. (Pécs)
A kul tu rá lis ne gyed, mint vá ros fej lesz té si stra té gia 
címû hol land–ma gyar szim pó zi um le bo nyo lí tá sá ra 420 000 Ft

At lan ti Ku ta tó és Ki adó Köz ala pít vány (Bu da pest)
A ma gyar ügy tu do má nyos esz kö zök kel való pro pa gá lá sát szol gá ló 
an gol nyel vû so ro zat to váb bi kö te te i nek meg je len te té sé re 5 000 000 Ft

Fil har mó nia Bu da pest Kht. (Bu da pest)
Nem zet kö zi Liszt–Bar tók zon go ra ver seny díja 1 000 000 Ft

Lap Com Kft. (Gyõr)
Az Ol vas ni jó ve tél ke dõ le bo nyo lí tá sá ra 600 000 Ft

158 NKA HÍRLEVÉL n MINISZTERI KERET



Te le ki Lász ló In té zet (Bu da pest)
Po li ti kai kö zös ség, po li ti kai és kul tu rá lis nem zet címû kon fe ren ci á juk ra uta zó 
ha tá ron túli részt ve võ i nek uta zá si, szál lás- és ét ke zé si költségeire 200 000 Ft

Eg res sy Kó rus Ala pít vány (Tata)
A Sep rõ di Já nos Nem zet kö zi Kó rus fesz ti vál ven dé ge i nek 
szál lás költ sé gé hez hoz zá já ru lás 500 000 Ft

Pan Könyv ki adó Bt. (Bu da pest)
A Fon tes Pan no ni ae An ti que kö tet III. da rab já nak meg je len te té sé re 300 000 Ft

Kor társ Fo lyó irat Ki adói Kft. (Bu da pest)
A Kor társ Fo lyó irat fenn ál lá sá nak 50. év for du ló já nak 
ün nep lé sé re szer ve zett ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Er ky-Nagy Ti bor (Dom bó vár)
Dom bó vár teg nap és teg nap elõtt címû köny vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Anya nyelv ápo lók Szö vet sé ge (Bu da pest)
Lõ rin ce-dí jak, Kos suth Szol nok -ver seny, va la mint nyelv mû ve lõ tá bo rok
le bo nyo lí tá sá ra 2 000 000 Ft

Ma gyar Vers mon dók Egye sü le te (Bu da pest)
Ka le i dosz kóp Nem zet kö zi Vers fesz ti vál gá la mû so rá nak le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ma gyar Vers mon dók Egye sü le te (Bu da pest)
A gá la mû sor díja 300 000 Ft

Moz gó Vi lág Szer kesz tõ sé ge (Bu da pest)
A Moz gó Vi lág címû fo lyó irat meg je len te té sé nek tá mo ga tá sá ra 7 000 000 Ft

Szõ nyi Bo zsik Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la (Ko má rom)
Az is ko la ta nul má nyi és kul tu rá lis ren dez vé nye i nek le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la (Szé cseny)
Az is ko la kul tu rá lis ren dez vé nye i nek le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

CSE MA DOK Na gyi dai Alap szer ve zet (Na gyi da–Szlo vá kia)
A Na gyi dai Já rá si Dal- és Tánc ün ne pély sze rep lõ gár dá ja ré szé re 
uta zá si hoz zá já ru lás 100 000 Ft

Bé kés Me gyei Gá mán Já nos Kö zép is ko la, Szak is ko la és Kol lé gi um
(Sza bad kí gyós)
Az is ko la kul tu rá lis ren dez vé nye i nek le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ste reo Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
A kft. rész vé te lé nek tá mo ga tá sá ra a 2006. évi spa nyol or szá gi WOMEX 
ren dez vé nyen, mint re giszt rá ci ós díj, úti, szál lás-, és ét ke zé si hoz zá já ru lás 250 000 Ft

Szín há zi Kri ti ku sok Céhe/Ma gyar Szín há zi Tár sa ság (Bu da pest)
Szí ni kri ti kus díj 500 000 Ft
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Fes té szet Nap ja Ala pít vány (Bu da pest)
Fes té szet nap ja – élet mû díj 500 000 Ft

Ro mán Sán dor Tánc tár su la ta Kft. (Bu da pest)
Az Ex pe ri Dan ce Tár su lat Na gyi dai ci gá nyok címû pro duk ció be mu ta tá sá ra 5 000 000 Ft

Köz sé gi Hi va tal, Du na rad vány (Du na rod vány)
Zsit va to ro ki béke 400. év for du ló já ra ké szü lõ em lék mû fel ál lí tá sá ra 2 500 000 Ft

Ma gyar Rá dió Rt. (Bu da pest)
Hu mor fesz ti vál címû mû sor díj át adá sá ra 100 000 Ft

Szent Ist ván Kör ze ti Ál ta lá nos Is ko la 
és Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény (Szil)
Az is ko la kul tu rá lis ren dez vé nye i nek le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ku ta tó Di á ko kért Ala pít vány (Bu da pest)
Ju bi le u mi tu do má nyos ülés meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Edi to ri al Kft. (Bu da pest)
A nem zet szí né sze it be mu ta tó könyv meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Bu da fo ki Doh ná nyi Ernõ Szim fo ni kus Ze ne kar (Bu da pest)
2006. évi prog ram ja ik meg va ló sí tá sá ra 10 000 000 Ft

Ma gyar Em be ri Jo gok Ala pít vány (Bu da pest)
Az 56 tör té net címû öt ven ha tos ame ri kai ma gya rok 
és csa lád tag ja ik val lo má sa it tar tal ma zó könyv nyom dai elõ ké szí té sé re 1 500 000 Ft

Tán csics Mi hály Mû ve lõ dé si Ház (Bu da pest)
Ze ne ka rok fel lé pé se, akik be mu tat ják az Eu ró pán kí vü li mu zsi ka hang zás vi lá gát 300 000 Ft

Bu da pest Kõ bá nyai Ön kor mány zat Szent Lász ló Ál ta lá nos Is ko la
(Budapest)
Az is ko la kó ru sá nak 2006. de cem be ri fran cia or szá gi hang ver se nyen való 
fel lé pé sé hez úti költ ség, szál lás- és el lá tási költ sé ge i hez hozzájárulás 2 500 000 Ft

Stá di um Ala pít vány (Bu da pest)
Sza ko nyi Ká roly élet mû so ro zata kö vet ke zõ kö te té nek meg je len te té sé re 600 000 Ft

No ran-Ki adó 2004. Kft. (Bu da pest)
Makk Ká roly – Egy film ren de zõ vi lá ga címû könyv meg je len te té sé re 2 500 000 Ft

Ter ror Háza Mú ze um (Bu da pest)
Az 1956-os té má jú idõ sza kos ki ál lí tás meg ren de zé sé re 1 200 000 Ft

Agro TV-ATV Zrt. (Bu da pest)
Han kiss Ele mér: Ta lál juk ki Ma gyar or szá got 
címû te le ví zi ós mû sor so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 10 000 000 Ft

AB OVO Ki adó (Bu da pest)
Zi la hy Pé ter: Há rom 200 000 Ft

160 NKA HÍRLEVÉL n MINISZTERI KERET



Aka dé mi ai Ki adó (Bu da pest)
He ré nyi An na má ria: Ung vár né me ti Tóth Lász ló összes mun kái, 
Szép Be á ta: Da y ka Gá bor összes mûvei, 
Szántó T. Gábor: Az örökség 1 000 000 Ft

Ar gu men tum Könyv ki adó, Tu do mány szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft.
(Budapest)
Gö mö ri György: Az õsz bir tok lá sa, 
Ró nay Lász ló: Har cok az új ,,vi lág né zlet” kö rül 700 000 Ft

At lan tisz Ala pít vány (Bu da pest)
Lord Shaf tes bu ry: Esszé szel lem és a jó ke dély sza bad sá gá ról 300 000 Ft

Ba las si Ki adó Kft. (Bu da pest)
Ró na-Tas And rás: Kis ma gyar õs tör té net, 
Sza ba dos György: A ma gyar tör té ne lem kez de te i rõl 500 000 Ft

Céd rus Mûvészeti Ala pít vány (Bu da pest)
Szé les Klá ra: Lász lóf fy Ala dár – mo no grá fia 200 000 Ft

Cor vi na Ki adó (Bu da pest)
Sop ro ni And rás: orosz–ma gyar kul tu rá lis szó tár 300 000 Ft

Cso da ce ru za Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Bt. (Budapest)
Bé kés Pál: Lom ta la ní tás a Fe hér ló fia ut cá ban 250 000 Ft

Fe ke te Sas Ki adó (Bu da pest)
Visy Bea: A macs ka kõ nyol ca dik éle te, Füst Mi lán: Ta nul má nyok 400 000 Ft

Fi a tal Írók Szö vet sé ge (Bu da pest)
Ne mes And rás: Ent rop lá za 200 000 Ft

Ge ne ral Press Ki adó (Bu da pest)
Ha lász Pé ter: A mold vai ma gya rok ha gyo má nyos ál lat tar tá sa 400 000 Ft

Gond-Cu ra Ala pít vány (Bu da pest)
Va las tyán Ta más: A ke re sés rit mu sa, Fe hér Fe renc: 
Po li ti kai fi lo zó fi ai ta nul má nyok 500 000 Ft

Gon do lat Ki adói Kör (Bu da pest)
Ma gyar Lász ló And rás: A re pü lõ ke nõcs és egyéb ér de kes sé gek 
tes tünk tör té ne té bõl 300 000 Ft

Hol nap Ki adó (Bu da pest)
Cin giz Ajt ma tov: Dzsin gisz Kán fe hér fel le ge, Sa mu el Bec kett: 
Hogy is van ez? Mó ricz Zsig mond: Csi be no vel lák, Bor gos Anna: 
Kaff ka Mar git szem mel, Szi get hy Gá bor: Min den na pok, A fel tá mo dás hite 1 500 000 Ft

Írók Ala pít vá nya Szép ha lom (Bu da pest)
Utas sy Jó zsef: Far kas or dí tó 300 000 Ft
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Írók Bolt ja (Bu da pest)
Par ti Nagy La jos: Üveg go lyó könyv 300 000 Ft

Írott Szó Ala pít vány (Bu da pest)
Cs. Sza bó Lász ló: Mér leg – A ma gyar iro da lom… 250 000 Ft

Jó szö veg Mû hely Ki adó (Bu da pest)
Erõs Fe renc: Tra u ma és tör té ne lem 300 000 Ft

Kal lig ram Ki adó (Bratislava–Pozsony)
Soly mo si Bá lint: Élet já ro dék, Ham mer Fe renc: Fe ke te-fe hér gyûj te mény, 
Bán Zsó fia: Esti is ko la 800 000 Ft

Ki já rat Ki adó (Bu da pest)
Rácz I. Pé ter: Test re sza bott élet, Ke se rû Ka ta lin: A szá zad for du ló 550 000 Ft

Krá ter Mû hely Egye sü let (Bu da pest)
Ju hász Ist ván: Kin cses ma gyar film tár 200 000 Ft

Mag ve tõ Ki adó (Bu da pest)
Gyõrf fy Ákos: Nem moz dul, Far kas Pé ter: Sze re lem a ko le ra és a ha lál ide jén, 
Ki rály Le ven te: Ver sek 2001–2003 700 000 Ft

Ma gyar Iro da lom tör té ne ti Tár sa ság (Bu da pest)
T. Sza bó Le ven te: Tör té nel mi és tár sa dal mi rep re zen tá ci ók 200 000 Ft

Ma gyar Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
Bo dor Béla: Már az avant gár da car ne vál ra 350 000 Ft

Mu ra vi dé ki Ba rá ti Kör (Pilisvörösvár)
Ljil ja na Hab ja no vic: Nõk csa lád fá ja 200 000 Ft

Múlt és Jövõ Ki adó (Bu da pest)
Szé kács Ist ván: Me mo ar 300 000 Ft

Nap vi lág Ala pít vány (Bu da pest)
Pál fal vi La jos: Éj sza kai ügye let 250 000 Ft

Nap Ki adó Kft. (Bu da pest)
Réz Pál: Hu nya dy Sán dor em lé ke ze te 300 000 Ft

Nyi tott Könyv mû hely (Bu da pest)
Naj má nyi Lász ló: Down town Blu es, Gyu kics Gá bor: Át ke lés 450 000 Ft

Orp he usz Ki adó (Bu da pest)
Ta tár Sán dor: Be já ró mû vész 200 000 Ft

Osi ris Ki adó (Bu da pest)
Sza kol czai At ti la: 1956 Nem zet és em lék, Rom sics Ig nác: 
A pá ri zsi bé ke szer zõ dés 1 050 000 Ft
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Páz mány Péter Katolikus Egyetem (Bu da pest)
Er dé lyi Já nos: Er dé lyi Já nos köl te mé nyei 700 000 Ft

Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um (Bu da pest)
Lesz nai Anna: Idõ dí szí tés 300 000 Ft

Pé csi Di rekt Kft. (Pécs)
Ba bicz ky Ti bor: Szal ma bál 200 000 Ft

Po zsony Pa gony Ki adó (Bu da pest)
Kiss Ottó: Szép szó tár 200 000 Ft

Rá ció Ki adó (Bu da pest)
Kul csár-Sza bó Zol tán: Tet ten ér he tet len sza vak, 
Szi lá gyi Már ton: Kol li gá tum, Ta nul má nyok 700 000 Ft

Sa va ria Uni ver sity Pr. (Szombathely)
Imre Lász ló: Arany Já nos bal la dái 200 000 Ft

Sco lar Ki adó (Bu da pest)
Jo seph Roth: A szent kor hely le gen dá ja 200 000 Ft

Szá zad vég Ala pít vány (Bu da pest)
Ci e ger And rás: Ló nyai Meny hért 350 000 Ft

Szo ba Ki adó Ki adó (Miskolc)
Nyi las At ti la: (su gar) free 150 000 Ft

Tipp-Cult Ki adó (Bu da pest)
Tol vaj Zol tán: Néró fel ri ad, Bár dos Lász ló: A kész let 400 000 Ft

Ti sza táj Ala pít vány (Szeged)
Ju hász Fe renc: Ha lan dó ság – má mor 250 000 Ft

Typo tex Ki adó (Bu da pest)
Sza ló czy Pé ter: El fe lej tett ze ne szer zõk, Né meth Ist ván: Az élet csal fa tük rei 750 000 Ft

Új Pa la ti nus Köny ves (Bu da pest)
Háy Já nos: A gye rek, Ste in Au rél: Ho mok ba te me tett vá ros, 
Tan do ri De zsõ: A komp lett Tan do ri, Till mann Jó zsef: A la do mi le let, 
Man dy Iván: Hang já té kok I–II. 1 550 000 Ft

Vi gi lia Ki adó (Bu da pest)
Vis ky And rás: A kü lön bö zõ ség vi dé kén 300 000 Ft

Vin ce Ki adó (Bu da pest)
Uhr man György: Mo zart csen des tár sa 300 000 Ft

Vas vá ri Pál Kö zép is ko la, Szak is ko la és Kol lé gi um (Ti sza vas vá ri)
2006. évi kul tu rá lis ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft
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JLX & Co., LTD. (Bu da pest)
Ge off rey C. Ward és Ken Burns: A jazz tör té ne te 
címû ki ad vány meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Kri ti kai Ala pít vány (Bu da pest)
A 2006. no vem be ri és de cem be ri lap szá mok meg je len te té sé re 2 000 000 Ft

Con cert & Me dia Kft. (Bu da pest)
Hor gas Esz ter 2006. de cem ber 1-jei kon cert jé nek tá mo ga tá sá ra 1 000 000 Ft

Jó zsef At ti la Kör Iro dal mi Egye sü let (Bu da pest)
PLR (Pub lik Lend ing Right) kon fe ren cia 2007. áprilisi megrendezésére 1 000 000 Ft

Tán csics Mi hály Gim ná zi um (Ka pos vár)
A gim ná zi um ala pí tá sá nak 200. év for du ló já ra 
ren de zett ün nep ség le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft

Sa no ma Bu da pest Zrt. (Bu da pest)
A Fü les címû rejt vény új ság ju bi le u mi ki ad vá nyá nak meg je len te té sé re, 
va la mint Fü les-gá la le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

MDF Vi seg rá di Szer ve ze te (Szent end re)
Az 1991. évi vi seg rá di ta lál ko zó 15. év for du ló ja al kal má ból fel ava tan dó 
em lék táb la el he lye zé sé re 250 000 Ft

Csi pet Csa pat Csa lá di Nap kö zi Ki e mel ke dõ en Köz hasz nú Ala pít vány 
(Budapest)
Drog pre ven ci ós elõ adás le bo nyo lí tá sá ra a XX. ke rü let ben 150 000 Ft

Ar tis Kul tur fo rom Bt. (Bu da pest)
2. Nem zet kö zi Ora tó ri um Ének ver seny meg ren de zé sé re 3 000 000 Ft

Ga lé ria' 13 So rok sár Kht. (Bu da pest)
A 10 éves év for du ló ját ün nep lõ Ma gyar Fes té szet Nap ja 
ren dez vény so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 3 000 000 Ft

Kis ná nai Ne fe lejcs Ala pít vány (Kis ná na)
Az is ko la 2006/2007-es tan év prog ram ja i nak le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma (Bu da pest)
Ka to na Jó zsef pá lyá za tok 2005/2006. évi prog ram ja i ra 2 600 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria (Bu da pest)
2007. évi Zi chy-ki ál lí tás le bo nyo lí tá sá ra 21 288 428 Ft
1956 tisz te le té re meg va ló su ló Út címû ki ál lí tás hoz 
kap cso ló dó mû tárgy vá sár lás 1 000 000 Ft

Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet (Bu da pest)
Szép Ernõ Ju ta lom díj és a dí ja zás sal kap cso la tos ki adá sok
(ren dez vény szer ve zés, ok le vél-elõ ál lí tá si költ ség, rep re zen tá ci ós költség) 500 000 Ft
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Szép mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Van Gogh Bu da pes ten címû ki ál lí tás mar ke ting- és PR-kam pá nya 15 000 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)
A No vo mesz ky fo to grá fia gyûj te mény meg va ló sí tá sá ra 1 300 000 Ft
Az 1956-os té má jú idõ sza kos ki ál lí tás meg ren de zé sé re 1 200 000 Ft

Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um (Bu da pest)
Az 1956-os té má jú idõ sza kos ki ál lí tás meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Ma gyar Me zõ gaz da sá gi Mú ze um (Bu da pest)
Az 1956-os té má jú idõ sza kos ki ál lí tás meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet (Bu da pest)
Szín ház Év könyv 2005/2006 meg je len te té sé re 250 000 Ft
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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

Mú ze u mi – meg hí vá sos ja nu ár 16.

Tánc mû vé sze ti – meg hí vá sos ja nu ár 22.

Moz gó kép ja nu ár 24.

Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes – meg hí vá sos ja nu ár 30.

Ipar mû vé sze ti feb ru ár 5.

Mû em lé ki és ré gé sze ti feb ru ár 8.

Könyv tá ri feb ru ár 12.

Mú ze u mi feb ru ár 14.

Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes – Kul tú ra 2000 feb ru ár 20.

Tánc mû vé sze ti feb ru ár 20.

Fo tó mû vé sze ti feb ru ár 26.

Le vél tá ri feb ru ár 28.

Szín há zi már ci us 1.

Kép zõ mû vé sze ti már ci us 5.

Köz mû ve lõ dé si már ci us 12.

Nép mû vé sze ti már ci us 19.

Le vél tá ri (az 1995. évi LXVI. tv. 34/A. § (1) tá mo ga tá sá ra már ci us 20.

Ze nei már ci us 20.

Is me ret ter jesz tés már ci us 26.

Épí tõ mû vé sze ti áp ri lis 4.

Szép iro dal mi áp ri lis 6.

Moz gó kép áp ri lis 10.

Ze nei áp ri lis 20.

Szín há zi 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.
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Ál ta lá nos tud ni va lók

A pá lyá zat be nyúj tá sa

Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2007. évre ki adott pá lyá za ti adat lap ján le het. 
Kér jük, hogy az új pá lyá za ti adat la pon nyújt sák be pá lyá za tu kat.
Min den pá lyá za ti té má hoz kü lön adat la pot kell ki töl te ni és be nyúj ta ni. Az adat la po kat csak

pon to san ki tölt ve, il let ve az elõ írt mel lék le tek kel fel sze rel ve fo gad juk el.
A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já -

ról (www.nka.hu), vagy ki tölt he tõ az NKA hon lap ján, to váb bá  sze mé lye sen be sze rez he tõ vagy pos tai
úton igé nyel he tõ  – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA Igaz ga tó sá gá tól.

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

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

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

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

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

akik nek  vagy ame lyek nek  már volt 2007-ben be nyúj tott és  tá mo ga tott pá lyá za tuk, és ezt kö ve tõ en
jogi do ku men tá ci ó juk ban jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént 

– Ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mel lé kel ni azon in téz mé nyek,
ame lyek az NKA hon lap ja ( www.nka.hu) pá lyá za tok me nü pont já nak meg nyi tá sá val a Meg ala ku lást
iga zo ló ok irat be nyúj tá sa alól men te sü lõ in téz mé nyek lis tá ja cím sor alatt sze re pel nek 

 
Köz tar to zás-iga zo lás
Tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó an nak, aki nek adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá sa van. Tar -

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

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

kö te le zett sé gü ket a tárgy év ben és a meg elõ zõ két nap tá ri év ben az Or szá gos Szé che nyi Könyv tár ral
szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri
pa lo ta F épü let, 302. szo ba) kell kér ni, és a pá lyá zat hoz csa tol ni.
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Egyéb ren del ke zé sek
A pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si jog cí mek tõl való el té rést a pá lyá zó nak in -

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

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

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

En nek ér de ké ben kér jük, hogy az adat la pot a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban le ír tak alap ján tölt se ki! 
A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég -

le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 10 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap.
A dön tés fe lül bí rá la tá ra nincs le he tõ ség. 
A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet ta stb.) nem

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

 
A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás az NKA Igaz ga tó sá ga ügy fél szol gá la tá tól kér he tõ

(te le fon: 327-4444; 327-4445)
Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõ tõl csü tör tö kig 8.30–16 órá ig; pén te ken 8.30–13 órá ig 
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A MÚZEUMI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA*

A Mú ze u mi Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det a 

Bé kés Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga szá má ra

„A ta tá rok Ma gyar or szá gon” mun ka cí mû ki ál lí tás lét re ho zá sá ra és ván do rol ta tá sá ra, to váb -
bá a ki ál lí tás hoz tar to zó kiadványok megjelentetésére.

A Mú ze u mi Kol lé gi um a pá lyá za tot min ta pro jekt nek te kin ti, an nak meg va ló sí tá sát fo ko -
zot tan fi gye lem mel kí sé ri és fel ügye li. A ván dor ki ál lí tás nak ki e mel ten kell szol gál nia a mú ze u -
mok és köz ok ta tás kap cso la tá nak erõsítését.

Al té ma kód szá ma: 2306

A meg va ló sí tá sá ra idõ tar ta ma: 2007. feb ru ár 1.–2009. jú li us 31.

A prog ram nak a kö vet ke zõ szak mai fel ada tok el vég zé sét kell ma gá ban fog lal nia:

1. A „Dzsin gisz kán és örök sé ge” nem zet kö zi ván dor ki ál lí tás hoz kap cso ló dó, „A ta tá rok Ma -
gyar or szá gon” mun ka cí mû ki ál lí tás rész (kb. 250 négy zet mé te ren) for ga tó köny vé nek ki dol go zá sát,
kü lö nös tekintettel a vándoroltathatóságra.

2. A fen ti ma gyar ki ál lí tás rész tu do má nyos le író ka ta ló gu sa kéz ira tá nak elkészítését.
3. A ki ál lí tás ins tal lá ci ó já nak, to váb bá spe ci á lis szál lí tá si esz kö ze i nek el ké szí té sét, ill. be szer -

zé sét, kü lö nös te kin tet tel a vándoroltathatóságra.
4. Az ese ten ként szük sé ges mú ze u mi mû tárgy má so la tok el ké szí té sét.
5. A ki ál lí tás hoz tar to zó gra fi kai ele mek ter ve zé sét és ki vi te le zé sét, kü lö nös te kin tet tel a ván -

do rol tat ha tó ság ra.
6. A ki ál lí tás ka ta ló gu sá nak meg je len te té sét elekt ro ni kus formában.
7. A ki ál lí tás hoz tar to zó mú ze um pe da gó gi ai prog ram ki dol go zá sát.
8. A mú ze um pe da gó gi ai prog ram hoz tar to zó ki ad vá nyok el ké szí té sét.
9. A ki ál lí tás ván do rol ta tá sát az aláb bi hely szí ne ken:
– Bu da pest, Ma gyar Nem ze ti Mú ze um
– Deb re cen, Déri Mú ze um
– Bé kés csa ba, Mun ká csy Mi hály Mú ze um
– Mis kolc, Her mann Ottó Mú ze um
– Ka pos vár, Rippl-Ró nai Mú ze um
– Za la eger szeg, Gö cse ji Mú ze um
– Ko mar no (Rév-Ko má rom, Szlo vá kia), Jó kai Mú ze um
– Mi er cu rea Ciuc (Csík sze re da, Ro má nia), Csí ki Szé kely Múzeum
10. A ván do rol ta tás hely szí nei kö zöt ti szál lí tá sok so rán a mû tár gyak biz to sí tá sát.
11. A ván dor ki ál lí tás vi dé ki és kül föl di hely szí ne i hez kö tõ dõ tel jes körû rek lám- és mar ke ting -

mun kát. En nek a mun ka rész nek a meg va ló sí tá sá ra a pá lyá za ti tá mo ga tá si összeg minimum 15%-át
kell fordítani.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a meg va ló sí ta ni kí vánt prog ram rész le tes tar tal mi be mu ta tá sát,
– a meg va ló sí tás ütem- és költ ség ter vét.

Meg pá lyáz ha tó összeg: ma xi mum 40 mil lió fo rint. For rá sa az NKA Bi zott sá ga 65/2006.
(XI. 13.) sz. ha tá ro za tá ban biz to sí tott „Al fa-prog ram I. – ván dor ki ál lí tá sok ra” cél tá mo ga tá sa.

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– ins tal lá ci ó ra,
– spe ci á lis szál lí tá si esz kö zök re,
– ki ál lí tás ter ve zés re és -ki vi te le zés re,
– szál lí tá si költ ség re,
– szak mai anyag költ ség re,
– mû tárgy má so la tok ké szí té sé re,
– mû tárgy biz to sí tás ra,
– rek lám- és mar ke ting költ ség re,
– a ki ad vá nyok meg je len te té sé nek mun ká i ra:

= szer zõi és szer kesz tõi ho no rá ri um ra és an nak já ru lé ka i ra,
= for dí tá si költ sé gek re,
= szö veg- és kép be vi tel (írás, szken ne lés),
= ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés),
= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
= kor rek tú ra

– nyom da költ ség re (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás, le -
mez ké szí tés, kö té szet, kö té sze ti anya gok, csomagolás, szállítás),

– a di gi tá lis ka ta ló gus nál eze ken túl:
= a tar ta lom elekt ro ni kus meg je len te té sé nek prog ra mo zá si költ sé ge i re,
= gyár tá si költ sé gek re (be le ért ve a hoz zá tar to zó nyom dai mun ká kat is).

A fen ti ek tõl el té rõ költ sé ge ket a pá lyá zó nak in do kol nia kell:

A pá lyá zat 

2007. ja nu ár 16-ig nyújt ha tó be

ki zá ró lag az NKA Igaz ga tó sá gá nak pos ta cí mé re
(H – 1388 Bu da pest, Pf. 82) A ha tár idõn túl be ér ke zõ pá lyá zat ér vény te len.

Meg jegy zés: a meg hí vott pá lyá zó ré szé re a pá lyá za ti adat la pot és tá jé koz ta tót meg küld tük.

Mú ze u mi Kol lé gi um

*Meg jegy zés: In téz mé nyünk a pá lyá zót ér te sí tet te, a fel hí vást in for má ci ó kép pen kö zöl jük. (A szerk.)
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A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA*

A Tánc mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det, amely re meghívja

a Nem zet kö zi Tánc- és Kul tú ra Ala pít ványt
a Tánc mû vé szet c. lap 2006. évi 5., 6. lap szá má nak meg je len te té sé re

Al té ma kód szá ma: 1501

A pá lyá zat ki ter jed het:
– a tánc mû vé sze ti szak ma kép vi se lõi ál tal tett nyi lat ko za tok, ri por tok, lét re ho zott pro duk ci ók

do ku men tá lá sá ra, bemutatására.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak szem pont jai:
– a szak ma ak tu a li tá sa i nak idõ be ni köz zé té te le,
– a kö zölt tar ta lom szak mai je len tõ sé ge, ér té ke,
– a lap tech ni kai szín vo na la.

A meg pá lyáz ha tó ma xi mum összeg: 1 mil lió fo rint.

A pá lyá zó nak csa tol nia kell a lap be jegy zés má so la tát, va la mint az utol só meg je lent lap szá mot.
Az össze vont lap szám egy meg je le nés nek szá mít, amennyi ben ter je del mé ben nem éri el egy lap szám
terjedelmének másfélszeresét!

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

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

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

= szö veg be vi tel (írás), szken ne lé se
= ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés),
= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás),
= kor rek tú ra,

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

Amennyi ben a pá lyá zó a fen ti ek tõl el té rõ költ ség jog cí met je löl meg, úgy in do kol nia kell, amit
a kol lé gi um külön bírál el.

A pá lyá zat a fo lyó irat-tá mo ga tás ra vo nat ko zó be tét lap pal együtt érvényes!
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A pá lyá zat 

2007. ja nu ár 22-ig be ér ke zõ en pos tai úton nyújt ha tó be

az NKA Igaz ga tó sá gá nak cí mé re (H – 1388 Bu da pest, Pf. 82). 
A ha tár idõn túl be ér ke zõ pá lyá zat ér vény te len.

Tánc mû vé sze ti Szakmai Kol lé gi um

*Meg jegy zés: In téz mé nyünk a pá lyá zót ér te sí tet te, a fel hí vást in for má ci ó kép pen kö zöl jük. (A szerk.)
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A MOZGÓKÉP KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Fel hív juk a pá lyá zók fi gyel mét, hogy a moz gó kép rõl szó ló 2004. évi II. tör vény alap ján, az e
tör vény ben meg ha tá ro zott köz vet len és köz ve tett tá mo ga tás ban csak a Nem ze ti Film iro da ál tal nyil -
ván tar tás ba vett sze mé lyek és szer ve ze tek ré sze sül het nek, amennyi ben meg fe lel nek e tör vény ren del -
ke zé se i nek. A tör vény ha tá lya a ma gyar, il let ve a ma gyar rész vé tel lel ké szü lõ film al ko tá sok
elõ ál lí tá sá ra, ter jesz té sé re és ar chi vá lá sá ra, va la mint a ma gyar or szá gi film ter jesz tés re ter jed ki. Dön -
tés elõtt a kollégium ellenõrzi a regisztrációt a Filmirodától kapott hiteles lista alapján.

Nem ré sze sül het köz vet len és köz ve tett tá mo ga tás ban [14. § (3)]: 
– akit a Nem ze ti Film iro da nem vett nyil ván tar tás ba, vagy on nan tö rölt, 
– aki nek az ál lam mal szem ben fenn ál ló adó-, já ru lék- vagy egyéb köz te her tar to zá sa van, 
– aki a vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rin ti kö te les pél dány szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek nem

tett eleget, 
– aki a tá mo ga tó szer ve zet ál tal nyúj tott tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val nem szá molt el, el szá mo lá -

sát a tá mo ga tó szer ve zet nem fo gad ta el, vagy a tá mo ga tó szer ve zet tel szem ben le járt, tel je sí tet len fi -
ze té si kötelezettséggel rendelkezik,

– az a szer ve zet, amely nek ve ze tõ tiszt ség vi se lõi, vagy tu laj do no sai kö zött olyan sze mély van,
aki a tá mo ga tá si igény be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom év ben olyan szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je
volt, amely a ve ze tõ tiszt ség vi se lé sé nek idõ tar ta ma alatt fel hasz nált köz vet len tá mo ga tás sal, a tá mo -
ga tó val szem ben nem szá molt el, vagy elszámolását a támogató szervezet nem fogadta el, 

– az a szer ve zet, amely nek tu laj do no sai kö zött olyan szer ve zet van, amely a tá mo ga tá si igény
be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom év ben fel hasz nált köz vet len tá mo ga tás sal a tá mo ga tó val szem ben nem
szá molt el, vagy el szá mo lá sát a támogató szervezet nem fogadta el,

– aki el len csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás van fo lya mat ban.

A nyil ván tar tás ba vé tel nem fel té te le a tá mo ga tás nyúj tá sá nak azon szer ve ze tek, il let ve in téz -
mé nyek ese té ben, ame lyek ki zá ró lag ok ta tá si, könyv tá ri, il let ve egyéb köz gyûj te mé nyi fel ada ta ik el -
lá tá sa ér de ké ben vé gez nek film ter jesz té si te vé keny sé get, ki vé ve a kifejezetten mozgókép szakmai
tárgyú közgyûjteményeket.

A Moz gó kép Kol lé gi um pá lyá za tot hir det 2007. I. fél év ben az aláb bi té mák ra: 

1. Fil mes ren dez vé nyek re 

Al té ma kód szá ma: 1008 

Tá mo ga tás ban ré sze sül het nek a 2007. ja nu ár 1.–2007. szep tem ber 30-ig le bo nyo lí tás ra ke rü lõ
– a film mû vé sze ti ér té kek nép sze rû sí té sét és ter jesz té sét szol gá ló – or szá gos, re gi o ná lis, és ha tá ron
túli ma gyar ren dez vé nyek (film hét, fesz ti vál, szem le, be mu ta tó stb.) szer ve zõi. A pá lyá zat hoz csa tol -
ni kell a – pá lyá zó ne vé re szó ló – Nem ze ti Filmiroda által kiadott regisztrációs igazolás másolatát.
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A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán elõnyt él vez nek: 
– a több éves ha gyo má nyok kal bíró ren dez vé nyek, 
– a te le pü lés (vá ros, kis tér ség) éle té ben je len tõs mû vé sze ti ren dez vény so ro zat fil mes

rendezvényei,
– a kor társ ha zai film mû vé szet al ko tá sa it be mu ta tó ren dez vé nyek, 
– a nem ze ti film he tek, 
– az is me ret ter jesz tõ- és do ku men tum film-so ro za tok, 
– azok a pá lyá zók, akik je len tõs kül sõ vagy sa ját for rást tud nak biz to sí ta ni, 
– a nagy szá mú, je len tõs film mû vé sze ti ér té kek nép sze rû sí té sét és ter jesz té sét szol gá ló, meg ala -

po zott és ki dol go zott kon cep ci ó val bíró rendezvények.

Pá lyáz ni le het: 
– tisz te let díj ra, és an nak já ru lé ka i ra, 
– te rem bér let re, 
– film- és tech ni kai esz köz bér lés re, 
– uta zá si költ ség re, 
– szál lás költ ség re, 
– szál lí tá si költ ség re, 
– nyom da költ ség re, 
– rek lám- és pro pa gan da költ ség re. 

An nak a pá lyá zó nak, aki 2006-ban az NKA-tól ren dez vény re tá mo ga tást ka pott, a pá lyá zat hoz
csa tol nia kell a tá mo ga tott ren dez vény szak mai ér té ke lé sét, kü lö nös te kin tet tel a részt ve võk szá má ra
és a saj tó vissz hang já ra. Rep re zen tá ci ós költségekre támogatás nem igényelhetõ. 

2. Fil mes nagy ren dez vé nyek re

Al té ma kód szá ma: 1007 

Tá mo ga tás ban ré sze sül het nek a 2007. ja nu ár 1.–2007. de cem ber 31-ig le bo nyo lí tás ra ke rü lõ
nagy ren dez vé nyek, a film mû vé sze ti ér té kek nép sze rû sí té sét és ter jesz té sét szol gá ló – or szá gos, re gi -
o ná lis, és ha tá ron túli ma gyar ren dez vé nyek (film hét, fesz ti vál, szem le, be mu ta tó stb.) szer ve zõi. Pá -
lyáz ni csak olyan ren dez vénnyel lehet, melynek összköltségvetése minimum 10 millió forint. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a – pá lyá zó ne vé re szó ló – Nem ze ti Film iro da ál tal ki adott re giszt -
rá ci ós iga zo lás másolatát. 

A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán elõnyt él vez nek: 
a több éves ha gyo má nyok kal bíró ren dez vé nyek, 
a kor társ ha zai film mû vé szet al ko tá sa it be mu ta tó ren dez vé nyek, 
azok a pá lyá zók, akik je len tõs kül sõ vagy sa ját for rást tud nak biz to sí ta ni, 
a nagy szá mú, je len tõs film mû vé sze ti ér té kek nép sze rû sí té sét és ter jesz té sét szol gá ló, meg ala -

po zott és ki dol go zott kon cep ci ó val bíró rendezvények. 

Pá lyáz ni le het:
– tisz te let díj ra, és an nak já ru lé ka i ra, 
– te rem bér let re, 
– film- és tech ni kai esz köz bér lés re, 
– uta zá si költ ség re, 
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– szál lás költ ség re, 
– szál lí tá si költ ség re, 
– nyom da költ ség re, 
– rek lám- és pro pa gan da költ ség re. 
An nak a pá lyá zó nak, aki 2006-ban az NKA-tól ren dez vény re tá mo ga tást ka pott, a pá lyá zat hoz

csa tol nia kell a tá mo ga tott ren dez vény szak mai ér té ke lé sét, kü lö nös te kin tet tel a részt ve võk szá má ra
és a saj tó vissz hang já ra. Rep re zen tá ci ós költségekre támogatás nem igényelhetõ. 

3. Vi dé ki mo zik kö zön ség kap cso la ta i nak ki épí té sé re, fej lesz té sé re 

Al té ma kód szá ma: 1033

A pá lyá za ton azok a mo zi ként re giszt rált Film szín há zak ve het nek részt, me lyek min den hé ten
rend sze re sen art mû sort is ve tí te nek. Pá lyá zat nyújt ha tó be a 2007. ja nu ár 1.–2007. de cem ber 31. kö zöt ti
idõ szak ban meg je lent, il let ve meg je le nõ tá jé koz ta tó ki ad vá nyok ra, he lyi rek lám ra, me lyek cél ja a mo zik
és a moz gó kép kul tú ra meg is mer te té se, fej lesz té se, kör nye ze tük sa já tos sá ga it fi gye lem be véve. 

A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán elõnyt él vez nek: 
– a re giszt rált art mo zik ál tal be nyúj tott pá lyá za tok, 
– azon esz kö zök re (pla kát, mû sor fü zet stb.) be nyúj tott pá lyá za tok, me lyek nél az el ért cél kö -

zön ség nagy létszámú, 
– elõny az al kal ma zott esz kö zök ha té kony sá ga (az egy né zõ re ve tí tett faj la gos költ sé gek

nagysága), 
– új, in no va tív esz kö zök al kal ma zá sát ter ve zõ pá lyá za tok. 

Pá lyáz ni le het: 
– nyom da költ ség re,
– rek lám költ ség re.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a – pá lyá zó ne vé re szó ló – Nem ze ti Film iro da ál tal ki adott re giszt -
rá ci ós iga zo lás másolatát. 

An nak a pá lyá zó nak, aki 2006-ban az NKA-tól kö zön ség kap cso la tok ki épí té sé re már tá mo ga -
tást ka pott, a pá lyá zat hoz csa tol nia kell a tá mo ga tott cél meg va ló sí tá sá ról szóló szakmai beszámolót.

Pá lyáz ni csak a 2007. évre ér vé nyes pá lyá za ti adat la pon lehet! 

A pá lyá za ti adat lap vár ha tó an 2007. ja nu ár 8. után lesz le tölt he tõ az NKA hon lap já ról:
www.nka.hu 

A pá lyá za tok 

2007. ja nu ár 24-ig be ér ke zõ en

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

Moz gó kép Kol lé gi um 
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A KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
IDEIGLENES KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA*

A kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det 2007-ben meg va ló sí tan dó, ki emel ke dõ je len tõ -
sé gû kul tu rá lis ese mé nyek tá mo ga tá sá ra.

A szak mai kol lé gi u mok ja vas la ta i ból ki in dul va meg hí vást kap nak a mel lék let ben fel so rolt kul -
tu rá lis események szervezõi.

A pá lyá zat cél ja a kul tu rá lis élet rep re zen ta tív ese mé nye i nek tá mo ga tá sa, és ezen ke resz tül a
ma gyar kul tú ra po zí ci ó já nak, rang já nak és szín vo na lá nak meg õr zé se és erõ sí té se, ter ve zé si sta bi li tá -
sá nak nö ve lé se. A kul tu rá lis ér té kek és kí ná lat tá mo ga tá sán túl me nõ en a pá lyá zat cél ja az is, hogy
erõ sít se a kiemelkedõ események tágabb társadalmi és gazdasági hatásait.

Al té ma kód szá ma: 6607

A tá mo ga tás ra ren del ke zés re álló ke ret összeg 500 mil lió forint.

A pá lyá zat ba meg hí vott ese mé nyek kö rét az NKA szak mai kol lé gi u ma i tól, va la mint az NKA
Bi zott ság át ól ér ke zett ja vas la tok alap ján az Ide ig le nes Kollégium határozta meg. 

A Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes Kol lé gi um pá lyá za tán való rész vé tel nem zár ja ki,
hogy az adott ese mény re a pá lyá zó az NKA más szak mai kol lé gi u má tól támogatást kérjen.

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

1. Az ese mény be mu ta tá sa 
2. Kul tu rá lis je len tõ sé ge 
3. Tár sa dal mi ha tá sa 
4. Gaz da sá gi sze re pe 
5. Szer ve zé si és mar ke ting szem pon tok 
6. Az ese mény gaz dál ko dá sa

A fen ti ek rõl a ki emelt kul tu rá lis ese mé nyek meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó be tét la pon kell nyi lat -
koz ni. A pá lyá zat a be tét lap pal együtt ér vé nyes!

Csa tol ha tó a mû sor fü zet vagy a ha son ló funk ci ó jú ki ad vá nyok egy példánya.
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Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– tisz te let díj, ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy tisz te let díj, ho no rá ri um szám lás ki fi ze té se (mû vé -

szek, együt te sek, szervezõk)
– szer zõi jog díj,
– uta zá si költ ség,
– szál lás költ ség,
– szál lí tá si költ ség,
– biz to sí tá si költ ség,
– cso por tos ét kez te tés,
– te rem bér let vagy hely szín bér le ti díja,
– szín pad épí té si és bon tá si költ sé ge,
– ins tal lá ci ós költ ség,
– na gyí tás, pasz par tu, ke re te zés,
– dísz let, jel mez, kel lék,
– nyom dai elõ ké szí tés,
– nyom da költ ség,
– au di o vi zu á lis esz kö zök bér le ti díja,
– rek lám- és pro pa gan da költ ség.

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

A tá mo ga tás a ren dez vény egé szé nek meg va ló sí tá sát se gí ti. A pá lyá zat el bí rá lá sá nál a Kol lé gi -
um messze me nõ en fi gye lem be ve szi a sa ját erõ és más for rá sok mér té két. A pá lyá zó meg je löl he ti, il -
let ve a Kol lé gi um ki köt he ti, hogy a tá mo ga tás adott há nya dát mi lyen konkrét cél megvalósítására
kéri, illetve adja.

A tíz mil lió fo rin tot meg ha la dó tá mo ga tá sok ese tén az el nyert összeg 5%-a a pénz ügyi el szá mo -
lás és a szak mai be szá mo ló el fo ga dá sát kö ve tõ en kerül átutalásra.

Pá lyáz ni csak a ne ve zé si díj egy ide jû be fi ze té sé vel le het! A ne ve zé si díj a pá lyá zat le bo nyo lí -
tá si költ sé ge i nek fe de ze té ül szol gál. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a ne ve zé si díj be fi ze té sét iga zo ló pos -
tai utal vány vagy banki átutalási bizonylat másolatát.

A pá lyá zó ne ve zé si díj cí men az igé nyelt tá mo ga tá si összeg 1%-át + 20% áfát tar to zik be -
fi zet ni a pá lyá zat be nyúj tá sá val egy ide jû leg az NKA Igaz ga tó sá ga
10032000-01425200-00000000 szá mú pénz for gal mi jel zõ szá má ra ban ki át uta lás sal vagy pos tai
(ró zsa szín) csek ken.

Az át uta lás, il let ve pos tai (ró zsa szín) csekk köz le mény ro va tá ba kér jük fel tün tet ni a pá -
lyá za ti adat lap sor szá mát. A sor szá mért for dul jon a kol lé gi um tit ká rá hoz:
Nagy Jó zsef né, tel.: 327-4308 e-ma il: eri ka.nagy@nka.hu

Kér jük to váb bá, hogy át uta lás ese tén a köz le mény ro vat vé gé tõl szá mí tott 7. po zí ci ó ban a
# je let, va la mint az utol só 3 po zí ci ó ban a 310 kó dot tün tes se fel.
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A ne ve zé si díj be fi ze té sé nek el mu lasz tá sa, il let ve az elõ írt nál ala cso nyabb mér té kû tel je sí -
té se a pá lyá zat ér vény te len sé gét von ja maga után.

A ne ve zé si dí jat a tá mo ga tás ban nem ré sze sü lõ pá lyá zó sem igé nyel he ti vissza.

***

Kér jük, hogy a fel dol go zás, irat ke ze lés könnyebb sé ge ér de ké ben a pá lyá za ti anyag össze ál lí tá -
sá nál mel lõz zék a kü lön le ges mi nõ sé gû pa pírt, bár mi lyen kö tést, spi rá lo zást, ragasztást, valamint a
mappákat!

A pá lyá za tok 

2007. ja nu ár 30-ig be ér ke zõ en

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

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

* Meg jegy zés: In téz mé nyünk a pá lyá zót ér te sí tet te, a fel hí vást in for má ci ó kép pen kö zöl jük. (A szerk.)
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MELLÉKLET

A pá lyá zat ra meg hí vott szer ve zet neve:
meg ren de zés re ke rü lõ ren dez vény, ese mény címe.

Ár pád há zi Szent Er zsé bet Tör té nel mi Tár sa ság (Sá ros pa tak): 
Szent Er zsé bet-év

Bár ka Jó zsef vá ro si Szín há zi és Kul tu rá lis Kht. (Bu da pest): 
Szín há zi utó pi ák – Bár ka Nem zet kö zi Színházi Fesztivál

BMC Bu da pest Mu sic Cen ter Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest):
Bu da pes ti Jazz Fesztivál

Bu da pes ti Fesz ti vál köz pont Kht.: 
Bu da pes ti Õszi Fesz ti vál

Cre a tív Mé dia Szín há zi Ügy nök ség és Kul tu rá lis Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest): 
VI. Kor társ Drá ma Fesztivál

Csa lá di In té zet (Gyõr): 
Ba rokk Nosz tal gi ák Mû vé sze ti Fesztivál

Duna Mû vé sze ti Tár sa ság Nem zet kö zi Mul ti kul tu rá lis Ala pít vány (Bu da pest): 
Duna Karnevál

Fil har mó nia Bu da pest és Fel sõ-Du nán túl Kon cert szer ve zõ és Ren de zõ Kht.: 
1. Ma gya rok Nagy asszo nya Nyá ri Egy ház ze nei Fesz ti vál,
2. Régi Ze nei Na pok Sop ron

Fil har mó nia Ke let-Ma gyar or szág Kon cert szer ve zõ és Ren de zõ Kht. (Mis kolc):
1. A Ma gyar Ko dály Tár sa ság kon cert jei or szág szer te,
2. A Ko dály-év kecs ke mé ti nyi tó kon cert je

Gár do nyi Géza Szín ház (Eger): 
Ag ria Nyá ri Já té kok

Gyu lai Vár szín ház: 
Gyu lai Vár szín ház Össz mû vé sze ti Fesz ti vál

Hun ga ro fest Nem ze ti Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Bu da pest): 
Ven dég ség ben Bu da pes ten – Ha tá ron túli ma gyar színházi estek

In for ma ti kai és Könyv tá ri Szö vet ség (Bu da pest): 
A könyv tá rak össze fo gá sa a tár sa da lo mért címû rendezvénysorozat
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In ter kul tur Hun gá ria Kul tu rá lis Ren dez vény szer ve zõ és Szol gál ta tó Kht. (Bu da pest): 
1. Zemp lé ni Fesz ti vál
2. Bu da pes ti Nem zet kö zi Kó rus ver seny

Ka pol csi Kul tu rá lis és Ter mé szet vé del mi Egy let: 
Mû vé sze tek Völgye

Kecs ke mét Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta: 
Ko dály-év hez kap cso ló dó ki emelt események

Kecs ke mé ti Ani má ci ós Film gyár tó és For gal ma zó Kft.: 
Kecs ke mé ti Ani má ci ós Filmfesztivál

MASZK Ma gyar or szá gi Al ter na tív Szín há zi Köz pont Egye sü let (Sze ged): 
The a ter In ter na ti o nal – Sza bad Szín há zak Nem zet kö zi Találkozója

Ma gyar Fes té szet Nap ja Ala pít vány (Bu da pest): 
Ma gyar Fes té szet Napja

Ma gyar Film unió Kft. (Bu da pest): 
Ma gyar Film szem le

Ma gyar Il luszt rá to rok Tár sa sá ga (Bu da pest): 
Ma gyar rész vé tel a Bo lo gnai Nem zet kö zi Gyer mek- és Il luszt rá ci ós Könyvvásáron

Ma gyar Jazz Mû vé sze ti Kht. (Bu da pest): 
Eu ró pa Jazz híd – Bu da pest Jam

Ma gyar Kó ru sok és Ze ne ka rok Szö vet sé ge – KÓTA (Bu da pest): 
Ko dály-év hez kap cso ló dó ki emelt események

Ma gyar Könyv ki adók és Könyv ter jesz tõk Egye sü lé se (Bu da pest):
1. Ün ne pi Könyv hét,
2. Bu da pes ti Nem zet kö zi Könyv fesz ti vál,
3. Ma gyar rész vé tel a Frank fur ti Nem zet kö zi Könyv vá sá ron

Ma gyar Rá dió Zrt. (Bu da pest):
CD-so ro zat Ko dály Zol tán mû ve i nek meg je len te té sé re

Min den tu dás Egye te me Kht. (Bu da pest): 
Min den tu dás Egye te me 2007. évi elõadásai

Mis kol ci Ope ra fesz ti vál Kht.: 
Mis kol ci Ope ra fesz ti vál

Nem ze ti Tánc szín ház Kht. (Bu da pest): 
Tánc fó rum – Tánc Vi lág nap ja
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Nem zet kö zi Vi zu á lis Mû vé sze ti Ala pít vány (Gyõr): 
MEDIAWAVE 2007 Fesztivál

Nép mû vé sze ti Egye sül tek Szö vet sé ge (Bu da pest): 
XXI. Mes ter sé gek Ünnepe

Pan non Vár szín ház Szín mû vé szet-fej lesz té si Kht. (Veszp rém): 
Veszp ré mi tánc fesz ti vál

Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um (Bu da pest): 
Mú ze u mok Éjszakája

Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um (Szent end re): 
Mú ze u mok Õszi Fesz ti vál ja és a Mú ze u mok Min den ki nek programsorozat

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Mó ricz Zsig mond Szín há za (Nyír egy há za): 
Vi dor Fesztivál

Szár nyas Sár kány Kul tu rá lis Szol gál ta tó Egyé ni Cég (Nyír bá tor): 
XV. „Szár nyas Sár kány” Hete Nem zet kö zi Ut ca szín há zi és Bábfesztivál

Sze ge di Sza bad té ri Já té kok és Fesz ti vál Szer ve zõ Kht.: 
Sze ge di Sza bad té ri Játékok

Szent end re Mû ve lõ dé si és Mû vé sze ti In téz mé nyei: 
Szent end rei Nyár 

Tánc ház Egye sü let (Bu da pest): 
XXVI. Or szá gos Tánc ház ta lál ko zó és Ki ra ko dó vá sár

Ti ta nic Film je len lét Ala pít vány (Bu da pest): 
Ti ta nic Nem zet kö zi Film fesz ti vál

Vár szín ház és Mû vé sze tek Háza (Kis vár da): 
Ha tá ron túli ma gyar szín há zak fesz ti vál ja

Veszp ré mi Ün ne pi Já té kok Ren dez vény szer ve zõ, Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft.: 
Veszp ré mi Ünnepi Játékok

Zsám bé ki-me den ce Ide gen for gal mi Egye sü let (Zsám bék): 
Zsám bé ki Szín há zi és Mû vé sze ti Bá zis össz mû vé sze ti fesztivál
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AZ IPARMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

Az Ipar mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tot hir det a kor társ ma gyar ipar mû vé szek szak -
mai prog ram ja i nak és ese mé nye i nek tá mo ga tá sá ra, ered mé nye i nek, ér té ke i nek meg õr zé sé re, azok
nép sze rû sí té sé re. A pá lyá za to kat a 2007. már ci us 1.–2008. már ci us 1. között megvalósuló pályázati
célra lehet benyújtani. 

A kol lé gi um ki emelt fi gyel met for dít az ipar mû vé sze ti szak te rü let tár sa dal mi is mert sé gét, el is -
me ré sét és in teg rá ci ó ját se gí tõ kez de mé nye zé sek tá mo ga tá sá ra. 

Pá lyáz ni az aláb bi té ma kö rök re le het: 

1. Al ko tói tá mo ga tás új ipar mû vé sze ti mû vek lét re ho zá sá ra

Al té ma kód szá ma: 1702

Az Ipar mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um leg fel jebb 25 al ko tó mû vé nek lét re ho zá sát tá mo gat ja
sze mé lyen ként ma xi mum 600 000 Ft-tal. Nem pá lyáz hat nak azok a sze mé lyek, akik 2005 és
2006-ban már al ko tói tá mo ga tás ban ré sze sül tek. A kol lé gi um ki e mel ten fi gye li a kö zös sé gi te re ket
szol gá ló, szak ha tó ság ál tal mi nõ sí tett mû ve ket. A mû ve ket 2008. már ci us 1-jé ig kell el ké szí te ni. A
tá mo ga tot tak kö te le sek szak mai be szá mo ló ként a lét re ho zott al ko tá sok ról ké szült fo tó do ku men tá ci ót 
be csa tol ni, il let ve a kész mû vek nek ren de zett, a ku ra tó ri um ál tal tá mo ga tott be mu ta tón ki ál lí ta ni. A
támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon feltüntetett lebonyolítón keresztül
történik. 

2. Ki ál lí tá sok meg ren de zé sé re és az ese mény kí sé rõ ka ta ló gus ki adá sá ra 

Al té ma kód szá ma: 1706

A ma gyar ipar mû vé szek, szak te rü le tük ha zai  cso por tos és egyé ni ki ál lí tá sá ra, va la mint az ese -
ményt kí sé rõ szín vo na las ki ad vány meg je len te té sé re pályázhatnak. 

Pá lyá za tot, a ki ál lí tást ren de zõ szer ve zet vagy ma gán sze mély nyújt hat be. 

A tá mo ga tás kér he tõ:
– úti költ ség re, szál lás ra, te rem bér let re, stand bér le ti díj ra, te rü let fog la lá si díj ra, al kal ma zott ins -

tal lá ci ó ra, szak mai anyag költ ség re, biz to sí tás ra, biz ton sá gi õr zés re, szál lí tás ra, ren de zés ho no rá ri u -
má ra, regisztrációs költségre, részvételi díjra. 

Ki ad vány meg je len te té se ese tén a kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí me ket tá mo gat ja: 

Ha gyo má nyos meg je len te tés ese tén 
– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé kai (írói, ter ve zõi, il luszt rá to ri,  fotó), vagy szám lás kifizetése 
– szer zõi jog dí jak
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– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy szám lás kifizetése 
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um

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

= szö veg- és kép be vi tel (be írás, szken ne lés) 
= ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés) 
= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás) 

= kor rek tú ra 
– nyom da költ ség (pro of ké szí tés, le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás,

kör be vá gás, kötés, csomagolás).

CD-n tör té nõ meg je len te tés ese tén 
– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé kai (írá si, ter ve zõi, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás kifizetése 
– szer zõi jog dí jak 
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy szám lás kifizetése 
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um

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

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

– gyár tá si és cso ma go lá si költ ség (le vi lá gí tás, mon tí ro zás, adat hor do zó anyag költ sé ge (CD),
bo rí tó-elõ ál lí tá si és cso ma go lá si költ ség (nyom dai mun ka, pa pír költ ség, haj to ga tás, körbevágás,
csomagolás).

3. Szak mai ren dez vé nye ken való rész vé tel re, ren dez vé nyek elõ ké szí té sé re,
meg va ló sí tá sá ra 

Al té ma kód szá ma: 1704 

Mes ter kur zu sok, szim pó zi u mok, szak mai to vább kép zé sek, kon fe ren ci ák, mû vész te le pi szak -
mai prog ra mok elõ ké szí té sé re, meg ren de zé sé re. Ezen ren dez vé nye ken való rész vé tel re
alkotómûvészek adhatnak be pályázatot. 

Pá lyá za tot ren de zõ szerv, il let ve ma gán sze mély nyújt hat be. 

Tá mo ga tás kér he tõ: 
– elõ adói tisz te let díj ra, azok já ru lé ka i ra, úti- és szál lás költ ség re, tech no ló gi ai költ ség re, ne ve -

zé si- és rész vé te li díj ra, te rem bér re, esz köz bér lés re, szakmai anyagköltségre. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell az ese mény he lyét, ide jét, rész le tes prog ram ját, a meg hí van dó mes -

te rek, ok ta tók név so rát és rész vé te li nyilatkozatát. 
A szak mai be szá mo ló hoz a ma gán sze mé lyek nek csa tol ni kell a mû vész te le pi, al ko tó mû he lyi

te vé keny ség rész le tes le írá sát, az el ké szült mun kák fo tó do ku men tá ci ó ját, il let ve a ren de zõ szerv nek a
rendezvény szakmai és mé dia vissz hang ját. 
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4. Szak iro da lom elõ ké szí té sé re és meg je len te té sé re

Al té ma kód szá ma: 1712 

Pá lyáz ni le het az ipar mû vé szet múlt ját és kor társ tö rek vé se it be mu ta tó ki ad vá nyok (pld. szak -
köny vek, en cik lo pé di ák) nyom ta tott vagy elekt ro ni kus megjelentetésére. 

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell 3 db nyom dai ár aján la tot, va la mint a mû leg fel jebb 5 ol da las
bemutatását. 

A kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí me ket tá mo gat ja: 

Ha gyo má nyos meg je len te tés ese tén 
– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé kai (írói, ter ve zõi, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás kifizetése 
– szer zõi jog dí jak 
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy szám lás kifizetése 
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um

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

= szö veg- és kép be vi tel (be írás, szken ne lés) 
= ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés) 
= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás) 
= kor rek tú ra 

– nyom da költ ség (pro of ké szí tés, le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás,
kör be vá gás, kötés, csomagolás) 

CD-n tör té nõ meg je len te tés ese tén 
– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé kai (írói, ter ve zõi il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás kifizetése 
– szer zõi jog dí jak 
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy szám lás kifizetése 
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um

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

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

– gyár tá si és cso ma go lá si költ ség (le vi lá gí tás, mon tí ro zás, adat hor do zó anyag költ sé ge [CD],
bo rí tó elõ ál lí tá si és cso ma go lá si költ ség (nyom dai mun ka, pa pír költ ség, haj to ga tás, körbevágás,
csomagolás).

5. A kor társ ma gyar ipar mû vé sze ti gyûj te mé nyek gya ra pí tá sá ra 

Al té ma kód szá ma: 1709

Az eb ben a pont ban meg hir de tett al té ma ese té ben a pá lyá za ti adat la pot ki zá ró lag az
NKA pá lyá za ti por tál ján ke resz tül on li ne mó don le het be nyúj ta ni. 
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ADATLAP KITÖLTÉSE
Az NKA por tál ján 2007. ja nu ár 11-tõl 30-ig lesz el ér he tõ az on li ne pá lyá za ti adat lap. 
A pá lyá za ti adat la pot ki zá ró lag az NKA pá lyá za ti por tál ján, in ter ne ten ke resz tül le het

be nyúj ta ni si ke res re giszt rá ció és be lé pés után.

Pá lyá za tot köz gyûj te mé nyi és mû vé sze ti in téz mé nyek, il let ve azok fenn tar tói nyújt hat nak be. 

Tá mo ga tás kér he tõ: vá sár lás ra.

A pá lyá zat el bí rá lá sá hoz a meg vá sá rol ni kí vánt mû vek fo tó do ku men tá ci ó it, és mû le írá sa it kell
be nyúj ta ni, az al ko tó ne vé nek, a mû cí mé nek és aján la ti árá nak meg je lö lé sé vel. A bí rá lat so rán elõnyt
él vez az adott in téz mény azon szán dé ka, amely az ala pí tó ok irat ban sze rep lõ gyûj te mé nyi cé lok, pro -
fi lok gya ra pí tá sát szol gál ja, il let ve az or szá gos ki ál lí tá so kon, jelentõs bemutatkozásokon a szakmai
zsûri által díjazott alkotások. 

6. Ipar mû vé sze ti al ko tá sok res ta u rá lá sá ra 

Al té ma kód szá ma: 1711 

Pá lyá za tot jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ, és jogi sze mé lyi ség nél kü li szer ve ze tek
nyújthatnak be. 

Pá lyáz ni az ipar mû vé szet-tör té net je len tõs vi lá gi és egy ház mû vé sze ti al ko tá sa i nak res ta u rá lá -
sá ra le het. Fel hív juk a pá lyá zók fi gyel mét, hogy vé det té nyil vá ní tott al ko tá sok/ja vak ese tén a Kul tu -
rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal el já rá sá ra vo nat ko zó NKÖM 16/2001. (X. 18.) ren de le te alap ján a
res ta u rá lá si, átalakítási engedélyt a pályázathoz csatolni kell. 

Tá mo ga tás kér he tõ: res ta u rá lás költ sé gé re (res ta u rá to ri tisz te let díj, szak mai anyag költ ség,
szállítás).

7. Tech ni kai – tech no ló gi ai esz köz fej lesz tés 

Al té ma kód szá ma: 1705

Pá lyá za tot mû vé sze ti in téz mé nyek, ön ál ló jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ mû vé sze ti, szer ve -
ze tek, fo lya ma to san, il let ve idõ sza ko san mû kö dõ alkotómûhelyek nyújthatnak be. 

Tá mo ga tás kér he tõ: 
– kor sze rû tech ni kák, tech no ló gi ák, kí sér le ti el já rá sok hoz szük sé ges anya gok, esz kö zök

finanszírozására. 
A pá lyá zat hoz ár aján la tot kell csa tol ni a meg vá sá rol ni kí vánt esz köz rõl, anyag ról. A pá lyá zók -

nak 50%-os ön részt kell vál lal ni, és az er rõl szó ló nyi lat ko za tot a pá lyá zat hoz csa tol ni kell. El szá mol -
ni az ön résszel együttes összeggel kell. 
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8. A ma gyar ipar mû vé szet nem zet kö zi szak mai szer ve ze tek ben való je len lé té -
nek biz to sí tá sá ra 

Al té ma kód szá ma: 1733

Pá lyá za tot a nem zet kö zi ipar mû vé sze ti szer ve ze tek ma gyar ta go za tai nyújt hat nak be a 2007.
évi tag díj be fi ze tés támogatására. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a tag ság, va la mint a 2006. évi tag díj be fi ze tés iga zo lá sát. 
A kol lé gi um a pá lyá za ti ki írás ban – a 1705-ös al té ma ki vé te lé vel – a pá lyá zók tól ön részt nem

kér!

Pá lyáz ni csak a 2007. évre ér vé nyes pá lyá za ti adat la pon le het! 

Pá lyá za ti adat lap vár ha tó an 2007. ja nu ár 8. után lesz le tölt he tõ az NKA hon lap já ról:
www.nka.hu 

A pá lyá za tok 

2007. feb ru ár 5-ig be ér ke zõ en

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

Ipar mû vé sze ti Szakmai Kol lé gi um 
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A MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

A Mû em lé ki és Ré gé sze ti Kol lé gi um pá lyá za tot hir det mû em lé ki és ré gé sze ti cé lok meg va ló sí -
tá sá ra vissza nem té rí ten dõ támogatás formájában. 

Pá lyáz ni az aláb bi té ma kö rök re le het: 

1. Ve szé lyez te tett hely ze tû mû em lé kek ál lag meg óvá sá nak, rész le ges vagy tel jes 
hely re ál lí tá sá nak, va la mint mû em lé kek szer ves ré szét ké pe zõ kép zõ mû vé sze ti al ko -
tá sok res ta u rá lá sá nak tá mo ga tá sá ra 

Al té ma kód szá ma: 2732 

Pá lyáz ni le het a 2007. áp ri lis 1. és 2008. de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ban meg va ló su ló prog ra -
mok ra. Pá lyáz hat nak a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal hi va ta los mû em lé ki nyil ván tar tá sá ban
sze rep lõ in gat la nok tu laj do no sai, va gyon ke ze lõi, a köz pon ti költ ség ve té si szer vek ki vé te lé vel. Tá -
mo ga tás igé nyel he tõ épí tõ ipa ri és res ta u rá lá si költségekre, mûszaki ellenõr díjazására, tervezõi
mûvezetésre. 

A pá lyá zó nak ren del kez nie kell a meg va ló sí tás hoz szük sé ges tel jes összeg leg alább 30%-ának
meg fe le lõ saját erõvel. 

Az igé nyel he tõ tá mo ga tás ma xi má lis össze ge: 16 mil lió Ft. 

A fi nan szí ro zás ra utó lag (ma xi mum 2 rész let ben), a meg ítélt tá mo ga tás és az ön rész együt tes
össze gé rõl tör té nõ pénz ügyi el szá mo lás és szak mai be szá mo ló be kül dé sét, va la mint a szak ér tõi vé le -
mény becsatolását követõen kerül sor. 

A pá lyá zat a mû em lé kek ál lag meg óvá sá ra, hely re ál lí tá sá ra vo nat ko zó be tét lap pal együtt ér -
vé nyes! 

Pá lyáz ni csak a ne ve zé si díj egy ide jû be fi ze té sé vel le het! (lásd a 5. té ma kör után) 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
– a ter ve zett mun ka rö vid le írá sát, az érin tett ob jek tum be mu ta tá sát (le írás, je len ál la po tot áb rá -

zo ló fo tó do ku men tá ció, össze sí tett költ ség ter ve zet, le bo nyo lí tás ter ve – legfeljebb 5 A/4-es oldalon), 
– 30 nap nál nem ré geb bi tu laj do ni la pot, 
– ha a pá lyá zó nem azo nos a tu laj do nos sal, a tu laj do nos írá sos hoz zá já ru lá sát, 
– az épí té si/res ta u rá lá si en ge délyt, 
– az épí té si/res ta u rá lá si en ge dély jog erõ re emel ke dé sé rõl szó ló ha tá ro za tot (ha a pá lyá zat be -

nyúj tá sa kor még nem áll a pá lyá zó ren del ke zé sé re, ak kor azt leg ké sõbb a szer zõ dés megkötéséig
pótolni kell), 

– épí té si/res ta u rá lá si en ge dé lye zé si terv do ku men tá ci ót (na gyobb ter je de lem ese tén a mû le írást
és a jellemzõ tervlapokat), 

– mun ka ne men kén ti té te les költ ség ve tést, 
– a leg alább 30% ön rész re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lá si nyi lat ko za tot, 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK n NKA HÍRLEVÉL 187



– a hely re ál lí tott mû em lék utó gon do zá sá ra ké szí tett ke ze lé si ter vet, és a va gyon ke ze lõ kar ban -
tar tás ra vo nat ko zó nyilatkozatát, 

– a ne ve zé si díj be fi ze té sét iga zo ló pos tai utal vány vagy ban ki át uta lá si bi zony lat másolatát. 

2. Ré gé sze ti le lõ he lyek tu do má nyos célú fel tá rá sá ra és ál lag meg óvá sá ra 

Al té ma kód szá ma: 2731 

Pá lyáz ni le het a 2007. áp ri lis 1. és 2008. de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ban meg va ló su ló
programokra. 

Pá lyáz hat nak a 18/2001. (X. 18.) NKÖM ren de let alap ján ré gé sze ti fel tá rás ra jo go sult in téz mé -
nyek. 

Tá mo ga tás igé nyel he tõ a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal hi va ta los nyil ván tar tá sá ban sze -
rep lõ ré gé sze ti le lõ he lyek fel tá rá sá ra, il let ve ré gé sze ti be mu ta tó he lyek ál lag meg óvá sá ra,
helyreállítására, kialakítására. 

Az igé nyel he tõ tá mo ga tás ma xi má lis össze ge: 5 mil lió Ft. 

A meg ítélt tá mo ga tás 50%-a a szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ en ke rül át uta lás ra (ki vé ve, ha a
prog ram csak a kö vet ke zõ év ben va ló sul meg), 50%-a a pá lyá za ti cél meg va ló sí tá sát kö ve tõ en, a
pénz ügyi el szá mo lás és szak mai be szá mo ló elfogadását követõen kerül kifizetésre. 

A pá lyá zó nak ren del kez nie kell a meg va ló sí tás hoz szük sé ges tel jes összeg leg alább 30%-ának
meg fe le lõ saját erõvel. 

A pá lyá zat a ré gé sze ti le lõ he lyek fel tá rá sá ra és ál lag meg óvá sá ra vo nat ko zó be tét lap pal
együtt ér vé nyes!

Pá lyáz ni csak a ne ve zé si díj egy ide jû be fi ze té sé vel le het! (lásd a 5. té ma kör után) 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
– a ter ve zett mun ka rö vid le írá sát, az érin tett ob jek tum be mu ta tá sát (le írás, je len ál la po tot áb rá -

zo ló fo tó do ku men tá ció, össze sí tett költ ség ter ve zet, le bo nyo lí tás ter ve – legfeljebb 5 A/4-es oldalon), 
– 30 nap nál nem ré geb bi tu laj do ni la pot, 
– ha a pá lyá zó nem azo nos a tu laj do nos sal, a tu laj do nos vagy va gyon ke ze lõ írá sos hoz zá já ru lá sát, 
– hely szín raj zot, a ter ve zett mun ká la tok hely szí ne, fel tá rás ese tén a már fel tárt te rü let meg je lö -

lé sé vel, 
– a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal en ge dé lyét (fel tá rá si en ge délyt, ál lag meg óvás ese tén

épí té si/res ta u rá lá si engedélyt), 
– a fel tá rá si en ge dély, ál lag meg óvás ese tén épí té si/res ta u rá lá si en ge dély jog erõ re emel ke dé sé -

rõl szó ló ha tá ro za tot (ha a pá lyá zat be nyúj tá sa kor még nem áll a pá lyá zó ren del ke zé sé re, ak kor azt
leg ké sõbb a szerzõdés megkötéséig pótolni kell), 

– ál lag meg óvás ese tén épí té si/res ta u rá lá si en ge dé lye zé si terv do ku men tá ci ót, 
– mun ka ne men kén ti té te les költ ség ve tést, 
– a leg alább 30% ön rész re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lá si nyi lat ko za tot, 
– a fel tárt és/vagy hely re ál lí tott ré gé sze ti le lõ hely utó gon do zá sá ra ké szí tett ke ze lé si ter vet, és a

va gyon ke ze lõ kar ban tar tás ra vonatkozó nyilatkozatát, 
– a ne ve zé si díj be fi ze té sét iga zo ló pos tai utal vány vagy ban ki át uta lá si bi zony lat másolatát.
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3. A mû em lék vé de lem és ré gé szet el mé le tét, tör té ne tét, gya kor la tát, va la mint
meg va ló su lá sá nak konk rét pél dá it tár gya ló ki ad vá nyok, szak köny vek, meg je len te -
té sé re ha gyo má nyos for má ban, vagy elekt ro ni kus, il let ve di gi tá lis adat hor do zón 

Al té ma kód szá ma: 2712 

Pá lyáz ni le het a 2007. áp ri lis 1. és 2008. áp ri lis 30. kö zöt ti idõ szak ban meg je le nés re ter ve zett
mûvekkel.

Pá lyá za tot jogi sze mé lyek, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa sá gok, va la mint ma gán sze -
mé lyek nyújthatnak be. 

Nem nyújt ha tó be pá lyá zat ér vé nyes mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ mu ze á lis in téz mé nyek
kiadványaira. 

A kol lé gi um a bí rá lat so rán az aláb bi szem pon to kat ki e mel ten ér té ke li: 
– a pá lyá zó bi zo nyí tot tan ren del ke zik sa ját erõvel, 
– a ki ad vány új, je len tõs ered mé nye ket, mód sze re ket, fon tos pél dá kat mutat be, 
– a ki ad ványt a szak em be rek szé le sebb kö ré nek és/vagy a tá jé ko zott ér dek lõ dõk nek szánják. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
– az el ké szült kéz ira tot, 
– há rom nyom da ár aján la tát, 
– di gi tá lis ki ad vá nyok ese tén leg alább két gyár tá si ár aján la tot, 
– nyi lat ko za tot a sa ját erõ meg lé té rõl. 

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

Ha gyo má nyos meg je len te tés ese tén: 
– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé kai (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás ki fi ze té se, 
– szer zõi jog díj, 
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy szám lás kifizetése, 
– szer kesz tõi ho no rá ri um és já ru lé kai (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép -

szer kesz tõ), vagy számlás kifizetése, 
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák az aláb bi jog cí mek re: 

= szö veg- és kép be vi tel (írás, szken ne lés), 
= gra fi kai mun kák, 
= ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés), 
= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás), 
= kor rek tú ra, 

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

Di gi tá lis meg je len te tés ese tén: 
– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé kai (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás ki fi ze té se, 
– szer zõi jog díj, 
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy szám lás kifizetése, 
– szer kesz tõi ho no rá ri um és já ru lé kai (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép -

szer kesz tõ), vagy számlás kifizetése, 
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– elõ ké szí té si mun kák az aláb bi jog cí mek re: 
= szö veg- és kép be vi tel (írás, szken ne lés,) 
= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás), 
= kor rek tú ra, 

– gyár tá si és cso ma go lá si költ ség (le vi lá gí tás, mon tí ro zás, adat hor do zó anyagköltsége, 
– WEB-lap össze ál lí tá sa, tár hely biz to sí tá sa), 
– bo rí tó-elõ ál lí tá si és cso ma go lá si költ sé ge (nyom dai mun ka, pa pír költ ség, haj to ga tás, kör be -

vá gás, csomagolás). 

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

4. Or szá gos és nem zet kö zi mû em lé ki és ré gé sze ti kon fe ren ci ák, ren dez vé nyek,
szak mai to vább kép zé sek meg ren de zé sé re, a ren dez vény do ku men tá lá sá ra 

Al té ma kód szá ma: 2708 

Pá lyáz ni le het a 2007. áp ri lis 1.–2008. már ci us 31. kö zött meg va ló su ló ren dez vé nyek re. 
Pá lyá za tot az örök ség vé de lem te rü le tén mû kö dõ szer ve zet nyújt hat be. 
A kol lé gi um elõny ben ré sze sí ti a sa ját erõ vel ren del ke zõ pá lyá zó kat. 

Pá lyáz ni a ter ve zett ren dez vény pon tos idõ pont já nak, he lyé nek és prog ram já nak meg ne -
ve zé sé vel le het, a pá lyá zat hoz csa tol ni kell a be fo ga dó szer ve zet nyi lat ko za tát. 

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ: 
– szál lás, 
– uta zá si költ ség, 
– te rem bér vagy ki ál lí tá si hely szín bér le ti díja, 
– szál lí tás, 
– ins tal lá ció, 
– tisz te let díj és já ru lé kai (elõ adói, tol mács, for dí tói), vagy szám lás ki fi ze té se, 
– au di o vi zu á lis esz kö zök bér le ti díja, 
– do ku men tá lás költ sé ge. 

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

5. Ha zai és nem zet kö zi mû em lé ki és ré gé sze ti kon fe ren ci á kon, ren dez vé nye ken 
és szak mai to vább kép zé se ken való rész vé tel tá mo ga tá sá ra 

Al té ma kód szá ma: 2704 

Pá lyáz ni le het a 2007. áp ri lis 1.–2008. már ci us 31. kö zött meg va ló su ló ren dez vé nye ken való
rész vé tel re. Pá lyá za tot az örök ség vé de lem te rü le tén mû kö dõ szer ve zet, vagy ma gán sze mély nyújt hat
be. A kol lé gi um elõny ben ré sze sí ti az elõ adás sal vagy prezentációval rendelkezõ pályázókat. 

Pá lyáz ni a ren dez vény pon tos idõ pont já nak, he lyé nek és prog ram já nak meg ne ve zé sé vel
le het, kül föl di ren dez vé nye ken való rész vé tel ese tén a pá lyá zat hoz csa tol ni kell a hi va ta los meg -
hí vó le vél, vagy a ki töl tött és el kül dött je lent ke zé si lap má so la tát. 

190 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK



Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ: 
– rész vé te li díj, 
– uta zá si költ ség, 
– szál lás költ ség. 
A fen ti ek tõl el té rõ költ ség ne me ket a pá lyá zó nak in do kol nia kell! 

*

Kér jük, hogy a fel dol go zás, irat ke ze lés könnyebb sé ge ér de ké ben a pá lyá za ti anyag össze -
ál lí tá sá nál mel lõz zék a kü lön le ges mi nõ sé gû pa pírt, bár mi lyen kö tést, spi rá lo zást, ra gasz tást,
va la mint a map pá kat! 

* * 

Az 1. és 2. té ma kör ese té ben a pá lyá zó ne ve zé si díj cí men az igé nyelt összeg 1%-át + 20%
áfát tar to zik be fi zet ni a pá lyá zat be nyúj tá sá val egy ide jû leg az NKA Igaz ga tó sá ga
10032000-01425200-00000000 szá mú pénz for gal mi jel zõ szá má ra ban ki át uta lás sal vagy pos tai
(ró zsa szín) csek ken. 

A ne ve zé si díj össze ge fél mil lió fo rint nál ki sebb össze gû igény ese tén sem le het ke ve sebb
5000 Ft + 20% áfa összeg nél, azaz 6000 fo rint nál. 

Az át uta lás, il let ve pos tai (ró zsa szín) csekk köz le mény ro va tá ba kér jük fel tün tet ni a pá -
lyá za ti adat lap sor szá mát. A sor szá mért for dul jon a kol lé gi um tit ká rá hoz: Nagy Jó zsef né,
tel.: 327-4308, e-ma il: eri ka.nagy@nka.hu 

Kér jük to váb bá, hogy át uta lás ese tén a köz le mény ro vat vé gé tõl szá mí tott 7. po zí ci ó ban a
# je let, va la mint az utol só 3 po zí ci ó ban a 310 kó dot tün tes se fel. 

A ne ve zé si díj be fi ze té sé nek el mu lasz tá sa, il let ve az elõ írt nál ala cso nyabb mér té kû tel je sí -
té se a pá lyá zat ér vény te len sé gét von ja maga után. A ne ve zé si dí jat a tá mo ga tás ban nem ré sze -
sü lõ pá lyá zó sem igé nyel he ti vissza! 

*** 
Az 1. és 2. té ma kör ese té ben: 
a be ru há zás/fel újí tás tá mo ga tá sá ra igé nyelt össze get a pá lyá za ti adat la pon a költ ség ve tés

rész le te zé se so rán a Nagy ér té kû tár gyi esz kö zök be szer zé se alatt kér jük fel tün tet ni. 

Pá lyáz ni csak az NKA Igaz ga tó sá ga ál tal ki adott 2007. évre ér vé nyes pá lyá za ti adat la pon
lehet!

A pá lyá za tok

2007. feb ru ár 8-ig be ér ke zõ en

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

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

A kol lé gi um ösz tö nö zi a szak ma ak tív rész vé te lét a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma 
(Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um) ál tal meg hir de tett 2003–2007. évi könyv tá ri stra té gi ai terv
meg va ló sí tá sá ban, új szol gál ta tá sok ki dol go zá sá ban és a fel hasz ná ló ba rát könyv tá rak ki ala kí tá sá ban, 
a könyv tá ro sok szé les körû szak mai ta pasz ta la ta i ra építve. 

A kol lé gi um ki e mel ten tá mo gat ja: 
– a könyv tá ri szol gál ta tá sok kor sze rû sí té sét és nép sze rû sí té sét, 
– az em be rek ön ál ló tá jé ko zó dá si ké pes sé gé nek fej lesz té sét, 
– a fel hasz ná ló ba rát könyv tár ki ala kí tá sát. 
A kol lé gi um alap ve tõ fon tos sá gú nak tart ja a kü lön bö zõ könyv tá rak, könyv tár tí pu sok együtt -

mû kö dé sé vel lét re jö võ pro jek te ket, ezért a több könyv tár össze fo gá sá val meg va ló sí tott pályázatok
elõnyben részesülnek. 

A prog ra mo kat 2007. év ben meg kell kez de ni, és leg ké sõbb 2008. szep tem ber 1-jé ig meg kell
va ló sí ta ni. 

A pá lyá za ti adat la pon a prog ram(ok) pon tos kez dõ és be fe je zé si idõ pont ját fel kell tün tet ni!

1. Könyv tár szak mai ki ad vá nyok elõ ké szí té se 

Al té ma kód szá ma: 2140 

Pá lyáz ni le het könyv tár szak mai ki ad vá nyok, ta nul má nyok, könyv tár tör té ne ti ki ad vá nyok kéz -
ira tá nak el ké szít te té sé re, nyom ta tott vagy elekt ro ni kus for má ban. Elõny ben ré sze sül nek a könyv tá ri
stra té gi ai cé lok, a fel hasz ná ló ba rát könyv tár meg va ló su lá sát se gí tõ, il let ve a kü lön bö zõ könyv tá ri
szolgáltatásokat népszerûsítõ módszertani kiadványok. 

Pá lyá za tot nyújt hat nak be: 
– ha zai könyv tá rak, fel sõ fo kú könyv tá ros kép zõ in téz mé nyek, szak mai szer ve ze tek. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
– a mun ka egyik ki dol go zott fe je ze tét két szak mai aján ló vé le mé nyé vel. 

Tá mo ga tás kér he tõ: 
– tisz te let díj ra és an nak já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze té sé re, 
– szük sé ges anyag költ ség re (pa pír, CD, flop py) 

A pá lyá zó re zsi költ sé get nem szá mol hat el! 
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2. Könyv tár szak mai ki ad vá nyok meg je len te té se 

Al té ma kód szá ma: 2112 

Pá lyáz ni le het könyv tár szak mai ki ad vá nyok, ta nul má nyok, könyv tár tör té ne ti ki ad vá nyok
nyom ta tott vagy elekt ro ni kus for má ban tör té nõ meg je len te té sé re. Elõny ben ré sze sül nek a kü lön bö zõ
szol gál ta tá so kat nép sze rû sí tõ, és a szol gál ta tá so kat a használó szempontjából elemzõ módszertani
kiadványok. 

Pá lyá za tot nyújt hat nak be: 
– ha zai könyv tá rak, fel sõ fo kú könyv tá ros kép zõ in téz mé nyek, szak mai szer ve ze tek. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
– a tel jes kéz ira tot, vagy a tar ta lom jegy zék és a ter ve zett ter je de lem alap ján a kéz irat leg alább

75%-át, il let ve az elekt ro ni kus ki ad vány tar tal mi, struk tu rá lis leírását. 

Tá mo ga tás kér he tõ: 
Ha gyo má nyos ki ad vány költ sé ge i re: 
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um

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

= szö veg- és kép be vi tel (írás, szken ne lés), 
= ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés), 
= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás), 
= kor rek tú ra, 

– nyom da költ ség (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, körbevágás). 

Elekt ro ni kus ki ad vány költ sé ge i re: 
– szer zõi ho no rá ri um (írói, ké pek/fo tók) és an nak já ru lé kai, vagy szám lás ki fi ze té se, 
– szer zõi jog dí jak, 
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um és an nak já ru lé kai vagy szám lás kifizetése, 

= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás), 
= ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés), 
= kó do lás (html-nyelv re), 
= kor rek tú ra, 
= adat hor do zó anyag költ sé ge (flop py, CD, DVD), 
= CD-bo rí tó, ill. tar tal mi mel lék let költ sé ge, 
= pub li ká ció meg je len te té se (szol gál ta tás). 

Ter ve zett ke ret az 1. és 2. al té má ra: 35 mil lió Ft. 
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3. Szak mai prog ra mok kö te le zõ ön résszel 

Al té ma kód szá ma: 2108 

A ku ra tó ri um tá mo gat ja a könyv tá ri gya kor lat ban idõ sze rû szak mai prog ra mok le bo nyo lí tá sát. 

A pá lyá zat hoz rész le tes prog ram le írást kell csa tol ni. Elõny ben ré sze sül nek azok a pá lyá za tok,
ahol több könyv tár össze fo gá sa ér vé nye sül, il let ve más forrásokat is bevonnak. 

Pá lyá za tot nyújt hat nak be az elekt ro ni kus ügy in té zés is me re te i nek el sa já tí tá sá ra, il let ve a hasz -
ná lók szá má ra az adat bá zi sok ke ze lé sé re szer ve zett tan fo lya mok ra az ODR-tag könyv tá rak. A pá lyá -
zók nak leg alább 20 órás tan fo lya mo kon leg ke ve sebb 100 fõ képzését kell vállalniuk a kért
támogatásból. 

Tá mo ga tás kér he tõ: 
– a kép zés hez szük sé ges szá mí tás tech ni kai esz kö zök re (szá mí tó gép, pro jek tor, nyomtató), 
– meg bí zá si díj ra és an nak já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze tés re, 
– do ku men tá ci ós költ ség re, 
– a tan fo lya mi költ sé gek kö zül ok ta tá si se géd anyag ra, ta nú sít vány ra. 

Egy pá lyá zó leg fel jebb 1,5 mil lió fo rint ra pá lyáz hat. Az esz kö zök ér té ke nem ha lad hat ja meg a
tel jes költ ség 70%-át. Az esz köz be szer zé si költ ség 30%-át a pá lyá zó nak ön rész ként biztosítania kell. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
– az esz köz be szer zé si költ ség 30%-os ön ré szé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lá si

nyilatkozatot; 
– az esz köz(ök)re vo nat ko zó té te les ár aján la tot; 
– a tan fo lyam rész le tes te ma ti ká ját. 

Az el szá mo lás az ön résszel nö velt összeg gel tör té nik. 

Ter ve zett ke ret: 60 mil lió Ft. 

4. Szak mai prog ra mok ra 

Al té ma kód szá ma: 2104 

4.1. A fo gya ték kal élõ gyer me kek és fi a ta lok könyv tá ri in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ fog lal ko zás so -
ro zat ra (leg alább 4 al ka lom) pá lyáz hat nak a nyil vá nos könyv tá ri jegy zé ken sze rep lõ köz könyv tá rak
és is ko lai könyv tá rak. A kollégium önrészt nem ír elõ. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a fog lal ko zá sok idõ- és te ma ti kai tervét. 

Tá mo ga tás kér he tõ:
– tisz te let díj ra és an nak já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze tés re, 
– uta zá si költ ség re,
– cso por tos ét ke zés re,
– a prog ra mok szak mai költ sé gei kö zül a fog lal ko zá sok anya ga i ra és ju ta lom köny vek re. 

Ter ve zett ke ret: 10 mil lió Ft. 
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4.2. Or szá gos, re gi o ná lis és me gyei ren dez vé nyek meg ren de zé sé nek tá mo ga tá sá ra pá lyáz hat -
nak az or szá gos szak mai szer ve ze tek – tag szer ve ze te ik nem – és az ODR-szol gál ta tó könyv tá rak.
Elõny ben ré sze sül nek a szak mai in no vá ci ót, kor sze rû szol gál ta tá so kat, a hasz ná ló ba rát könyv tár ki -
ala kí tá sát, az ered mé nyes együtt mû kö dé se ket be mu ta tó prog ra mok, ame lyek a lakosság
tájékoztatását szolgálják. A kollégium önrészt nem ír elõ. 

Tá mo ga tás kér he tõ:
– tisz te let díj ra és an nak já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze tés re, 
– uta zá si költ ség re, 
– do ku men tá ci ós költ ség re, 
– a ren dez vény költ sé gei kö zül te rem bér let re, esz köz hasz ná lat ra, cso por tos ét ke zés re és szál -

lás költ ség re, 
– a pro pa gan da költ sé gek kö zül meg hí vó ra, pla kát ra, szó ró anyag ra, könyv tár-nép sze rû sí tõ pro -

pa gan da anyag ra. 

Ter ve zett ke ret: 45 mil lió Ft. 

5. A könyv tá ri szol gál ta tá sok nép sze rû sí té se 

Al té ma kód szá ma: 2135 

A könyv tár sok ré tû szol gál ta tá sa it be mu ta tó, nép sze rû sí tõ rek lám film, vagy ki ad vány el ké szí -
té sé re pá lyáz hat nak a ha zai me gyei könyv tá rak. Olyan igé nyes, a könyv tár te vé keny sé gét át fo gó an
be mu ta tó film, vagy ki ad vány ké szí té sét tá mo gat ja a ku ra tó ri um, amely min tá ul szol gál hat más
könyvtárak számára is. A kollégium önrészt nem ír elõ. 

Tá mo ga tás kér he tõ:
– meg bí zá si díj ra és an nak já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze tés re, 
– szol gál ta tá si költ ség re, 
– anyag költ ség re (DVD, vi deo ka zet ta), 
– nyom dai elõ ké szí tés re és nyom da költ ség re. 

Egy pá lyá zó film ese tén leg fel jebb 1 mil lió, ki ad vány ese tén 300 ezer Ft tá mo ga tást igé nyel het. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
– az el ké szí ten dõ film szi nop szi sát, vagy a ki ad vány ter ve ze tét; 
– a film, vagy a ki ad vány el ké szí té sé re vo nat ko zó ár aján la tot. 

Ter ve zett ke ret: 20 mil lió Ft. 
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6. Szak mai esz köz fej lesz tés, kor sze rû sí tés 

Al té ma kód szá ma: 2105 

A könyv tár nyil vá nos szol gá la ti te ré ben el he lye zett új bú to rok, ki egé szí tõ be ren de zé sek be -
szer zé sé re pá lyáz hat nak azok a nyil vá nos könyv tá ri jegy zé ken sze rep lõ köz könyv tá rak, il let ve fenn -
tar tó ik, ame lyek 2005., vagy 2006. év ben je len tõs épü let bõ ví tést, fel újí tást haj tot tak vég re, il let ve
2007-ben a fel újí tás fo lya mat ban van. A tá mo ga tás mér té ke a be szer zett be ren de zé sek vételárának
70%-a, de legfeljebb 1,5 millió forint lehet. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
– a fenn tar tó kö te le zett ség vál la lá sát az elõ írt 30%-os ön rész rõl; 
– a fenn tar tó nyi lat ko za tát, amely ben vál lal ja, hogy a be szer zett bú tort, ki egé szí tõ be ren de zést

a könyv tár ban helyezi el; 
– té te les be ren de zé si ter vet és ter mék is mer te tõt ár aján lat tal. 
– az épü let fel újí tá sát, vagy bõ ví té sét iga zo ló do ku men tu mot. 

Az el szá mo lás ban re zsi költ ség nem sze re pel het! 
Az el szá mo lás az ön résszel nö velt összeg gel tör té nik. 

Ter ve zett ke ret: 40 mil lió Ft. 

7. Nem zet kö zi kap cso la tok 

Al té ma kód szá ma: 2103 

Ha zai könyv tá rak, könyv tá ros kép zõ in téz mé nyek or szá gos szak mai szer ve ze tek pá lyáz hat nak
– mind két fél nyi lat ko za tá val alá tá masz tott – nem zet kö zi együtt mû kö dé sen ala pu ló könyv tár szak mai 
prog ram le bo nyo lí tá sá ra. A tá mo ga tott nak kö te le zett sé get kell vál lal nia arra, hogy a kö zös prog ram
ha zai könyv tár ügy ben fel hasz nál ha tó szak mai ta pasz ta la ta it pub li kál ja (szak mai cikk, elekt ro ni kus
do ku men tum, in ter net), amely el en ged he tet len feltétele az elszámolás elfogadásának. A kollégium
önrészt nem ír elõ. 

Tá mo ga tás kér he tõ:
– tisz te let díj ra és an nak já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze tés re, 
– uta zá si költ ség re, 
– szál lás költ ség re, 
– cso por tos ét ke zés re, 
– a szak mai prog ram meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges anyag költ sé gek kö zül pa pír ra, fes ték ka zet -

tá ra, flop py ra, CD-re, DVD-re. 

A pá lyá zat hoz rész le tes prog ram ter vet kell csa tol ni! 

A pá lyá zó szak mai anyag költ ség gel együtt re zsi költ sé get nem szá mol hat el! 

Ter ve zett ke ret: 20 mil lió Ft. 

198 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK



8. Ál lo mány bõ ví tés 

Al té ma kód szá ma: 2110 

A nyil vá nos könyv tá ri szol gál ta tá so kat nyúj tó egy há zi könyv tá ra kat hasz ná ló la kos ság tá jé ko -
zó dá si, in for má ci ós le he tõ sé ge i nek bõ ví té se ér de ké ben a Kol lé gi um pá lyá za tot ír ki egyházi
könyvtárak állománygyarapítására. 

Pá lyá za tot nyújt hat nak be: 
a gyûj tõ kö rük be tar to zó könyv tá ri do ku men tu mok be szer zé sé re (ki vé tel az idõ sza ki ki ad vá -

nyok elõ fi ze té se) a nyil vá nos könyv tá ri jegy zé ken sze rep lõ egyházi-felekezeti könyvtárak. 
A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell az utób bi há rom év ál lo mány gya ra pí tá si (be szer zett do ku men -

tu mok szá ma, ál lo mány gya ra pí tás ra for dí tott összeg ala ku lá sa) és forgalmi adatait. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
– a 20%-os ön rész rõl szó ló kö te le zett ség vál la lá si nyi lat ko za tot. 

Egy pá lyá zó a tel jes költ ség 80%-ára, de leg fel jebb 800 ezer Ft-ra kér het tá mo ga tást. 

Az el szá mo lás az ön résszel nö velt összeg gel tör té nik. 

Ter ve zett ke ret: 20 mil lió Ft. 

A ki írás tól el té rõ jog cí me ket a pá lyá zó nak kü lön mel lék let ben in do kol ni kell. 

Amennyi ben a pá lyá zó áfa-vissza igény lés re jo go sult, a költ ség ve tés ben, il let ve az el szá mo lás -
ban csak a net tó árat tün tet he ti fel azok nál a té te lek nél, ame lyek áfája visszaigényelhetõ.

A tá mo ga tás össze ge vissza igé nyel he tõ ál ta lá nos for gal mi adó ra nem hasz nál ha tó fel. 

Pá lyáz ni csak a 2007. évre ér vé nyes pá lyá za ti adat la pon le het! 

A pá lyá za tok 

2007. feb ru ár 12-ig be ér ke zõ en

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

Könyv tá ri Kol lé gi um 
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A MÚZEUMI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

A Mú ze u mi Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tot hir det mú ze u mi szak mai fel ada tok tá mo ga tá sá ra. 

Pá lyáz hat nak: 
Ér vé nyes mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ ha zai mu ze á lis in téz mé nyek (nem jogi sze mély

ese té ben an nak fenn tar tó ja). A mû kö dé si en ge dé lyek má so la tát a pályázathoz csatolni kell. 
Ha tá ron túli mu ze á lis in téz mé nyek (nem jogi sze mély ese té ben an nak fenn tar tó ja). A mu ze á lis

in téz mé nyi stá tust a pá lyá zó nak hi va ta los do ku men tum mal igazolnia kell. 

Pá lyáz ni az aláb bi té ma kö rök re le het: 

1. A mû tár gyak vé del mét, biz ton sá gos és kor sze rû tá ro lá sát se gí tõ esz kö zök,
be ren de zé sek be szer zé sé re 

Pá lyáz ni a be szer zé si összeg 70%-ára le het, a pá lyá zó nak 30%-os ön résszel kell ren del kez nie.
El szá mol ni az ön résszel együt tes összeggel kell. 

Al té ma kód szá ma: 2305 

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ: 
– mû tárgy ba rát anyag ból ké szí tett tá ro ló blok kok ki ala kí tá sá ra ma xi mum 2 mil lió Ft összeg -

hatá rig, 
– mû tárgy vé del mi szem pont ból meg fe le lõ tá ro ló rend sze rek, il let ve tá ro ló anya gok be szer zé -

sé re ma xi mum 1,5 mil lió Ft összeghatárig, 
– a mû tár gyak kör nye ze tét ja ví tó pá ro log ta tó, il let ve szá rí tó be ren de zé sek be szer zé sé re ki ál lí -

tó te rek be és/vagy rak tá rak ba ma xi mum 2 millió Ft összeghatárig. 

A kol lé gi um a be ren de zé sek, tá ro ló rend sze rek be sze re lé sét, szál lí tá sát is támogatja. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
– a szak mai okok és cé lok, il let ve a vár ha tó ered mé nyek le írá sát, 
– nyi lat ko za tot a 30%-os ön rész meg lé té rõl, 
– rész le tes ár aján la tot, 
– nyi lat ko za tot mé ré si nap ló ve ze té sé rõl (pá rá sí tó vagy pá ra el szí vó be ren de zés esetén). 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõny ben ré sze sül nek: 
– a meg kez dett prog ra mok, 
– az át fo gó rak tár kor sze rû sí té si ter vek, 
– a sú lyo san ve szé lyez te tett mû tár gyak el he lye zé sé nek megoldása. 
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2. Gyûj te mény gya ra pí tás ra, el sõ sor ban a nem ze ti kul tu rá lis örök ség ve szé -
lyez te tett  em lé ke i nek meg men té sé re 

Pá lyáz ni a 2007. szep tem ber 30-ig meg va ló su ló prog ra mok ra lehet. 

A ré gé sze ti fel tá rá sok költ sé ge it a kol lé gi um nem tá mo gat ja, azok a Mûemléki és 
Ré gé sze ti Szak mai Kol lé gi um ha tás kö ré be tar toz nak. 

Al té ma kód szá ma: 2309 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
– a meg vá sá rol ni kí vánt tár gyak jegy zé két, 
– ál la pot le írást, 
– fo tót (vagy raj zot), 
– a tárgy meg vá sár lá sá nak szak mai in dok lá sát. 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõny ben ré sze sül nek: 
– a tárgy együt te sek meg vá sár lá sá ra vo nat ko zó pá lyá za tok, 
– a meg lé võ kol lek ci ó kat ki egé szí tõ da ra bok meg vá sár lá sá ra vo nat ko zó pályázatok. 

A pá lyá zat szak mai be szá mo ló já nak tar tal maz nia kell: 
– a ki töl tött gyûj te mé nyi tárgy le író-kar ton (vagy szek rény ka tasz ter) má so la tát, mû tárgy fo tót. 

A pá lyá zó in téz mény nek a meg vá sá rolt mû tárgy nagy kö zön ség szá má ra ké szü lõ is mer te té sét
(le írást és ké pe ket) az in téz mény (vagy, ha neki nincs, a fenn tar tó) hon lap ján kö zöl nie, to váb bá a
szak mai be szá mo ló be nyúj tá sá tól szá mít va leg alább egy évig ott kell tar ta nia. (Az NKA Igaz ga tó sá ga 
az in ter ne tes „be szá mo ló” elkészítéséhez az egységes formulát átadja.) 

3. Ki emel ke dõ je len tõ sé gû, 2008. jú ni us 30-ig meg nyí ló, leg alább két hó na pon
ke resz tül nyit va tar tó ki ál lí tá sok és/vagy a hoz zá juk kap cso ló dó ha gyo má nyos
és/vagy elekt ro ni kus for má ban meg je le nõ ki ad vá nyok (ka ta ló gus, ki ál lí tás ve ze tõ,
mód szer ta ni fü zet) meg va ló sí tá sá ra 

Al té ma kód szá ma: 2306 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
– a ki ál lí tás meg nyi tá sá nak és zá rá sá nak idõ pont ját, 
– a ki ad vány ter ve zett meg je le né si idõ pont ját, 
– ki ál lí tá si té ma ter vet, 
– a ki ál lí tás lá to ga tói kö rül já rá sát tar tal ma zó leírást, 
– ál lan dó ki ál lí tás ese tén an nak lek to rált for ga tó köny vét, 
– ha gyo má nyos ki ad vány ese tén nyom dai ár aján la tot, 
– elekt ro ni kus for má ban meg je le nõ ki ad vány ese tén gyár tá si ár aján la tot, 
– ki ad vány ese té ben 100 in gye nes pél dány át en ge dé sé rõl szó ló nyi lat ko za tot. 
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Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ: 
– ins tal lá ci ó ra, 
– szál lí tá si költ ség re, 
– szak mai anyag költ ség re, 
– mû tárgy biz to sí tás ra, 
– rek lám- és pro pa gan da költ ség re, 
– a ki ad vány nyom dai elõ ké szí té si mun ká i ra: 
– szö veg- és kép be vi tel (írás, szken ne lés) 

= ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés) 
= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás) 
= kor rek tú ra, 

– nyom da költ ség re (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás, le -
mez ké szí tés, kö té szet, kö té sze ti anya gok, csomagolás, szállítás) 

– di gi tá lis meg je len te tés ese tén eze ken túl: 
= a tar ta lom elekt ro ni kus meg je len te té sé nek prog ra mo zá si költ sé ge i re, 
= gyár tá si költ sé gek re (be le ért ve a hoz zá tar to zó nyom dai mun ká kat is).

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõny ben ré sze sül nek: 
– ha a ki ál lí tás új, vagy ke vés bé is mert tu do má nyos, il let ve mû vé sze ti ered mé nye ket ismertet, 
– ha a ki ál lí tás hoz mú ze um pe da gó gi ai prog ram is kap cso ló dik. 

A pá lyá zat szak mai be szá mo ló já nak tar tal maz nia kell: 
– az idõ sza ki ki ál lí tás hasz no su lá sá nak ér té ke lé sét (lá to ga tó szám, saj tó anyag, a ki ál lí tás tény -

le ges be vé te lei [jegy be vé tel, ki ad vá nyok ból szár ma zó be vé te lek], a ki ál lí tás hoz kap cso ló dó egyéb
prog ra mok fel so ro lá sa, kiállításról készült fotódokumentáció). 

A pá lyá zó in téz mény nek a meg va ló sult ki ál lí tás ról ké szült rész le tes is mer te tõt (le írást és ké pe -
ket) az in téz mény (vagy, ha neki nincs, a fenn tar tó) hon lap ján kö zöl nie, to váb bá a szak mai be szá mo ló 
be nyúj tá sá tól szá mít va leg alább egy évig ott kell tar ta nia. (Az NKA Igaz ga tó sá ga az in ter ne tes „be -
szá mo ló” elkészítéséhez az egységes formulát megadja.) 

4. Mú ze u mi szak mai pe ri o di kák ha gyo má nyos és/vagy elekt ro ni kus for má ban
tör té nõ meg je len te té sé re 

Al té ma kód szá ma: 2301 

Kér jük a pe ri o di ká kon az NKA ak tu á lis lo gó ját min den eset ben fel tün tet ni. 

Pá lyá za ti fel té te lek: 
– a pe ri o di ka az elõ zõ évi ek kel azo nos cím mel és tárgy kör rel, 
– 2008. jú ni us 30-ig je len jen meg, 
– év fo lyam szám mal, sor szám mal, kel te zés sel le gyen el lát va, 
– a pá lyá za tot a pe ri o di ka tu laj do no sa vagy ki adó ja nyújt hat ja be a fõ szer kesz tõ –fe le lõs szer -

kesz tõ – ellenjegyzésével. 
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
– az adat lap kód szá má val je lölt be tét la pot, 
– a pá lyá zat té má ját rész le te zõ szi nop szis ban a ki ad vány tar ta lom jegy zé két, 
– nyom dai ár aján la tot, 
– di gi tá lis meg je len te tés ese tén gyár tá si ár aján la tot, 
– az in téz mény könyv cse re-part ne re i nek lis tá ját, 
– 100 in gye nes pél dány át en ge dé sé rõl szó ló nyi lat ko za tot. 

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ: 
– ho no rá ri um ra (for dí tó, lek tor, gra fi kai ter ve zés) és já ru lé ka i ra vagy szám lás kifizetésére
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák ra: 

= szö veg- és kép be vi tel (írás, szken ne lés) 
= ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés) 
= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás) 
= kor rek tú ra

– nyom da költ ség re (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás, le -
mez ké szí tés, kö té szet, kö té sze ti anya gok, csomagolás, szállítás) 

– di gi tá lis meg je len te tés ese tén eze ken túl: 
= a tar ta lom elekt ro ni kus meg je len te té sé nek prog ra mo zá si költ sé ge i re 
= gyár tá si költ sé gek re (be le ért ve a hoz zá tar to zó nyom dai mun ká kat is).

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõny ben ré sze sül nek: 
– az elekt ro ni kus tar ta lom ke re sõ vel és egyéb fel hasz ná ló ba rát tar ta lom-szol gál ta tás sal ké szü lõ 

kiadványok, 
– a meg je le nés után nyil vá no san elekt ro ni kus úton el ér he tõ ki ad vá nyok. 

A pá lyá zat csak a 2007. évi pe ri o di ka pá lyá zat hoz tar to zó be tét lap pal együtt ér vé nyes! 

A pe ri o di ka szer kesz tõ sé gé nél fel me rü lõ mun ka bé rek re és já ru lé ka i ra tá mo ga tás nem
igényelhetõ!

Pá lyáz ni csak a 2007. évre ér vé nyes pá lyá za ti adat la pon le het! 

A pá lyá za tok 

2007. feb ru ár 14-ig be ér ke zõ en

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

Tá jé koz ta tás
Fel hív juk pá lyá zó ink fi gyel mét, hogy a Mú ze u mi Kol lé gi um az õsz fo lya mán az aláb bi té -

mák ban szán dé ko zik pá lyá za tot ki ír ni:
– Ál lag vé de lem, pre pa rá lás, kon zer vá lás, res ta u rá lás, mû tárgy vé del mi szem pont ból rend kí vül

in do kolt mû tárgy má so lás
– Gyûj te mény gya ra pí tás, el sõ sor ban a nem ze ti kul tu rá lis örök ség ve szé lyez te tett em lé ke i nek

meg men té se II.
– A mú ze u mok ban õr zött szel le mi és tár gyi örök ség tu do má nyos fel dol go zá sa.

Mú ze u mi Kol lé gi um 
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A TÁNCMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Tánc mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tot hir det a 2007. áp ri lis 1. és 2008. áp ri lis 1. kö -
zött meg va ló su ló, ma gas mû vé sze ti szak mai szín vo na lú tánc mû vé sze ti ter vek meg va ló sí tá sá nak tá -
mo ga tá sá ra. A kol lé gi um egy pá lyá za ti pont nál sem kí ván ön részt elõ ír ni.

1. Hi va tá sos, füg get len, al ter na tív mû vé szek, mû vé sze ti együt te sek új pro duk -
ci ó ik meg va ló sí tá sá ra. 

Egy pá lyá zó a té má ban 1 pá lyá za tot ad hat be. 
A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2008. áp ri lis 1.

Al té ma kód szá ma: 1517

Az el bí rá lás nál elõnyt él vez nek azok a pá lyá zók, akik:
– pro duk ci ó ik kal kí sér le ti jel le gû, és új ér té ke ket kí ván nak felmutatni, 
– pro duk ci ó juk al ko tói és elõ adói si ker rel sze re pel tek ha zai és kül föl di fesz ti vá lon, ver se nyen

vagy egyéb meg mé ret te té se ken már részt vettek. 

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: ho no rá ri um ra, tisz te let díj ra és an nak já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze -
té sé re, jel mez re, dísz let re, kel lék re, fény-, hang tech ni ka-, és lát vány ter ve zés re, köl csön zés díj ra,
bérleti díjra, promócióra, jogdíjra. 

A pá lyá zat hoz kér jük mel lé kel ni:
– a pá lyá zó, va la mint a meg pá lyá zott prog ram részt ve võ i nek szak mai élet raj zát, 
– re fe ren ci á kat, 
– szi nop szist, ma xi mum 1–3 ol dal ter je de lem ben,
– be fo ga dó nyi lat ko za tot. 

Be fo ga dó nyi lat ko za tot ab ban az eset ben nem szük sé ges csa tol ni, amennyi ben a be mu ta tót lét -
re ho zó in téz mény, szer ve zet ren del ke zik sa ját ját szó hellyel és a ter ve zett pro duk ci ót sa ját
játszóhelyén kívánja bemutatni.

Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg: 60 mil lió fo rint. 
Az igé nyel he tõ ma xi mum tá mo ga tá si összeg pá lyá za ton ként: 4 mil lió fo rint.

2. Hi va tá sos, füg get len, al ter na tív mû vé szek, mû vé sze ti együt te sek már be mu -
ta tott pro duk ci ó i nak for gal ma zá sá ra. 

A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2008. áp ri lis 1. 

Al té ma kód szá ma: 1518
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A pá lyá zat el bí rá lá sá hoz a pá lyá zó nak az aláb bi szem pon tok ra kell vá laszt ad nia:
– a pro duk ció a be mu ta tó óta hány bu da pes ti, vi dé ki és kül föl di elõ adást élt meg, 
– re fe ren ci ák kal iga zolt szak mai tar ta lom (saj tó tü kör, szak dí jak, el is me ré sek),
– a mû vé sze ti élet bár mely te rü le tén je len lé võ mér ték adó szak em be rek aján lá sa,
– a pro duk ció to váb bi ter ve zett elõ adá sai és azok hely szí nei. 

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: al ko tók, köz re mû kö dök, elõ adók tisz te let díj ára és an nak já ru lé ka i ra
vagy szám lás ki fi ze té sé re, szál lás költ ség re, úti költ ség re, szál lí tás ra, bérleti díjra, jogdíjra.

Hi va ta los fel ké rést, vagy vissza iga zo lást mel lé kel ni kell.

Az adott pro duk ci ó ra vagy a be fo ga dó hely, vagy az azt be mu ta tó, mû vé szek, mû vé sze ti együt -
te sek pályázhatnak. 

3. Ha zai hi va tá sos tánc mû vész együt te sek, szó lis ták, szak em be rek nem zet kö zi
fó ru mo kon – ver se nye ken, kon fe ren ci á kon, ta nul mány uta kon való rész vé te lé re.

A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2008. áp ri lis 1.

Al té ma kód szá ma: 1503

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: szál lás ra, úti költ ség re, szál lí tás ra, biz to sí tás ra, rész vé te li díj ra, re -
giszt rá ci ó ra, ne ve zé si díj ra, be lé põ jegy re, stand bér le ti díj ra, te rü let fog la lá si díjra, bérleti díjra.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell 
– a ren dez vény meg hí vó ját, prog ram ját. 
– ver seny ese tén rö vid is mer te tõt ké rünk an nak te ma ti ká já ról.

A 2. és 3. pá lyá za ti pont ra az együt te sen ren del ke zés re álló ke ret összeg: 10 mil lió fo rint.

4. Ren de zõ szer ve ze tek a fon tos kül föl di tár su la tok és szó lis ták ha zai ta lál ko zó -
kon, fesz ti vá lo kon való fel lép te té sé re, kül föl di szak em be rek fo ga dá sá ra.

A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2008. áp ri lis 1. 

Al té ma kód szá ma: 1524

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra vagy szám lás ki fi ze té sé re, szer zõi jog dí -
jak ra, tech ni kai költ sé gek re, szál lás ra, úti költ ség re, cso por tos ét kez te té sé re, pro mó ci ó ra, rek lám- és
propagandaköltségekre, dokumentálásra.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a meg hí vott kül föl di sze mély, együt tes el fo ga dó nyi lat ko za tát, 
– a prog ram he lyét, ide jét, a meg hí vás cél ját. 

Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg: 10 mil lió fo rint.
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5. Mû vé sze ti kö zép- és fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mé nyek el mé le ti prog ram ja i ra
és tánc prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra és for gal ma zá sá ra.

A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2008. áp ri lis 1. 

Al té ma kód szá ma: 1504

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: ho no rá ri um ra és an nak já ru lé ka i ra vagy szám lás ki fi ze té sé re, dísz let -
re, jel mez re, kel lék re, uta zás ra, szál lás ra, cso por tos ét kez te tés re, kölcsönzési díjra, bérleti díjra.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a meg va ló sí tás cél ját, ter ve zett ide jét, he lyét 
– for gal ma zás ese tén be fo ga dó nyi lat ko za tot 

Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg: 7 mil lió fo rint.

6. Hi va tá sos, füg get len, al ter na tív mû vé szek, mû vé sze ti együt te sek nagy si ke rû
nem ze ti és nem zet kö zi ér té kû tánc mû ve i nek fel újí tá sá ra, me lyek be mu ta tá sa leg -
alább 2 év vel meg elõz te a fel újí tás ter ve zett idõ pont ját.

A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2008. áp ri lis 1. 

Al té ma kód szá ma: 1526

Az el bí rá lás so rán elõnyt él vez nek azok a pá lyá zók, akik:
– pro duk ci ó juk kal kí sér le ti jel le gû, és új ér té ke ket kí ván nak felmutatni; 
– pro duk ci ó juk al ko tói és elõ adói si ker rel sze re pel tek ha zai és kül föl di fesz ti vá lon, ver se nyen

vagy egyéb meg mé ret te té se ken már részt vettek.

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: tisz te let díj ra és já ru lé ka i ra vagy szám lás ki fi ze té sé re, jel mez re, dísz -
let re, kel lék re, ven dég mû vész szál lás- és úti költ sé gé re, bér le ti díjra, kölcsönzési díjra, jogdíjra.

Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg: 7 mil lió fo rint.

7. Ha tá ron túli ma gyar hi va tá sos mû vé szek, mû vé sze ti tánc együt te sek pro duk -
ci ó i nak ma gyar or szá gi be mu ta tá sá ra.

A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2008. áp ri lis 1.

Al té ma kód szá ma: 1532

Pá lyá za tot csak ha tá ron túli hi va tá sos mû vé szek, mû vé sze ti együt te sek, szer ve ze tek
nyújthatnak be.
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Tá mo ga tás igé nyel he tõ: tisz te let díj ra és já ru lé ka i ra vagy szám lás ki fi ze té sé re, úti költ ség re,
szál lás ra, szál lí tás ra, cso por tos ér kez te tés, pro mó ci ó ra, rek lám- és pro pa gan da költ ség re, do ku men tá -
lás ra.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
A be fo ga dó in téz mény szán dék nyi lat ko za tát.

Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg: 3,5 mil lió fo rint.

8. Tánc mû vé sze ti ren dez vé nyek, kép zé sek, to vább kép zé sek meg va ló sí tá sá ra. 

A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2008. áp ri lis 1.

Al té ma kód szá ma: 1507

Pá lyá za tot a ren de zõ szerv nyújt hat ja be. Erre a pá lyá za ti pont ra ma gán sze mé lyek és ok ta tá si
in téz mé nyek nem nyújt hat nak be pályázatot.

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: te rem bér le ti díj ra, köl csön zé si díj ra, szál lás ra, úti költ ség re, cso por tos
ét kez te tés re, tisz te let díj ra és já ru lé ka i ra vagy szám lás ki fi ze té sé re, rek lám- és propagandaköltségre,
dokumentálásra. 

Do ku men tá ció meg je len te té se ese tén a kol lé gi um az aláb bi költ ség-jog cí me ket tá mo gat ja:
– szer zõi ho no rá ri um és já ru lé kai (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás ki fi ze té se, 
– szer zõi jog dí jak, 
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy szám lás kifizetése, 
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um és já ru lé kai, vagy

szám lás kifizetése, 
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák az aláb bi jog cí mek re: 

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

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

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a ren dez vény cél ját, 
– a kép zés te ma ti ká ját, az ok ta tók ne vét. 

Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg: 7 mil lió fo rint.
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9. Tánc pro duk ci ók fo lya ma tos (leg alább 5 elõ adás) be mu ta tá sá ra. 

Pá lyá za tot e té má ban csak a be fo ga dó in téz mény nyújt hat be, ki zá ró lag ven dégp ro duk -
ciók be mu ta tá sá ra.

A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2008. áp ri lis 1.

Al té ma kód szá ma: 1531

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: köl csön zé si díj ra, szál lás- és úti költ ség re, cso por tos ét kez te tés re, tisz -
te let díj ra és já ru lé ka i ra vagy szám lás ki fi ze té sé re, rek lám- és pro pa gan da költ ség re, dokumentálásra. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a be mu ta tan dó elõ adás cí mét, ter ve zett idõ pont ját,  
– a meg hí van dó együt te sek nyi lat ko za tát a meg hí vás el fo ga dá sá ról. 

Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg: 8,5 mil lió fo rint.

10. Al ko tói tá mo ga tás tánc tu do má nyi ku ta tá sok (tör té ne ti, el mé le ti mun kák)
meg va ló sí tá sá ra

A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2008. áp ri lis 1.

Al té ma kód szá ma: 1502

A pá lyá zó nak csa tol nia kell a meg íran dó mun ká já nak rész le tes szi nop szi sát (max. 5 ol dal). A
kol lé gi um az el fo ga dott szi nop szis be nyúj tó i nak a vál lalt mun ka meg írá sá hoz leg fel jebb 10 hó na pos
idõ tar tam ra havi 60 000 Ft al ko tói tá mo ga tást biz to sít. A pá lyá zó nak a mun ka vé gez té vel szak mai be -
szá mo ló ként a kézirat egy példányát be kell nyújtania.

Al ko tói tá mo ga tás ra csak ma gán sze mély pá lyáz hat. A tá mo ga tás uta lá sa pénz ügyi le bo nyo lí -
tón ke resz tül tör té nik. A le bo nyo lí tó ma gyar or szá gi ön ál ló an gaz dál ko dó jogi sze mély, vagy jogi sze -
mé lyi ség nélküli gazdasági társaság lehet.

Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg: 3 mil lió fo rint.

11. Ki emel ke dõ je len tõ sé gû tánc mû vé sze ti ki ad vá nyok ha gyo má nyos vagy
CD-n tör té nõ meg je len te té sé re. 

A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2008. áp ri lis 1.

Al té ma kód szá ma: 1512

Pá lyá za tot a mû ki adó ja nyújt hat ja be.
A pá lyá zat hoz a ki ad vány szi nop szi sát vagy kéz ira tát, to váb bá 2 db nyom dai ár aján la tot, il let -

ve a CD-n meg je le nõ anyag szer zõi jog ál lá sá nak iga zo lá sát mellékelni kell.
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A kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí me ket tá mo gat ja:

Ha gyo má nyos meg je len te tés ese tén
– szer zõi ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás kifizetésére 
– szer zõi jog dí jak ra 
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás kifizetésére 
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) 
– ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze té sé re 
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák ra az aláb bi jog cí mek re 

= szö veg-, és kép be vi tel, (írás, szken ne lés) 
= ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés) 
= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás) 
= kor rek tú ra 

– nyom da költ ség re (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás,
csomagolás) 

CD-n tör té nõ meg je len te tés ese tén 
– szer zõi ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás kifizetésére 
– szer zõi jog dí jak ra 
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um ra és já ru lé ká ra, vagy szám lás kifizetésére 
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um -

ra és já ru lé ka i ra, vagy számlás kifizetésére 
– elõ ké szí té si mun kák ra az aláb bi jog cí mek re 

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

– gyár tá si, cso ma go lá si költ ség re (le vi lá gí tás, mon tí ro zás, adat hor do zó anyagköltsége), 
– bo rí tó-elõ ál lí tá si és -cso ma go lá si költ sé gé re (nyom dai mun ka, pa pír költ ség, haj to ga tás, kör -

be vá gás, csomagolás).

Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg: 4 mil lió fo rint.

Amennyi ben a pá lyá zó a ki írás pont ja i ban fel so rolt költ sé gek tõl el té rõ költ ség jog cí met is meg -
je löl, úgy azt rö vi den in do kol nia kell, s en nek alap ján a kol lé gi um sa ját ha tás kör ben dönt. Amennyi -
ben a pá lyá zó el mu laszt ja az in dok lást, a kol lé gi um a kért jogcímet nem fogadja el.

A pá lyá za tok

2007. feb ru ár 20-ig be ér ke zõ en

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

Köz le mény: A kol lé gi um 2007. évi 2. pá lyá za ti for du ló ját 2007. ok tó ber 1. és 2008. szep tem -
ber 31. kö zött meg va ló su ló prog ra mok ra, elõ re lát ha tó lag 2007. szep tem ber 20-i be adá si ha tár idõ vel
kí ván ja meg hir det ni, a fen ti ek kel megközelítõleg azonos altémákban.

Tánc mû vé sze ti Kol lé gi um
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A KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
IDEIGLENES KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
A KULTÚRA 2000 KERETPROGRAMJÁBAN 
RÉSZT VEVÕK SZÁMÁRA

Az Eu ró pai Bi zott ság Kul tú ra 2000 el ne ve zé sû ke ret prog ram já nak cél ja az eu ró pai or szá -
gok kul tu rá lis együtt mû kö dé sé nek elõ se gí té se, a kul tú ra olyan te rü le te i nek tá mo ga tá sa, ame lyek re
néz ve az ön rész és az együtt mû kö dé si prog ram vál la lá sa kö te le zõ.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes Kol lé gi u ma pá lyá za tot
hir det az Eu ró pai Bi zott ság Kul tú ra 2000 ke ret prog ram já ban részt ve võk számára.

Pá lyáz ni le het:
Az Eu ró pai Bi zott ság Kul tú ra 2000 prog ram já nak ke re té ben meg ítélt tá mo ga tás ról szó ló 

ha tá lyo sí tott szer zõ dés ben elõ írt szük sé ges ön rész meg ha tá ro zott há nya dá nak biz to sí tá sá ra,
vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás for má já ban.

Al té ma kód szá ma: 6686

Pá lyá za tot nyújt hat nak be:
Az Eu ró pai Bi zott ság Kul tú ra 2000 prog ram já nak ke re té ben – a 2005 ok tó be ré ben be nyúj tott,

2006. év ben el bí rált pá lyá za ton – fõ-, il let ve társ szer ve zõ ként tá mo ga tás ban ré sze sült ma gyar, és ha -
tá ron túli ma gyar kul tu rá lis szer ve ze tek, ame lyek ren del kez nek az Eu ró pai Bizottság által
hatályosított szerzõdéssel.

Az ön rész hez tör té nõ hoz zá já ru lást pro jek ten ként csak egy pá lyá zó nak biz to sít ja az NKA.
Amennyi ben több társ szer ve zõ is be nyújt ja pá lyá za tát egy adott prog ram ön ré szé re, az a pá lyá zók
kizárását vonja maga után.

Ab ban az eset ben, ha a pá lyá zó nak az ak tu á lis prog ram ra már fo lya mat ban lévõ tá mo ga tá sa
van a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap va la mely szak kol lé gi u má nál, a tá mo ga tás részarányosan csökken.

A meg pá lyáz ha tó leg ma ga sabb összeg:

a) rö vid távú pro jekt ese tén:
– fõ szer ve zõ ré szé re az Eu ró pai Bi zott ság ál tal meg ítélt pro jekt tá mo ga tás 20%-a, ma xi mum

30 000 eu ró nak meg fe le lõ, 254,81 Ft/euró* ár fo lya mon szá mí tott forint összeg, leg fel jebb a vál lalt
ön rész mér té ké ig,

– társ szer ve zõ ré szé re az Eu ró pai Bi zott ság ál tal meg ítélt pro jekt tá mo ga tás 10%-a, ma xi mum
15 000 eu ró nak meg fe le lõ, 254,81 Ft/euró* ár fo lya mon szá mí tott fo rint összeg, leg fel jebb a vál lalt
ön rész mér té ké ig;

*MNB-kö zé pár fo lyam 2007. ja nu ár 5-én.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK n NKA HÍRLEVÉL 211



b) hosszú távú (leg alább 24, leg fel jebb 36 hó nap) pro jekt ese tén:
– fõ szer ve zõ ré szé re az Eu ró pai Bi zott ság ál tal meg ítélt pro jekt tá mo ga tás 16,6%-a, ma xi mum

50 000 eu ró nak meg fe le lõ, 254,81 Ft/euró* ár fo lya mon szá mí tott fo rint összeg, leg fel jebb a vál lalt
ön rész mér té ké ig,

– társ szer ve zõ ré szé re az Eu ró pai Bi zott ság ál tal meg ítélt pro jekt tá mo ga tás 8,3%-a, ma xi mum 
25 000 eu ró nak meg fe le lõ, 254,81 Ft/euró* ár fo lya mon szá mí tott fo rint összeg, leg fel jebb a vál lalt
ön rész mér té ké ig.

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– tisz te let díj és já ru lé kai, vagy tisz te let díj szám lás ki fi ze té se 
– jog díj 
– uta zá si költ ség 
– szál lás költ ség 
– szál lí tá si költ ség 
– vám- és biz to sí tá si költ ség 
– te rem vagy hely szín bér le ti díja 
– köl csön zé si díj 
– szín pad épí té si és -bon tá si költ sé ge 
– dísz let, jel mez, kel lék 
– ins tal lá ci ós költ ség 
– szak mai anyag költ ség 
– au di o vi zu á lis esz kö zök bér le ti díja 
– ka ta ló gus és mû sor fü zet/prog ram fü zet ki adá sá nak költsége 
– rek lám- és pro pa gan da költ ség 

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

A pá lyá zat költ ség ve té sé ben a ter ve zett összes költ ség nek meg kell egyez nie az Eu ró pai Bi -
zott ság ál tal el fo ga dott összes költséggel.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a prog ram rész le tes le írá sát ma gyar nyel ven (leg fel jebb 2 A/4-es ol da lon), 
– az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re ki töl tött tel jes pá lyá za ti adat lap másolatát, 
– fõ szer ve zõ ese té ben az Eu ró pai Bi zott ság és a pá lyá zó kö zött lét re jött ha tá lyos, tel jes tá mo -

ga tá si szer zõ dés másolatát, 
– társ szer ve zõ ese té ben az Eu ró pai Bi zott ság és a pro jekt fõ szer ve zõ je kö zött lét re jött ha tá lyos, 

tel jes tá mo ga tá si szer zõ dés má so la tát, va la mint a pro jekt fõ szer ve zõ je és a pá lyá zó kö zött lét re jött
együttmûködési megállapodást. 

*

Kér jük, hogy a fel dol go zás, irat ke ze lés könnyebb sé ge ér de ké ben a pá lyá za ti anyag össze ál lí tá -
sá nál mel lõz zék a kü lön le ges mi nõ sé gû pa pírt, bár mi lyen kö tést, spi rá lo zást, ragasztást, valamint a
mappákat.

*MNB-kö zé pár fo lyam 2007. ja nu ár 5-én.
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A pá lyá za tok

2007. feb ru ár 20-ig be ér ke zõ en

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

Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek 
Ide ig le nes Kol lé gi um 
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A FOTÓMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

A Fo tó mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tot hir det a fo tó mû vé szek al ko tó mun ká já nak tá -
mo ga tá sá ra, a fo to grá fi ai kul tú ra ér té ke i nek meg õr zé sét és ter jesz té sét cél zó prog ra mok se gí té sé re. 

Pá lyáz ni a 2007. ja nu ár 1.–2008. jú ni us 30. kö zött meg va ló su ló pro jek tek re le het az aláb bi
témakörökben: 

1. Al ko tói és ku ta tói tá mo ga tás ra, új al ko tá sok meg va ló sí tá sá ra 

Al té ma kód szá ma: 1802 

A kol lé gi um – kor lá to zott szám ban – ma xi mum 1 éves idõ tar tam ra al ko tói tá mo ga tást biz to sít
havi 100 000 Ft összeg ben új al ko tá sok meg va ló sí tá sá ra. A ké re lem hez csa tol ni kell ha gyo má nyos
vagy di gi tá lis for má ban (jpg, pdf, doc) az al ko tó port fó li ó ját, il let ve a ku ta tó szak mai élet raj zát, to -
váb bá a meg va ló sí tan dó szak mai prog ram le írá sát. A tá mo ga tás ban ré sze sült pá lyá zó nak, az al ko tó -
mun ka be fe jez té vel, az el ké szült al ko tá so kat, il let ve a ku ta tó mun ka ered mé nyét, to váb bá a rész le tes
szak mai be szá mo lót, a szer zõ dés ben meg je lölt el szá mo lá si ha tár idõ ig kell el ké szí te nie és ha gyo má -
nyos vagy di gi tá lis for má ban be nyúj ta nia. A tá mo ga tás ban ré sze sült pá lyá zó vál lal ja, hogy al ko tó -
mun ká já ról be szá mo ló ki ál lí tá son vesz részt, illetve elõadást tart a Magyar Fotográfusok Házában
2008 tavaszán. A pályázat lebonyolítója a Magyar Fotómûvészek Szövetsége. 

A kol lé gi um ön részt nem ír elõ. 

2. Egyé ni és cso por tos ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra, va la mint a ki ál lí tás ka ta ló gu -
sá nak, do ku men tá ci ó já nak el ké szí té sé re 

Al té ma kód szá ma: 1806 

Az al té ma el bí rá lá sa kor elõnyt él vez nek azon pá lyá za tok, ame lyek 
– a ma gyar fo tó mû vé szet ér té ke it je len tõs ha zai és kül föl di ki ál lí tó he lyen mutatják be; 
– a do ku men tá ci ót a ma gyar mel lett leg alább még egy el ter jedt eu ró pai nyel ven is köz zét eszik; 
– vál lal ják a do ku men tá ció di gi tá lis köz re bo csá tá sát (hon lap, di gi tá lis adathordozó); 
– több éves ki ál lí tá si prog ra mok hoz rész le tes mun ka terv alap ján kér nek az adott évre rész tá mo -

ga tást. 

Pá lyáz hat al ko tó mû vész, a ki ál lí tás szer ve zõ je (ku rá tor), a ki ál lí tást ren de zõ in téz mény. Egyé -
ni és cso por tos ki ál lí tás meg va ló sí tá sa, a ka ta ló gus, do ku men tá ció (meg hí vó, pla kát, le po rel ló, hon -
lap, di gi tá lis adat hor do zó, egyéb is mer te tõ anyag) el ké szí té sé nek tá mo ga tá sá ra be nyúj tott
pá lyá zat ban a pá lyá za ti cél le írá sa kor sze re pel jen a ki ál lí tás meg ren de zé sé nek, il le tõ leg a ka ta ló gus
meg je le né sé nek pon tos idõ pont ja, kül föl di ki ál lí tás ese tén a ki ál lí tó hely honlapjának címe. A
pályázathoz kérjük csatolni a kiállítóhely (hazai, külföldi) befogadó nyilatkozatát. 
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Tá mo ga tás kér he tõ a kö vet ke zõ jog cí mek re: 
ki ál lí tás ese té ben 
– ha gyo má nyos és di gi tá lis kép ki dol go zás ra, a ké pek elõ ké szí té sé re és ki vi te le zé sé re, pasz par -

tu ra, ke re te zés re, ka sí ro zás ra, ins tal lá ci ó ra, a mûvek biztosítására, 
– szál lí tá si költ sé gé re, 
ka ta ló gus, ki ál lí tá si do ku men tá ció köz zé té te le ese té ben 
– szak mai elõ ké szí tés (elõ szó írás, ta nul mány írás, szer kesz tés, for dí tás, lek to rá lás) tisz te let díjá -

ra és an nak já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze té sé re, nyom dai elõ ké szí tés re (gra fi kai ter ve zés, szö veg-
és kép be vi tel, ki ad vány szer kesz tés, kép fel dol go zás, korrektúra), levilágításra, nyomdaköltségre, 

– di gi tá lis adat hor do zón való meg je len te tés ese té ben az adat hor do zó anyag költ sé gé re, a gyár -
tás ra, a bo rí tó elõállítására. 

A kol lé gi um ön részt nem ír elõ. 

3. A fo to grá fia szak mai ren dez vé nyei – kon fe ren ci ák, szim po zi o nok, szak mai
to vább kép zé sek, works ho pok – tá mo ga tá sá ra 

Al té ma kód szá ma: 1808 

Pá lyá za tot nyújt hat be al ko tó mû vész, al ko tó cso port, a ki ál lí tás szer ve zõ je (ku rá tor), az ese -
ményt ren de zõ in téz mény. A pá lyá zat tar tal maz za a prog ram/ren dez vény rész le tes költ ség ve té sét,
pon tos idõ tar ta mát és hely szí nét, va la mint a mûvészek és elõadók megnevezését. 

Elõny ben ré sze sül nek azon pá lyá za tok, ame lyek 
– szak ma kö zi együtt mû kö dés ré vén elõ se gí tik a pro fesszi o ná lis fo to grá fus szak ma tár sa dal mi

presz tí zsé nek nö ve lé sét, olyan szak mai ese mé nyek hez kér nek tá mo ga tást, ame lyek szé le sebb körû
tár sa dal mi visszhangra számíthatnak; 

– a szak mai to vább kép zést akk re di tált ok ta tá si in téz ménnyel kö zö sen szervezik; 
– a ha zai szak mai ren dez vény anya gát a ren dez vényt kö ve tõ en nyom dai vagy di gi tá lis mó don,

s a ma gyar mel lett leg alább még egy el ter jedt eu ró pai nyelven is; 
– a ma gyar mû vé szet ér té ke it a fo tó mû vé szet szem pont já ból je len tõs kül föl di szak mai ren dez -

vé nye ken mutatják be. 

Tá mo ga tás kér he tõ a kö vet ke zõ jog cí mek re: 
– szak mai anyag költ ség re, esz köz bér let re, kül sõ hely szín ese tén te rem bér let re, tisz te let díj ra,

an nak já ru lé ka i ra, szál lás ra, uta zá si költ ség re, kül föl di konferencia részvételi díjára, 
– nyom da költ ség re. 

A kol lé gi um ön részt nem ír elõ. 

4. Szak könyv tá rak könyv vá sár lá sá nak (fo tó al bu mok, fo tó el mé let, fo tó tör té -
ne ti és gya kor la ti ké zi köny vek) tá mo ga tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 1810 

Az eb ben a pont ban meg hir de tett al té ma ese té ben a pá lyá za ti adat la pot si ke res re giszt rá -
ció után, ki zá ró lag az NKA in ter ne tes por tál ján, on li ne le het be nyúj ta ni.
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Ki zá ró lag a fo to grá fia köz zé té te lé vel, ku ta tá sá val, gyûj té sé vel és ok ta tá sá val fog lal ko zó in téz -
mé nyek pá lyáz hat nak szak könyv tá ruk bõ ví té sé re. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a be sze rez ni kí vánt
ma gyar és ide gen nyel vû köny vek lis tá ját, a szer zõ ne vé nek, a mû cí mé nek és az árá nak meg je lö lé sé -
vel, va la mint tar tal muk – ide gen nyel vû ki ad vány ese té ben – rö vid is mer te té sé vel, a mû ve ket fon tos -
sá gi sor rend ben fel so rol va. A pá lyá zat in dok lá sa tér jen ki a könyv tár meg lé võ könyv ál lo má nyá nak
be mu ta tá sá ra, azon be lül pe dig a fo to grá fi ai szak iro da lom ed di gi gyûj té si kon cep ci ó já ra, gyûj te mé -
nyen belüli arányaira.

Elõny ben ré sze sül nek azon pá lyá za tok, ame lyek 
– az NKA ál tal ko ráb ban tá mo ga tott ki ad vá nyok, ill. 
– a Ma gyar or szá gon még ke vés sé el ér he tõ kül föl di alap mû vek be szer zé sé re törekszenek. 
A kol lé gi um ön részt nem ír elõ. 

5. Két nyel vû fo tó al bu mok meg je len te té sé nek tá mo ga tá sá ra 

Al té ma kód szá ma: 1812 

Pá lyá za tot nyújt hat be az al ko tó mû vész vagy a könyv szer kesz tõ je, ki adó ja (az egy más sal kö -
tött szer zõ dést mel lé kel ve). A pá lyá zat hoz az al bum cí mét, tar ta lom jegy zé két, tech ni kai pa ra mé te re it, 
a könyv egy rész le té nek (mi ni mum 12 ol dal) ma kett jét, a kép vá lo ga tást (le he tõ leg di gi tá lis – jpg, pdf,
doc – formában) és nyomdai árajánlatot kérünk csatolni. 

Az el bí rá lás szem pont jai: 
– je len tõs élet mû vek, al ko tói cso por tok vagy al ko tó mû vé sze ti tö rek vé sek, irány za tok át fo gó,

jól do ku men tált bemutatása; 
– több évre ter ve zett könyv-elõ ál lí tá si prog ra mok hoz rész le tes mun ka terv alap ján az adott évre 

kért rész tá mo ga tás; 
– a ter ve zett al bum köny vé sze ti kva li tá sai. 

Tá mo ga tás kér he tõ a kö vet ke zõ jog cí mek re: 
– szak mai elõ ké szí tés (elõ szó írás, ta nul mány írás, szer kesz tés, for dí tás, lek to rá lás) tisz te let -

díjára és an nak já ru lé ka i ra, vagy számlás kifizetésére 
– nyom dai elõ ké szí tés re (gra fi kai ter ve zés, szö veg- és kép be vi tel, ki ad vány szer kesz tés, kép fel -

dol go zás, korrektúra), 
– le vi lá gí tás ra, nyom da költ ség re. 
A kol lé gi um ön részt nem ír elõ. 

6. A fo tó kul tú ra ter jesz té se szem pont já ból fon tos ki ad vá nyok meg je len te té sé re 

Al té ma kód szá ma: 1821 

Pá lyá za tot nyújt hat be a szer zõ, a ki adó (az egy más sal kö tött szer zõ dést mel lé kel ve). A pá lyá -
zat hoz mel lé kel ni kell a ki adás ra szánt mû kéz ira tát és il luszt rá ci ós anya gát ha gyo má nyos vagy
digitális formában.
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Tá mo ga tás kér he tõ a kö vet ke zõ jog cí mek re: 
– szer zõi, szer kesz tõi, lek to rá lá si ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra, il le tõ leg szám lás ki fi ze té sé re,

szer zõi jog díj ra, tech ni kai elõ ké szí tés re (gra fi kai ter ve zés, szö veg- és kép be vi tel, ki ad vány szer kesz -
tés, kép fel dol go zás, korrektúra), levilágításra, nyomdaköltségre, 

– di gi tá lis adat hor do zón való meg je len te tés ese té ben az adat hor do zó anyag költ sé gé re, gyár tás -
ra, a bo rí tó elõállítására. 

A kol lé gi um ön részt nem ír elõ. 

Meg jegy zés: Az 1–6. pá lyá za ti cél hoz kér he tõ jog cí mek tõl való el té rõ igényt in do kol ni
kell! 

Pá lyáz ni csak a 2007. évre ér vé nyes pá lyá za ti adat la pon le het!

A pá lyá za tok 

2007. feb ru ár 26-ig be ér ke zõ en

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

Fo tó mû vé sze ti Kol lé gi um
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A LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kol lé gi um pá lyá za tot hir det 2007. I. fél évé re, a ma gyar tör té ne lem le vél tá ri ku ta tá sá -
ra, és az ered mé nyek köz zé té te lé re.

A Szak mai Kol lé gi um a pá lyá za tok el bí rá lá sá nál az alább fel so rolt szem pon tok rész le tes ki fej -
té sét veszi figyelembe:

1. A pá lyá zott té ma vá lasz tás in dok lá sa, új in for má ció tartalma.
2. A téma mennyi ben se gí ti a le vél tá ri szol gál ta tás bõ ví té sét.
3. Mi lyen a pá lyá zat pénz ügyi meg ala po zott sá ga, meg va ló sít ha tó sá ga. 

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

Al té ma kód szá ma: 2233

Le vél tá ri se géd le tek szá mí tó gép re vi te lé re és köz re adá sá ra pá lyáz hat nak le vél tá rak és le vél tá ri
szakmai szervezetek.

Tá mo ga tás kér he tõ:
nyom dai és elekt ro ni kus elõ ké szí té si mun kák hoz az aláb bi jog cí mek re
– szö veg-, és kép be vi tel re, írás ra, szken ne lés re
– ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés)
– kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás)
– kor rek tú ra
– nyom da költ sé gen be lül az aláb bi jog cí mek re (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo -

más, haj to ga tás, kö tés, kör be vá gás, csomagolás)

A kol lé gi um ki e mel ten tá mo gat ja az on li ne köz zé té telt.

El szá mo lás hoz nyom ta tott for ma ese tén a kész ki ad ványt, elekt ro ni kus for ma ese tén a CD-t és
az on li ne hoz zá fér he tõ sé get meg kell adni, il let ve be kell adni.

2. For rás ki ad vá nyok elõ ké szí té sé re

Al té ma kód szá ma: 2231

A köz gyûj te mé nyek ben õr zött do ku men tu mok, for rás ki ad vá nyok – nyom ta tott és elekt ro ni kus 
for má ban – tör té nõ elõ ké szí té sé re pá lyáz hat nak ma gyar or szá gi le vél tá rak és levéltári szakmai
szervezetek.
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Tá mo ga tás kér he tõ:

Ha gyo má nyos meg je len te tés ese tén
– szer zõi ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás kifizetésre,
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás kifizetésére
– szerkesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um ra és

já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze tés re)

CD-n tör té nõ meg je len te tés ese tén
– szer zõi ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra (il luszt rá to ri, fotó) vagy szám lás kifizetésre,
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás kifizetésre
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um -

ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze tés re.

A kol lé gi um ki e mel ten tá mo gat ja az aláb bi té mák ra be nyúj tott pá lyá za to kat:
– a fe u dá lis kori köz gyû lé si és vá ro si ta ná csi jegy zõ köny vek re gesz tá zá sa és ki adás ra tör té nõ

elõkészítése,
– 19–20. szá za di kü lön fé le ve ze tõ tes tü le tek do ku men tu ma i nak ki adás ra tör té nõ elõ ké szí té se,

na pi ren di jegyzékek készítése.

El szá mo lás hoz a lek to rált kéz ira tot le kell adni a lek to ri vé le ménnyel együtt.

3. For rás ki ad vá nyok köz zé té te lé re

Al té ma kód szá ma: 2231

A köz gyûj te mé nyek ben õr zött do ku men tu mok nyil vá nos sá té te lé re, for rás ki ad vá nyok –
nyom ta tott és elekt ro ni kus for má ban – tör té nõ köz zé té te lé re pá lyáz hat nak ma gyar or szá gi le vél tá rak
és levéltári szakmai szervezetek.

Tá mo ga tás csak lek to rált kéz irat ra kér he tõ.

Ha gyo má nyos meg je len te tés ese tén

nyom dai elõ ké szí té si mun kák ra az aláb bi jog cí mek re
– szö veg-, és kép be vi tel re (írás, szken ne lés) 
– ki ad vány szer kesz tés re (sze dés, tör de lés) 
– kép fel dol go zás ra (szer kesz tés, op ti ma li zá lás) 
– kor rek tú rá ra 
– nyom da költ ség re (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kö tés, kör be vá -

gás,  csomagolás) 

CD-n tör té nõ meg je len te tés ese tén 
– szö veg-, és kép be vi tel re (írás, szken ne lés)
– kép fel dol go zás ra (szer kesz tés, op ti ma li zá lás)
– kor rek tú rá ra
– fut ta tó prog ram meg vé te lé re
– gyár tá si és cso ma go lá si költ ség re [le vi lá gí tás, mon tí ro zás, adat hor do zó anyag költ sé ge (flop -

py, CD), nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás, csomagolás].
Tá moga tást igé nyel ni nyom da költ ség re, CD-sok szo ro sí tás ra csak a kéz irat, il let ve mas ter le mez be -

adá sá val le het. A pá lyá zat hoz 3 db nyom dai, il let ve 3 db elekt ro ni kus ár aján la tot mel lé kel ni kell.
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A kol lé gi um ki e mel ten tá mo gat ja az aláb bi té mák ra be nyúj tott pá lyá za to kat:
– fe u dá lis kori köz gyû lé si és vá ro si ta ná csi jegy zõ köny vek köz zé té te le,
– a 19–20. szá za di kü lön fé le ve ze tõ tes tü le tek do ku men tu ma i nak közzététele.

El szá mo lás hoz a kész ki ad ványt il let ve CD-t mel lé kel ni kell.

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

Al té ma kód szá ma: 2212

Év köny vek, év for du lók hoz kap cso ló dó ki ad vá nyok, va la mint ide gen nyel ven meg je le nõ rep -
re zen ta tív le vél tá ri ki ad vá nyok meg je len te té sé re pá lyáz hat nak ma gyar or szá gi le vél tá rak és levéltári
szakmai szervezetek.

Tá mo ga tás kér he tõ: 
– nyom da költ ség re (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás, kö -

tés, csomagolás).

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
– lek to rált kéz ira tot (lek to ri vé le ménnyel)
– tar ta lom jegy zé ket, 
– nyom dai ár aján la tot. 

A tá mo ga tás össze ge max. 600 000 Ft.
El szá mo lás hoz a kész ki ad ványt, il let ve CD-t mel lé kel ni kell.

5. Ha tá ron túli ma gyar vo nat ko zá sú le vél tá ri for rá sok és se géd le tek ki adá sá -
nak és elõ ké szí té sé re és meg je len te té sé re

Al té ma kód szá ma: 2231

Ha tá ron túli gyûj te mé nyek ben õr zött ma gyar vo nat ko zá sú le vél tá ri for rá sok ki adá sá nak elõ ké -
szí té sé re és köz zé té te lé re pá lyáz hat nak ha tá ron túli kutatók és szervezetek.

Tá mo ga tás kér hetõ:
szer zõi ho no rá ri um ra, vagy szám lás ki fi ze tés re,
for dí tói, lek to ri ho no rá ri um ra, vagy szám lás ki fi ze tés re,
szer kesz tõi ho no rá ri um ra vagy szám lás ki fi ze tés re, 
köz lé si díj ra,
nyom dai elõ ké szí tés re
– szö veg- és kép be vi tel re (írás, szken ne lés), 
– ki ad vány szer kesz tés re (sze dés, tör de lés), 
– kor rek tú ra, 
– kép fel dol go zás ra (szer kesz tés, op ti ma li zá lás), nyom da költ ség re (le vi lá gí tás, pa pír költ ség,

mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kö tés, körbevágás, csomagolás).
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Tá mo ga tást igé nyel ni nyom da költ ség re csak a kéz irat be adá sá val le het. CD-n tör té nõ meg je -
len te tés ese tén a pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell a mas ter le mezt. Nyom dai elõ ké szí tés nél a pá lyá zó nak az 
el szá mo lás hoz kell mel lé kel ni az el ké szült kéz ira tot vagy masz ter le mezt.

6. Le vél tá ri ren dez vé nyek re

Al té ma kód szá ma: 2207

Nem zet kö zi, or szá gos, re gi o ná lis, ha tá ron túli szak mai kon fe ren ci ák, ta pasz ta lat cse rék, to -
vább kép zé sek elõ ké szí té sé re és le bo nyo lí tá sá ra, il let ve nem zet kö zi szak mai ren dez vé nye ken tör té nõ
rész vé tel re pá lyáz hat nak magyar levéltárak és levéltári szakmai szervezetek.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– tisz te let díj ra és an nak já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze tés re, 
– úti költ ség re, 
– szál lás költ ség re, 
– rész vé te li díj költ sé gé re (kül föl di ren dez vény ese tén pá lyáz ha tó), 
– esz köz- és te rem bér le ti díj ra, 
– Ma gyar or szá gon szer ve zett nem zet kö zi, vagy or szá gos ren dez vé nyek ese tén cso por tos ét ke -

zé si költségre. 

En nél az al té má nál a tár gyi la gos el bí rá lás meg könnyí té sé re a pá lyá zók nak a pá lyá zat hoz tar to -
zó mel lék let ben bõ veb ben szük sé ges ki fej te ni az aláb bi szem pon to kat. En nek hiányában a pályázat
érvénytelen.

1. Mi lyen a tá mo ga tan dó ren dez vény – nem zet kö zi kör nye zet ben is mér he tõ – je len tõ sé ge?
2. Mi lyen a ren dez vény re meg hí vott elõ adók vagy együtt mû kö dõk szak mai el is mert sé ge?
3. Mi lyen a tá mo ga tan dó ren dez vény irán ti ér dek lõ dés prog nosz ti zált mértéke?

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell az ese mény rész le tes prog ram ját, a meg hí vott elõ adók név so rá val
együtt.

7. Ma ra dan dó ér té kû ma gán ira tok vá sár lá sá ra

Al té ma kód szá ma: 2209

Köz le vél tá rak és ma gán le vél tá rak pá lyáz hat nak ma ra dan dó ér té kû ma gán ira tok
megvásárlására.

Tá mo ga tás kér he tõ: vá sár lás ra.
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8. Kö zép-Eu ró pai ma gyar vo nat ko zá sú le vél tá ri anyag fel tá rá sá ra

Al té ma kód szá ma: 2232

A Kö zép-Eu ró pai gyûj te mé nyek ben õr zött fon dok ren de zé sé re, fel tá rá sá ra és jegy zé ké nek ki -
adá sá ra, va la mint Kö zép-Eu ró pa gyûj te mé nye i ben ta lál ha tó ma gyar vo nat ko zá sú irat anyag fond ja i -
nak fel tá rá sá ra és jegy zé ke i nek össze ál lí tá sá ra pályázhatnak magyarországi le vél tá rak, le vél tá ri
szak mai szer ve ze tek.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– szer zõi, szer kesz tõi, lek to ri, for dí tói tisz te let díj ra, vagy szám lás ki fi ze tés re, 
– uta zá si költ ség re, 
– szál lás költ ség re, 
– má so lás költ sé ge i re. 

Az el szá mo lás hoz a pá lyá zó nak mel lé kel ni kell az el ké szült jegy zé ket, vagy kéziratot.

9. Nyil vá nos ma gán le vél tá rak ban õr zött ma ra dan dó ér té kû irat együt te sek
ren de zé sé nek fel gyor sí tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 2233

Pá lyáz hat nak nyil vá nos ma gán le vél tá rak tes tü le ti ira tok, egy ház köz sé gi ira tok, da rab szin ten
nyil ván tar tott gyûj te mé nyek, egye sü le ti ira tok, gaz da sá gi ira tok, sze mé lyi irat ha gya té kok, is ko -
lai/tan ügyi, igaz ga tá si ira tok, te ma ti kus ala pon ki emelt for rás együt te sek rendezésére és elektronikus
segédletek készítésére. 

Tá mo ga tás kér he tõ: ho no rá ri um ra és an nak já ru lé ka i ra vagy szám lás kifizetésre.

Pá lyáz ni csak 2007. évre ér vé nyes pá lyá za ti adat la pon le het.

A pá lyá za tok 

2007. feb ru ár 28-ig be ér ke zõ en

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

Le vél tá ri Kol lé gi um 
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MELLÉKLET 
A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
2007. ELSÕ FÉLÉVI PÁLYÁZATÁNAK 
6. ALTÉMÁJA BÍRÁLATI SZEMPONTJAIHOZ

1. Mi lyen a tá mo ga tan dó ren dez vény – nem zet kö zi kör nye zet ben is mér he tõ – je len tõ sé ge?

2. Mi lyen a ren dez vény re meg hí vott elõ adók vagy együtt mû kö dõk szak mai el is mert sé ge?

3. Mi lyen a tá mo ga tan dó ren dez vény irán ti ér dek lõ dés prog nosz ti zált mértéke?
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A SZÍNHÁZI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Szín há zi Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tot hir det 2007. jú ni us 1.–szep tem ber 1. kö zött
sza bad té ren be mu ta tan dó új szín há zi elõ adá sok lét re ho zá sá nak tá mo ga tá sá ra.

Al té ma kód szá ma: 1331

Pá lyáz hat nak: sza bad té ri elõ adá so kat ren de zõ in téz mé nyek, szer ve ze tek, egyé ni vállalkozók.

Pá lyáz ni csak a ne ve zé si díj egy ide jû be fi ze té sé vel le het!

Ter ve zett ke ret összeg: 20 mil lió fo rint.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a prog ram rész le tes le írá sát (szer zõ neve, a mû címe, le írá sa), 
– a ren de zõ szán dék nyi lat ko za tát, 
– az al ko tók ne vét és a ter ve zett sze rep osz tást, 
– a be mu ta tó hely szí nét, idõ pont ját, 
– a be fo ga dó in téz mény szán dék nyi lat ko za tát, 
– a ne ve zé si díj be fi ze té sét iga zo ló pos tai utal vány vagy a ban ki át uta lá si bi zony lat másolatát.

Tá mo ga tás kér he tõ: 
– szer zõi ho no rá ri um ra és an nak já ru lé ka i ra, 
– mû vé szek tisz te let díj ára és an nak já ru lé ka i ra, 
– jel mez költ ség re, 
– dísz let költ ség re, 
– szál lí tás ra, 
– esz köz- és he lyi ség bér le ti díj ra, 
– PR-költ ség re. 

A meg je lölt fel hasz ná lá si jog cí mek tõl való el té rést a pá lyá zó nak in do kol nia kell, ami nek fi -
gye lem be vé te lé vel dönt a kol lé gi um az arra történõ felhasználásról.

A tá mo ga tást ki zá ró lag a be mu ta tó ig fel me rü lõ fen ti jog cí mek re le het felhasználni.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõnyt él vez nek:
– a mi nõ sé gi szó ra koz ta tást il let ve a mû vé szi kí sér le te zést cé lul ki tû zõ produkciók, 
– kö zös pro duk ci ók, me lye ket több hely szí nen is mû sor ra tûz nek a nyá ri sze zon ban, 
– a sza bad té ri kör nye zet adott sá ga it hang sú lyo san fel hasz ná ló elõadások, 
– a leg alább 50% meg lé võ for rást fel mu ta tó pá lyá za tok, 
– a szín ház zal ke vés sé el lá tott te rü le ten meg va ló su ló el kép ze lé sek. 

Egy pá lyá zó csak egy pro duk ció lét re ho zá sá ra pá lyáz hat!
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A pá lyá zó ne ve zé si díj cí mén az igé nyelt összeg 1%-át (amely 20%-os áfát tar tal maz) tar -
to zik be fi zet ni a pá lyá zat be nyúj tá sá val egy ide jû leg az NKA Igaz ga tó sá ga
10032000-01425200-00000000 szá mú pénz for gal mi jel zõ szá má ra.

A ne ve zé si díj össze ge fél mil lió fo rint nál ki sebb össze gû igény ese tén sem le het ke ve sebb
5000 Ft-nál (amely 20%-os áfát tar tal maz).

Az át uta lás, il let ve a pos tai (ró zsa szín) csekk köz le mény ro va tá ba kér jük fel tün tet ni a pá -
lyá za ti adat lap sor szá mát. Kér jük to váb bá, hogy át uta lás ese tén a köz le mény ro vat vé gé rõl a
7. po zí ci ó ban a # je let, va la mint az utol só 3 po zí ci ó ban a 310 kó dot tün tes se fel.

A ne ve zé si díj be fi ze té sé nek el mu lasz tá sa, il let ve az elõ írt nál ala cso nyabb mér té kû tel je sí -
té se a pá lyá zat ér vény te len sé gét von ja maga után. A ne ve zé si dí jat a tá mo ga tás ban nem ré sze -
sü lõ pá lyá zó sem igé nyel he ti vissza. 

Az adat la pok in ter ne tes le töl té se ese tén a pá lyá za ti adat lap sor szá má ért for dul jon az
ügy fél szol gá lat hoz a 327-4445-ös te le fon szá mon, vagy e-ma il:

ag nes.szon dy@nka.hu cí men.

Pá lyáz ni csak a 2007. évre ér vé nyes pá lyá za ti adat la pon le het! 

A pá lyá za tok

2007. már ci us 1-ig be ér ke zõ en

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

Szín há zi Kol lé gi um
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A KÉPZÕMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kép zõ mû vé sze ti Kol lé gi um pá lyá za tot hir det a 2007. feb ru ár 1.–2008. má jus 31. kö zöt ti
idõ szak ra a kor társ ma gyar kép zõ mû vé szet aláb bi té ma kö rök ben be nyúj tott pá lyá za tai vissza nem
térítendõ támogatására. 

A pá lyá za ti adat la pon a prog ram(ok) pon tos kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját fel kell tüntetni.

A kol lé gi um egyik al té má ban sem ír elõ kö te le zõ ön részt.

1. Ha zai cso por tos és egyé ni ki ál lí tá sok meg va ló sí tá sá ra, va la mint a kap cso ló -
dó ka ta ló gus, le po rel ló, meg hí vó stb. meg je len te té sé re

Al té ma kód szá ma 1606 

A ren del ke zés re álló ke ret: 60 mil lió Ft.

Az al té má ra hi va tá sos ki ál lí tá si in téz mény, il let ve kép zõ mû vé sze ti szak mai szer ve zet nyújt hat -
ja be pályázatát.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a ki ál lí tás kon cep ci ó ját (ma xi mum 1 ol dal ter je de lem ben), 
– egyé ni ki ál lí tás ese tén szak mai élet raj zot, 
– in téz mény ese té ben az utób bi 3 év ki ál lí tá si te vé keny sé gé nek tény sze rû felsorolását, 
– kép zõ mû vé sze ti szak mai szer ve ze tek pá lyá za tai ese té ben a be fo ga dó in téz mény nyi lat ko -

zatát,
– a ki ál lí tás tel jes költ ség ve té sé nek rész le te zé sét (= az adat lap 4. pont já nak kü lön la pon tör té -

nõ, to váb bi részletezésével), 
– a kap cso ló dó ki ad vány 2 nyom dai ár aján la tát. 

Tá mo ga tás kér he tõ: 
– tisz te let díj ra, és azok já ru lé ka i ra, 
– szál lí tás ra, 
– ins tal lá ci ó ra, 
– rek lám- és pro pa gan da költ ség re, 
– szak mai anyag költ ség re, 
– biz to sí tás ra, 
– nyom dai elõ ké szí tés re, 
– nyom da költ ség re. 

A pá lyá za tok el bí rá lá sa ki zá ró lag szak mai szem pon tok fi gye lem be vé te lé vel történik.

A tá mo ga tott pá lyá zók a szer zõ dés ben meg je lölt ha tár idõ ig kö te le sek pénz ügyi és szak mai el -
szá mo lást ké szí te ni. A szö ve ges szak mai be szá mo ló ma xi mum 2 ol dal ter je del mû le het, to váb bá csa -
tol ni kell az ese ményt tény sze rû en do ku men tá ló nyomtatványokat, meghívót, katalógust, sajtót.
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2. Nem zet kö zi kép zõ mû vé sze ti ren dez vé nyek, ki ál lí tá sok meg va ló sí tá sá ra és
do ku men tá lá sá ra

Al té ma kód szá ma 1607

A ren del ke zés re álló ke ret: 20 mil lió Ft.

Pá lyá za tot nyújt hat be az al ko tó mû vész, il let ve a szer ve zõ in téz mény (mû vé sze ti szer ve zet,
egyesület stb.).

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell 
– a ha zai vagy kül föl di ren dez vény rész le tes prog ram le írá sát a részt ve võ mû vé szek, az idõ pon -

tok és hely szí nek pon tos megjelölésével, 
– a rész le tes költ ség ve tést (= az adat lap 4. pont já nak kü lön la pon tör té nõ, to váb bi rész le te zé sé -

vel), 
– kül föl di ren dez vény ese tén az ér vé nyes be fo ga dó nyi lat ko za tot. 

Tá mo ga tás kér he tõ a kö vet ke zõ jog cí mek költ sé ge i re:
– tisz te let díj és an nak já ru lé kai, 
– szak mai anya gok, 
– szál lás, 
– uta zás, 
– szál lí tás, 
– biz to sí tás, 
– rész vé te li díj, 
– stand költ ség, 
– va la mint a ki ad vány költ sé ge i re. 
A pá lyá za tok el bí rá lá sa ki zá ró lag szak mai szem pon tok fi gye lem be vé te lé vel történik.

A tá mo ga tott pá lyá zók a szer zõ dés ben meg je lölt ha tár idõ ig kö te le sek pénz ügyi és szak mai el -
szá mo lást ké szí te ni. A szö ve ges szak mai be szá mo ló ma xi mum 2 ol dal ter je del mû le het, to váb bá csa -
tol ni kell az ese ményt tény sze rû en do ku men tá ló nyomtatványokat, meghívót, katalógust, sajtót.

3. Kép zõ mû vé sze ti al ko tó te le pek, al ko tó mû he lyek és szim pó zi u mok szak mai
prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra, va la mint do ku men tá lá sá ra

Al té ma kód szá ma 1616

A ren del ke zés re álló ke ret összeg: 20 mil lió Ft.

Pá lyá za tot a prog ram szer ve zõ je és/vagy a ren de zõ je, mint jogi sze mély (pl. in téz mény, ala pít -
vány, egye sü let, ön kor mány zat stb.) nyújthat be.
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A tá mo ga tás ra be nyúj tott pá lyá zat le írá sá ban sze re pel jen:
– a pá lyá zó utób bi 3 év ben vég zett szak mai te vé keny sé gé nek rö vid írá sos össze fog la lá sa,
– a prog ram ban részt ve võ mû vé szek és elõ adók meg ne ve zé se,
– a prog ram pon tos idõ tar ta ma, hely szí ne,
– a prog ram tel jes költ ség ve té sé nek rész le te zé se (= az adat lap 4. pont já nak kü lön la pon tör té nõ, 

to váb bi részletezésével).

Tá mo ga tás kér he tõ:
– a prog ram hoz kap cso ló dó szak mai anya gok költ sé ge i re, 
– a köz re mû kö dõk tisz te let díj ára és an nak já ru lé ka i ra, 
– uta zá si, 
– szál lí tá si, 
– szál lás költ ség re, 
– va la mint a do ku men tá lás költ sé ge i re. 

A pá lyá za tok el bí rá lá sa ki zá ró lag szak mai szem pon tok fi gye lem be vé te lé vel történik.

A tá mo ga tott pá lyá zók a szer zõ dés ben meg je lölt ha tár idõ ig kö te le sek pénz ügyi és szak mai el -
szá mo lást ké szí te ni. A szö ve ges szak mai be szá mo ló ma xi mum 2 ol dal ter je del mû le het, to váb bá csa -
tol ni kell az ese ményt tény sze rû en do ku men tá ló nyomtatványokat, meghívót, katalógust, sajtót.

4. Pá lyá zat az NKA 2005. és 2006. évi tá mo ga tá sá val köz gyûj te mé nyek szá má -
ra meg vá sá rolt mû al ko tá sok ki ál lí tá son való be mu ta tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 1631

Pá lyáz hat nak in téz mé nyek és ga lé ri ák.

A tá mo ga tást a leg jobb aján la tot tevõ pá lyá zó nye ri el.

Az eb ben a pont ban meg hir de tett al té ma ese té ben a pá lyá za ti adat la pot si ke res re giszt rá -
ció után, ki zá ró lag az NKA in ter ne tes por tál ján, on li ne le het be nyúj ta ni.

ADATLAP KITÖLTÉSE

Az NKA por tál ján 2007. feb ru ár 26-ig lesz el ér he tõ a por tá lon az on li ne pá lyá za ti adat lap.

A ren del ke zés re álló ke ret: 10 mil lió Ft.

A ki ál lí tást leg ké sõbb 2007. ok tó ber 31-ig kell meg nyit ni.

A pá lyá za ti le írás tér jen ki:
– a ki ál lí tó hely be mu ta tá sá ra, adott sá ga i ra, 
– a ki ál lí tás idõ tar ta má ra, 
– a ki ál lí tás ka ta ló gu sá ra, 
– a ter ve zett pro pa gan dá ra. 
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Tá mo ga tás kér he tõ a kö vet ke zõ jog cí mek költ sé ge i re:
– ho no rá ri um és já ru lé kai, 
– szál lí tás, 
– biz to sí tás, 
– ins tal lá ció, 
– rek lám- és pro pa gan da költ ség, 
– va la mint a kap cso ló dó nyom tat vá nyok költ sé ge i re. 

A ki ál lí tás ra ke rü lõ mû tár gyak lis tá ját és ada ta it a Pá lyá zók – az NKA hi va ta lá ban (1085
Bu da pest, Gyu lai Pál u. 13.) – Fe ke te Gab ri el lá tól (tel.: 327-4322, e-ma il: gab ri el la.fe ke -
te@nka.hu) ve he tik át.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa ki zá ró lag szak mai szem pon tok fi gye lem be vé te lé vel történik.
A tá mo ga tott pá lyá zó a szer zõ dés ben meg je lölt ha tár idõ ig kö te les pénz ügyi és szak mai el szá -

mo lást ké szí te ni. A szö ve ges szak mai be szá mo ló ma xi mum 2 ol dal ter je del mû le het, to váb bá csa tol ni
kell a ki ál lí tást tény sze rû en do ku men tá ló nyomtatványokat, meghívót, katalógust, sajtót.

Pá lyáz ni csak a 2007. évre ér vé nyes pá lyá za ti adat la pon le het!

A pá lyá za tok 

2007. már ci us 5-ig be ér ke zõ en

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

Kép zõ mû vé sze ti Kol lé gi um 
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Ál ta lá nos tud ni va lók

A pá lyá zat be nyúj tá sa

Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2007. évre ki adott pá lyá za ti adat lap ján le het. 
Kér jük, hogy az új pá lyá za ti adat la pon nyújt sák be pá lyá za tu kat.
Min den pá lyá za ti té má hoz kü lön adat la pot kell ki töl te ni és be nyúj ta ni. Az adat la po kat csak

pon to san ki tölt ve, il let ve az elõ írt mel lék le tek kel fel sze rel ve fo gad juk el.
A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já -

ról (www.nka.hu), vagy ki tölt he tõ az NKA hon lap ján, to váb bá  sze mé lye sen be sze rez he tõ vagy pos tai
úton igé nyel he tõ  – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA Igaz ga tó sá gá tól.

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

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

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

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

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

akik nek  vagy ame lyek nek  már volt 2007-ben be nyúj tott és  tá mo ga tott pá lyá za tuk, és ezt kö ve tõ en
jogi do ku men tá ci ó juk ban jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént.

– Ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mel lé kel ni azon in téz mé nyek,
ame lyek az NKA hon lap ja ( www.nka.hu) pá lyá za tok me nü pont já nak meg nyi tá sá val a Meg ala ku lást
iga zo ló ok irat be nyúj tá sa alól men te sü lõ in téz mé nyek lis tá ja cím sor alatt sze re pel nek 

 
Köz tar to zás-iga zo lás
Tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó an nak, aki nek adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá sa van. Tar -

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

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

kö te le zett sé gü ket a tárgy év ben és a meg elõ zõ két nap tá ri év ben az Or szá gos Szé che nyi Könyv tár ral
szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri
pa lo ta F épü let, 302. szo ba) kell kér ni, és a pá lyá zat hoz csa tol ni.
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Egyéb ren del ke zé sek
A pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si jog cí mek tõl való el té rést a pá lyá zó nak in -

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

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

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

En nek ér de ké ben kér jük, hogy az adat la pot a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban le ír tak alap ján tölt se ki! 
A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég -

le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 10 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap.
A dön tés fe lül bí rá la tá ra nincs le he tõ ség. 
A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet ta stb.) nem

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

 
A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás az NKA Igaz ga tó sá ga ügy fél szol gá la tá tól kér he tõ

(te le fon: 327-4444; 327-4445)
Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõ tõl csü tör tö kig 8.30–16 órá ig; pén te ken 8.30–13 órá ig. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK n NKA HÍRLEVÉL 231



232 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI ADATLAP



PÁLYÁZATI ADATLAP n NKA HÍRLEVÉL 233



234 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI ADATLAP



PÁLYÁZATI ADATLAP n NKA HÍRLEVÉL 235



236 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI ADATLAP



PÁLYÁZATI ADATLAP n NKA HÍRLEVÉL 237



238 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ



PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ n NKA HÍRLEVÉL 239



240 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ



PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ n NKA HÍRLEVÉL 241



242 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ



PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ n NKA HÍRLEVÉL 243



244 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ



PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ n NKA HÍRLEVÉL 245



A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint 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: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

LEX-ICON § 5.0
kiadványát, amely a

Népszavazás és Népi Kezdeményezés Jogszabályainak Gyûjteményét
tartalmazza.

A „Népszavazás és Népi Kezdeményezés Jogszabályainak Gyûjteménye” a – LEX-ICON 1.0 (Önkormány-
zati Jogszabályok Gyûjteménye), a LEX-ICON 2.0 (Közigazgatási Eljárások Jogszabályainak Gyûjteménye), va-
lamint a LEX-ICON 3.0 és 4.0 (Választójogi Jogszabályok Gyûjteménye I–II.) korábbi kiadványok nyomdokain ha-
ladva és a felsõoktatási képzéshez segítséget nyújtva – a módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza az
országos és helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó hatályos jogszabályokat. A kötet négy
részbõl és függelékbõl áll.
Az elsõ részben az Alkotmány és a helyi önkormányzatokról szóló törvény téma szerinti rendelkezéseit, az orszá-
gos népszavazásról és népi kezdeményezésérõl szóló törvényt, a választási eljárásról szóló törvény vonatkozó
rendelkezéseit, a területszervezési eljárásról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit, a választójogi törvénynek
az adott témában történõ végrehajtására kiadott 34/2002. (XII. 23.) BM rendeletét és a 29/2000. (X. 27.) BM
rendeletét közöljük. A második rész az Országos Választási Bizottságnak a témakörrel összefüggésben a Ma-
gyar Közlönyben 1998–2006 között közzétett állásfoglalásait, a harmadik rész az Alkotmánybíróság által
1990–2006 között hozott és a témával összefüggõ, a Magyar Közlönyben közzétett elvi jelentõségû határozatait
adja közre, az országos, illetve helyi népszavazás, népi kezdeményezés szerinti bontásban. A negyedik rész a
Legfelsõbb Bíróság eseti döntéseit tartalmazza. A függelékben az 1989–2006 között tartott országos nép-
szavazások adatait tartalmazó összeállítás szerepel.

A kiadvány nem csak a tanulmányaikat folytató egyetemi és fõiskolai hallgatók, hanem a választási bizottságok
tagjai (szavazatszámláló bizottság, helyi választási bizottság, területi választási bizottság, Országos Választási
Bizottság), és a választási irodák munkatársainak igényeit is kielégíti. A tematikusan rendezett jogszabálygyûjte-
mény segítséget nyújthat a választópolgárok és a társadalmi szervezetek népszavazásban, népi kezdeménye-
zésben történõ részvételéhez, a bírósági jogalkalmazáshoz, a közvetlen demokráciát megtestesítõ intézmény-
rendszer kutatását és oktatását végzõ szakemberek munkájához és a téma iránt érdeklõdõk ismereteinek
elmélyítéséhez.
A kiadvány 584 oldal terjedelmû.
Ára: 4221 Ft áfával.

A kötet megrendelhetõ, illetve személyesen is megvásárolható a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Közlönycentru-
mában [1072 Budapest, Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán; telefon: 321-5971, fax: 321-5275],
valamint a kiadó Jogi Könyvesboltjában is (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)

MEGRENDELÉS

Megrendelem a LEX-ICON § 5.0 „Népszavazás és Népi Kezdeményezés Jogszabályainak Gyûjteménye”
címû kiadványt (ára: 4221 Ft áfával) ...................... 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 kézhezvétele után, 8 napon
belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti
címre átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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