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A NEM ZE TI KUL TU RÁ LIS ALAP 
BI ZOTT SÁ GI HA TÁ RO ZA TAI – 2007

1/2007. (I. 22.) SZÁ MÚ HA TÁ RO ZAT

A bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy a 2006. évi több let já ru lék-be vé tel bõl sza bad pá -
lyáz ta tás ra fel hasz nál ha tó 199,3 mil lió fo rin tot az aláb bi ak szerint osztja fel:

– Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra – ke ret nö ve lés 30 millió Ft
– Moz gó kép Kol lé gi um – Tarr Béla ko pro duk ci ós film je (cím zett tá mo ga tás) 30 millió Ft
– Köz mû ve lõ dé si Kol lé gi um – ke ret nö ve lés 10 millió Ft
– Mû em lék és Ré gé szet Kol lé gi um – ke ret nö ve lés 10 millió Ft
– Nép mû vé sze ti Kol lé gi um – ke ret nö ve lés 10 millió Ft
– Szín há zi Kol lé gi um – ke ret nö ve lés 10 mil lió Ft
– Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes Kol lé gi um – ke ret nö ve lés (tu riz mus) 20 millió Ft

A bi zott ság fel ha tal maz za az el nö köt, hogy a Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes Kol lé -
gi um 100 mil lió Ft ér té kû, ún. „Tu riz mus tá mo ga tás” ér de ké ben az OKM és az Ön kor mány za ti és Te -
rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um kö zött kö ten dõ szer zõ dés ér de ké ben a Bi zott ság ne vé ben el jár jon. A
bi zott ság a fenti keretbõl fennmaradó 79,3 millió forintról késõbb dönt.

Fen ti ek alap ján az NKA 2007. évi pénz ke re te a kö vet ke zõ kép pen alakul:
2006. évi több let be vé tel 204,3 mil lió Ft
2007. évre ter ve zett kul tu rá lis já ru lék be vé tel 8500,0 mil lió Ft
Be vé te lek együtt: 8704,3 mil lió Ft

Mû kö dé si ki adá sok ra: –830,0 mil lió Ft
2007. évi kom mu ni ká ci ó ra: –38,6 mil lió Ft
Pá lyáz ta tás ra, fel ada tok ra for dít ha tó 7835,7 mil lió Ft

Eb bõl:
mi nisz te ri ke ret 1958,9 mil lió Ft
pá lyá za tok ra és ki emelt fel ada tok ra 5876,8 mil lió Ft

A pá lyáz ta tás so rán ki emelt fel ada tok ra for dít ha tó
Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Kol lé gi um 851,0 mil lió Ft
Ma gyar Mû ve lõ dés tör té ne ti Le xi kon meg vá sár lá sa, pos tá zá sa 0,5 millió Ft
Az ál lan dó kol lé gi u mok ke re te i re fel hasz nál ha tó összeg: 5025,3 mil lió Ft

A ha tá ro zat nak meg fe le lõ kol lé gi u mi ke re te ket az 1. szá mú mel lék let tartalmazza.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
a bi zott ság el nö ke
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2/2007. (I. 22.) SZÁ MÚ HA TÁ RO ZAT

A bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy a kol lé gi u mok – a Mû em lé ki és Ré gé sze ti Kol lé -
gium ki vé te lé vel – éves sza bad ke re te i ket 2007. au gusz tus 31-ig an nak 80%-áig hasz nál hat ják fel.
A fenn ma ra dó 20% to váb bi sor sá ról – az igaz ga tó ság elõ ter jesz té sé ben meg je lölt össze gek rõl – a
tárgyév szeptemberében hoz döntést.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
a bi zott ság el nö ke

3/2007. (I. 22.) SZÁ MÚ HA TÁ RO ZAT

A bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy az NKA-ról szó ló 2005. évi CXL. tör vény 7/A., va -
la mint 9. §-ában elõ ír tak nak meg fe le lõ en a köz vet ke zõ ará nyok meg ha tá ro zá sát ja va sol ja mi nisz te ri
el fo ga dás ra: a bi zott ság az NKA-ra vo nat ko zó tör vény 7/A. §-ának és a tör vény 9. §-a (3) be kez dé sé -
ben fog lalt fel té te le ket az aláb bi ak sze rint konk re ti zál ja, amelyhez a miniszter egyetértését kéri:

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ter hé re a szak mai kol lé gi u mok
a) a kö vet ke zõ há rom évre a 2007. évi pénz ke re tük össze sen 45%-áig, az egyes évek re vo nat -

ko zó an a ke ret 15-15%-áig vál lal hat nak az érin tett évek vár ha tó be vé te le ter hé re kötelezettséget,
b) a rész ben vagy egész ben vissza té rí ten dõ tá mo ga tá sok ra 10%-ot,
– a meg hí vá sos pá lyá za tok ra szin tén 10%-ot, va la mint
– egye di dön té sek re ugyan csak 10%-ot hasz nál hat nak fel a 2007. évi pénz ke re tük re vetítve.
Az összeg meg ál la pí tá sá nál a kol lé gi um éves pénz ke re tét kell fi gye lem be ven ni a bi zott ság ál -

tal, az adott kol lé gi um szá má ra konk rét cél- vagy cím zett fel ada tok vég re haj tá sá ra/pá lyáz ta tá sá ra biz -
to sí tott kü lön több let pénz ke ret nél kül. A fen ti mér té kek tõl való el té rést a kol lé gi um – írá sos
in dok lás sal – kez de mé nyez he ti a bi zott ság el nö ké nél, aki kö te les az elõ ter jesz tést – döntés céljából –
a bizottság, illetve a miniszter elé vinni.

Az egyes kol lé gi u mok ke re te it a 2. szá mú mel lék let sze rint kell meg ál la pí ta ni.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
a bi zott ság el nö ke

4/2007. (I. 22.) SZÁ MÚ HA TÁ RO ZAT

A bi zott ság egy han gú dön tés sel el fo gad ta az NKA 2007. évi elsõ fél évi pá lyá za ti be ér ke zé sek
üte me zé sét az zal a ki té tel lel, hogy a Ze nei Kol lé gi um ese té ben to váb bi egyez te té sek re van szük ség a
kol lé gi um vezetése és az igazgatóság között.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
a bi zott ság el nö ke
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5/2007. (I. 22.) SZÁ MÚ HA TÁ RO ZAT

A bi zott ság egy han gú dön tés sel, az ülé sen el hang zott mó do sí tá si ké rel mek át ve ze té se mel lett
el fo gad ta a bi zott ság 2007. évi munkatervét.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
a bi zott ság el nö ke

6/2007. (I. 22.) SZÁ MÚ HA TÁ RO ZAT

A bi zott ság egy han gú dön tés sel úgy dön tött, hogy a MASZRE ál tal az NKA pá lyá za ta i ra fel -
aján lott 45 mil lió fo rin tot az aláb bi célokra fordítja:

– Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra Kol lé gi um:
Tu do má nyos, is me ret ter jesz tõ és szak köny vek szer zõi szá má ra al ko tói tá mo ga tás ként, nyílt

pá lyá zat ki írá sá ra 30 mil lió Ft
Há rom könyv szak mai lap tá mo ga tá sa, meg hí vá sos pá lyá zat ként  8 mil lió Ft
– Szép iro dal mi Kol lé gi um:
Szép iro dal mi szer zõk szá má ra, al ko tói tá mo ga tás ként, nyílt pá lyá zat ki írá sá ra 6 mil lió Ft
– NKA Igaz ga tó sá ga ré szé re:
Pá lyá za tok bo nyo lí tá sá nak költ sé ge i re 1 mil lió Ft

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
a bi zott ság el nö ke

7/2007. (I. 22.) SZÁ MÚ HA TÁ RO ZAT

A bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy a Mú ze u mi Kol lé gi um ké ré sét el fo gad va az
Alfa-prog ra mok tá mo ga tá sát meg hí vá sos pá lyá za ti for má ban rendeli lebonyolítani.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
a bi zott ság el nö ke

8/2007. (I. 22.) SZÁ MÚ HA TÁ RO ZAT

A bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy az érin tett kol lé gi u mok ké ré se alap ján az NKA
Mû em lé ki és Ré gé sze ti Kol lé gi u ma 2007. évi ke re té bõl 450 000 fo rin tot át cso por to sít a Mú ze u mi
Kol lé gi um ke re té hez an nak ér de ké ben, hogy a mú ze u mi és mû em lé ki ku ta tá sok eredményei könyv
formában megjelenhessenek.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
a bi zott ság el nö ke
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9/2007. (I. 22.) SZÁ MÚ 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 Kol lé gi um ál tal el jut ta tott hat prog ram ese té ben – egy tar tóz ko dás mel lett – 6 plusz egy igen
sza va zat tal az aláb bi ak ról dön tött: az 1701/0077. sz. pá lyá za tot il le tõ en kü lön ja vas lat tal él a kol lé -
gium felé; míg a to váb bi öt pá lyá zat ese té ben el fo gad ta a kol lé gi um által javasolt támogatási szándék
tényét és annak összegét.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
a bi zott ság el nö ke

10/2007. (I. 22.) SZÁ MÚ 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 Kol lé gi um ál tal el jut ta tott egy prog ram ese té ben 7 plusz egy 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.,
a bi zott ság el nö ke

11/2007. (I. 22.) SZÁ MÚ 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 Épí tõ mû -
vé sze ti Kol lé gi um ál tal el jut ta tott há rom prog ram ese té ben 7 plusz egy 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, a tá mo ga tá si összegeket az alábbiakban határozta
meg:

2401/0075. sz. pá lyá zat tá mo ga tá si összeg: 26 500 000 Ft,
2401/0079. sz. pá lyá za ti tá mo ga tá si összeg: 2 070 000 Ft.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
a bi zott ság el nö ke

12/2007. (I. 22.) SZÁ MÚ HA TÁ RO ZAT

A bi zott ság egy han gú lag úgy dön tött, hogy a 2006. évi szak mai kol lé gi u mi be szá mo lók kal
kap cso lat ban fel me rült ész re vé te lek át ve ze té sé re, mó do sí tá sá ra fel ha tal maz za a bi zott ság el nö két. A
ja ví tott be szá mo lói szem pont rend szert a 3. számú melléklet tartalmazza.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
a bi zott ság el nö ke
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13/2007. (II. 6.) SZÁ MÚ HA TÁ RO ZAT

A bi zott ság egy han gú sza va zás sal úgy dön tött, hogy a 2007. év tar ta lék ke ret ter hé re 1,5 mil lió
fo rin tot át cso por to sít az Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi um hoz an nak ér de ké -
ben, hogy az meg hí vá sos pá lyá zat út ján a Ma gyar Lap ki adók Egye sü le te ál tal szer ve zett
Sajtófesztivált a fenti összeggel támogassa.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
a bi zott ság el nö ke

14/2007. (II. 21.) SZÁ MÚ HA TÁ RO ZAT

A bi zott ság egy han gú sza va zás sal úgy dön tött, hogy az NKA 2006. évi kom mu ni ká ci ós te vé -
keny sé gé rõl szó ló be szá mo lót, va la mint a 2007. évre szó ló ter ve ket el fo gad ja, to váb bá fel ké ri az
NKA Igaz ga tó sá gát, hogy a te vé keny ség meg kez dé sé hez szük sé ges köz be szer zé si eljárást mielõbb
indítsa el, bonyolítsa le.

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
a bi zott ság el nö ke
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AZ NKA 2007. ÉVRE VO NAT KO ZÓ 
PÉNZ ÜGYI KE RE TEI

Az NKA ál lan dó kol lé gi u mai ré szé re jó vá ha gyott pénz ke re tek 2007. (mil lió fo -
rint ban)

1. szá mú mel lék let

1 2 3 4 5 6 

 Kol lé gi um meg ne ve zé se 
A kol lé gi um 

2007. évi
ke re te 

Cél ke ret
sa ját

for rás ból I. 

Sza bad
ke ret 

Bi zott ság tól
kü lön ke ret

cél fel adat ra II. 

2007. évi
össz ke ret 

Épí tõ mû vé szet 104   104   104 

Fo tó mû vé szet 131   131   131 

Ipar mû vé szet 248   248   248 

Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra 268   268   268 

Kép zõ mû vé szet 330 10 320   330 

Könyv tár 310   310 19 329 

Köz mû ve lõ dés 410 10 400   410 

Le vél tár 300 120 180   300 

Moz gó kép 370   370 30 400 

Mú ze um 350   350 160 510 

Mû em lék és Ré gé szet 390 10 380   390 

Nép mû vé szet 220   220 50 270 

Szép iro da lom 356 5 351   356 

Szín ház 280   280   280 

Tánc 200   200   200 

Zene 320   320 130 450 

Össze sen: 4587 155 4432 389 4976 

Az NKA ál lan dó kol lé gi u mai ré szé re meg ál la pí tott ke ret kor lá tok az NKA-ról
szó ló tör vény 7/A. és 9. §-a sze rint a 2007. év ben (mil lió fo rint ban)

2. szá mú mel lék let

1 2 3* 4* 5* 6* 

Kol lé gi um meg ne ve zé se 

A
kol lé gi um
2007. évi
ke re te 

Kö vet ke zõ
évek re

vál lal ha tó
kö te le zett ség
éven te 15%

Egye di
ke ret
10% 

Meg hí vá sos
pá lyá zat

ke re te 10%

Vissza -
té rí ten dõ 
pá lyá zat
ke re te
10%

Épí tõ mû vé szet 104 15,6 10,4 10,4 10,4 

Fo tó mû vé szet 131 19,6 13,1 13,1 13,1 
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1 2 3* 4* 5* 6* 

Ipar mû vé szet 248 37,2 24,8 24,8 24,8 

Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra 268 40,2 26,8 26,8 26,8 

Kép zõ mû vé szet 330 49,5 33,0 33,0 33,0 

Könyv tár 310 46,5 31,0 31,0 31,0 

Köz mû ve lõ dés 410 61,5 41,0 41,0 41,0 

Le vél tár 300 45,0 30,0 30,0 30,0 

Moz gó kép 370 55,5 37,0 37,0 37,0 

Mú ze um 350 52,5 35,0 35,0 35,0 

Mû em lék és Ré gé szet 390 58,5 39,0 39,0 39,0 

Nép mû vé szet 220 33,0 22,0 22,0 22,0 

Szép iro da lom 356 53,4 35,6 35,6 35,6 

Szín ház 280 42,0 28,0 28,0 28,0 

Tánc 200 30,0 20,0 20,0 20,0 

Zene 320 48,0 32,0 32,0 32,0 

Össze sen: 4587 – – – – 

3. szá mú mel lék let

Az NKA szak mai kol lé gi u mai 2006. évi be szá mo lói szem pont rend sze re

1. Szak mai, tar tal mi kér dé sek
1.1. Az ál ta lá nos alap el ve ken túl me nõ en a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap tör vény ben meg fo gal ma -

zott cé lok kö zül mi lyen konk rét fel ada tok el lá tá sá ra volt lehetõsége a kollégiumnak:
a) nem ze ti és egye te mes ér té kek lét re ho zá sa, meg õr zé se, va la mint ha zai és ha tá ron túli

terjesztése,
b) a szak mát érin tõ év for du lók, fesz ti vá lok, ha zai és kül föl di ren dez vé nyek támogatása,
c) nem zet kö zi ki ál lí tá so kon, vá sá ro kon tör té nõ rész vé tel, a nem ze ti kul tu rá lis je len lét

biztosítása,
d) a mû vé sze ti al ko tá sok új irány za ta i nak, új kul tu rá lis kez de mé nye zé sek meg va ló su lá sá nak

tá mo ga tá sa, a kul tú rá val kap cso la tos tu do má nyos ku ta tá sok, a szak mát érin tõ egyéb tevékenységek
lehetõvé tétele,

e) a kul tú ra te rem tõ, kul tú raköz ve tí tõ, va la mint egyé ni és kö zös sé gi te vé keny ség elõ se gí té se, a
ki emel ke dõ szak mai tel je sít mé nyek el is me ré sé nek dí ja zá sa, va la mint a szak mai szer ve ze tek által
alapított díjakhoz való hozzájárulás,

f) a nem zet kö zi tag dí jak tá mo ga tá sa terén.
1.2. A bi zott ság ál tal ki emelt té mák és irány el vek, va la mint az érin tett, a kul tu rá lis te rü let sa já -

tos sá gai alap ján meg fo gal ma zott fel ada tok el lá tá sa ho gyan tel je sült a kollégium döntésein keresztül?
1.3. Volt-e a szak mai kol lé gi um nak sa ját ki emelt prog ram ja, és ha igen, ho gyan va ló sult meg?
1.4. Ho gyan tel je sül tek a szak mai el kép ze lé sek, me lyek vol tak a pá lyáz ta tás si ke res és ke vés bé

si ke res eseményei?
1.5. Ta lál ko zott-e a kol lé gi um, mun ká ja so rán, a szak te rü let re jel lem zõ prob lé má val? Mi lyen

te rü le tet érin tett? Mi lyen lé pé se ket tett és lát szükségesnek a kollégium?
1.6. Mi lyen szak te rü let re ja va sol ja ki ter jesz te ni a jö võ ben a pá lyá za ti le he tõ sé ge ket, il let ve

van-e igény és mód je len tõs mér té kû hang súly vál tás ra a je len le gi pályázati kiírásokhoz képest?
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2. Stra té gi ai kér dé sek
2.1. Van-e rö vid és hosszú távú tá mo ga tá si elv (szak mai vagy pénz ügyi), me lyet a 2006. évi

dön té sek so rán stra té gi a ként ér vé nye sí tett, il let ve rö vid és hosszú tá von ér vé nye sí te ni kíván a
kollégium?

2.2. Az NKA Bi zott sá gán kí vül van-e olyan in téz mény, szak mai szer ve zet stb., mely nek a kul -
tu rá lis te rü let re vo nat ko zó stra té gi á ját 2006. év ben a kol lé gi um mun ká ja so rán fi gye lem be vet te, vagy 
a jö võ ben figyelembe kívánja venni?

2.3. Mi lyen ész re vé te le ket, ja vas la to kat fo gal maz meg az NKA és az OKM szak mai együtt mû -
kö dé sé rõl?

2.4. Mi lyen ész re vé te le ket, ja vas la to kat fo gal maz meg az NKA Bi zott sá ga és a kol lé gi um szak -
mai együtt mû kö dé sé rõl?

2.5. Van-e meg is mer he tõ ál lás pont ja a szak mai köz vé le mény nek az NKA te vé keny sé gé rõl,
hiányos sá ga i ról, ered mé nye i rõl? Ér zé kel he tõ vé vált-e az NKA-nak a ko ráb bi nál erõteljesebb
kommunikációja?

3. Mû kö dé si kér dé sek
3.1. Ho gyan ér té ke li az NKA dön té si és vég re haj tá si fo lya ma tát a pá lyá za ti rend szer mû kö dé se 

szem pont já ból? Mi lyen ta pasz ta la tai van nak a kol lé gi um nak a pá lyá za ti rend szer erõs sé gei és
gyengeségei tekintetében?

3.2. Ho gyan jel le mez he tõ a kol lé gi um és a bi zott ság, il let ve a kol lé gi um és az igaz ga tó ság
2006. évi együttmûködése?

3.3. Van-e olyan elõ írás, sza bály stb., mely a kol lé gi um mun ká ját ne he zí ti, il let ve van-e olyan
sza bá lyo zá si hi á nyos ság, amely ki ala kí tá sa a kol lé gi um munkáját segítené?

4. Pá lyá za ti ta pasz ta la tok
4.1. A ko ráb bi ak hoz ké pest ész lel he tõ-e vál to zás a pá lyá za tok szá má ban, fel ké szült sé gé ben,

szak mai szín vo na lá ban, vagy va la mely rész te rü let elõ re tö ré sé ben, illetve visszaszorulásában?
4.2. Mi lyen prob lé mák kal ta lál koz tak a pá lyá zók az önök is me re tei sze rint? Van-e ja vas la tuk

ezek meg ol dá sá ra, de leg alább enyhítésére?
4.3. Ho gyan össze gez he tõ a pá lyá zók szak mai be szá mo ló i nak ál ta lá no san le von ha tó ta pasz ta -

la ta a pá lyá za ti téma szak mai meg va ló su lá sa szempontjából?
4.4. Van-e is me re tük utó la gos el len õr zés rõl és ezek ta pasz ta la ta i ról?
4.5. Van-e ál ta lá nos fel ada ta az NKA-nak a pá lyá za ti fel ké szü lés ja ví tá sá ban, eset leg erõ tel je -

sebb sze lek ció meg hir de té sé ben és meg va ló sí tá sá ban, vagy más fe lõl ed dig pá lyá za ti tá mo ga tás hoz
nem jutó szak mai cso por tok, irány za tok felkészítéséhez és preferálásához?

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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HA LASZ TOTT DÖN TÉ SEK 
– FO TÓ MÛ VÉ SZE TI KOL LÉ GI UM

Dön tés dá tu ma: 2007. már ci us 12.
Ha lasz tott pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tá si igény: 1 500 000 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok igé nye: 1 500 000 Ft
Meg ítélt tá mo ga tás: 1 500 000 Ft
Ki ál lí tá sok ra és ka ta ló gu sa ik ra
(Al té ma: 1806)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Fo tó ri por te rek Tár sa sá ga (Bu da pest)
A XXV. Saj tó fo tó ki ál lí tás ke re té ben Vissza pil lan tás 
címû át te kin tõ ki ál lí tás meg ren de zé sé re 1 500 000 Ft

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

– IS ME RET TER JESZ TÉS ÉS
KÖR NYE ZET KUL TÚ RA KOLLÉGIUM

Dön tés dá tu ma: 2007. már ci us 12.
Ha lasz tott pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tá si igény: 2 200 000 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok igé nye: 1 540 000 Ft
Meg ítélt tá mo ga tás: 1 540 000 Ft
Egye di
(Al té ma: 2513)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

A Ma gyar Nyelv és Kul tú ra Nem zet kö zi Tár sa sá ga 
– Anya nyel vi Kon fe ren cia (Budapest)
Nyel vünk és kul tú ránk címû fo lyó irat 
2007. évi 4 lap szá má nak meg je len te té sé re 1 540 000 Ft

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak el nö ke
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A PÁ LYÁ ZA TON NYERT TÁ MO GA TÁ SOK
FEL HASZ NÁ LÁ SÁ NAK, EL SZÁ MO LÁ SÁ NAK 
2006. ÉVI HELY SZÍ NI EL LEN ÕR ZÉ SE ÉS
TA PASZ TA LA TAI

A ter ve zés és szem pont jai
2006-ra a tel je sít mény-el len õr zé sek vo lu me né nek s egy út tal az ará nyuk nak a nö ve lé se volt a

cél. A mun kát a Por tá lon is kö zé tett éves terv alap ján foly tat tuk. A ter ve zé sé nél szem elõtt tar tot tuk,
mint mi ni mum arányt, hogy a meg va ló sí tott pá lyá za tok tá mo ga tá sa i nak leg alább tíz szá za lé ka – a
meg ítélt, fel hasz nált tá mo ga tá sok hoz viszonyított arány – helyszíni ellenõrzésre is kerüljön. 

A vizs gá la tok ki ter jed tek va la mennyi szak mai kol lé gi um il le té kes sé gi területére.
A ki vá lasz tás nál el sõbb sé gi so ro lást kap tak a na gyobb össze gû tá mo ga tás ban ré sze sült pá lyá -

zók, il let ve pro jek tek, s tá mo ga tá si ré sze se dé sük höz mér ten na gyobb hányadban a vidéki pályázók.
Tö re ked tünk az egyes szak mai kol lé gi u mok ál tal tá mo ga tott pá lyá za to kat összeg sze rint a va -

lós össze té te lü ket meg kö ze lí tõ súllyal sze re pel tet ni. Ter ve zé si tar ta lé kot is ké pez tünk. Ez arra az eset -
re szólt, ha bi zo nyos té mák vagy szer ve ze tek vizs gá la ta bár mi lyen ok mi att el ma rad na, he lyet te a
tar ta lék ból emel hes sük be a pót lást. Má sik ol dal ról – a gör dü lõ ter ve zés mód sze re sze rint – az el ma -
radt vizs gá la tok és a fel hasz ná lat lan tar ta lék a következõ év tervezéséhez ad újbóli mérlegelési és
választási lehetõséget.

A pénz ügyi el len õr zé sek so rán vizs gál tuk a mi nisz te ri ke ret bõl nyúj tott tá mo ga tá sok el szá mo -
lá sát is. 

Prog ram, a vizs gá la tok elõ ké szí té se
A pá lyá zók ré szé re elõ ze te sen meg küld tük az ér te sí tõ le ve let, amely egy ben tá jé koz ta tót adott

a fel ké szü lés egyes tech ni kai vonatkozásairól is. 
A hely szí ni pénz ügyi vizs gá la to kat az ese tek több sé gé ben a kö vet ke zõ konk rét prog ram sze rint 

végeztük:
 – A pá lyá za ti cél meg va ló su lá sa, a tá mo ga tás szer zõ dés sze rû fel hasz ná lá sa.
– Az el szá mo ló la pok és az ere de ti ok má nyok össz hang ja.
– A tá mo ga tás és fel hasz ná lá sá nak meg fe le lé se a köny ve lés ben.
– A szám lák, alap ok má nyok ke ze lé se.
– A tá mo ga tá sok el kü lö ní tett nyil ván tar tá sa.
– A tá mo ga tá si össze gek cél sze rû en üte me zett fel hasz ná lá sa és a szer zõ dé ses ha tár idõk

betartása.

Az el len õr zé sek fon to sabb meg ál la pí tá sai

Pá lyá zók hely szí ni tel je sít mény vizs gá la ta
Az el vég zett tel je sít mény-el len õr zé sek tel jes kö ré re vo nat ko zó an összes sé gé ben meg ál la pít -

hat tuk, hogy a fel hí vá sok nak meg fe le lõ pá lyá za ti cé lok tel je sül tek, az ese tek több sé gé ben gon dos
fo lya mat fi gye lés mel lett és ma gas szín vo na lon. Ezek rõl sok szor még a pá lyá zók sa ját szak mai be szá -
mo lói sem ad tak meg fe le lõ ké pet. A tel je sít mény-el len õr zé sek so rán arra a kö vet kez te tés re ju tot tunk,
hogy már a pá lyá za ti fel hí vá sok ban in do kolt rész le te seb ben elõ ír ni a szak mai be szá mo ló
szempontjait, s ahol lehet, kérni a teljesítmény számszerû adatokkal történõ alátámasztását.

 Elõ for dult, kü lö nö sen a vizs gált fo lyó ira tok ese té ben, hogy a pá lyá zat be nyúj tott költ ség ve té -
se nem volt kel lõ en meg ala po zott. In do kolt, hogy az utó la gos szak mai el len õr zés nek le gyen lé nye ges
szem pont ja a ter ve zett és tény le ge sen re a li zált költ ség ve tés egy be ve té se. Ez nagy ban se gít het a tá mo -
ga tá si döntésnél úgy, mint az eredmények számbavételénél.
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Pá lyá zók hely szí ni pénz ügyi vizs gá la ta
A pénz ügyi vizs gá la tok el szá mo lá si, pénz ügyi, szám vi te li és nyil ván tar tá si ta pasz ta la tai ál ta lá -

no sak, nem szak ma-spe ci fi ku sak. A vizs gált ese tek zö mé ben a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sa meg fe lelt a 
pá lyá za ti cél nak. Ezt nagy át lag ban az el szá mo lá sok is meg fe le lõ en tük röz ték, s az anya gok
hitelességét a pályázók a helyszínen igazolni tudták.

 Elõ re lé pést ta pasz tal tunk a szám lák ke ze lé sé nél, jól le het elég sok volt még a hi á nyos ság.
(Olyan szám lá kat fo gad nak be, amely bõl nem ál la pít ha tó meg a szol gál ta tás tar tal ma, vagy a je lölt
szol gál ta tás ne he zen hoz ha tó össze füg gés be a pá lyá za ti cél lal, el mu laszt ják a szám lán a tel je sí tés iga -
zo lást és az utal vá nyo zást, sza bály ta la nul hajt ják vég re a szám lák ér vény te le ní té sét, egyéb.) Tu da to -
sí ta nunk kel lett, hogy az ere de ti szám la hi á nyát pénz ügyi hi ány ként – va gyis vissza fi ze ten dõ
té tel ként – kell te kin te nünk. Több al ka lom mal hiányoltuk a számlát alátámasztó dokumentumok – ár -
aján lat, megállapodás, szerzõdés – meglétét.

 A pá lyá za ti do ku men tá ci ót min den hol fi zi ka i lag el kü lö ní tett mó don tá rol ják, a pá lyá za ti pén -
zek és a tá mo ga tás fel hasz ná lá sa ana li ti kus nyil ván tar tá sok kal a leg több eset ben nyo mon kö vet he tõ.
A szám vi tel ben az el kü lö ní tés meg va ló sí tá sá ra az ún. mun ka szá mos rend szer ter jedt el, mellyel azon -
ban az ese tek több sé gé ben nem ma gá ról a pá lyá zat ról, ha nem a pro jekt egé szé rõl nyer he tõ in for má -
ció. A pá lyá za ton kén ti to váb bi el kü lö ní tés már a ren del ke zés re álló köny ve lé si prog ram függ vé nye.
A tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sa fo lya ma tos volt, lik vid pénz nem kép zõ dött be lõ lük. Több prob lé ma
adó dott vi szont a ha tár idõk tar tá sá nak és a különféle módosítások (jogcím, megvalósítás, elszámolás) 
kellõ idõben történõ, szabályos kezelésének elmulasztása miatt.

Ki rí vóbb sza bály ta lan sá gok – fel so ro lás jel leg gel – a kö vet ke zõk voltak:
– az NKA-hoz be nyúj tott el szá mo lás idõ pont já ban a szám lák pénz ügyi tel je sí té se még nem tör -

tént meg, ha nem csak utá na, s je len tõs késéssel;
– a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sa az en ge dé lye zett jog cím te kin te té ben nem volt kel lõ en

megalapozott;
– a tá mo ga tá sok el szá mo lá sá nak rend je, a bi zony la tok ke ze lé se nem az ér vé nyes pénz ügyi,

szám vi te li elõ írá sok nak megfelelõen történt,
– nem si ke rült bi zony sá got nyer ni ar ról, hogy a tá mo ga tá so kat a szer zõ dé sek ben meg ha tá ro -

zott cél ra használták fel;
– az egye di költ ség ve tés hez nem iga zo dó, szer zõ dés ben nem ne ve sí tett jog cím re ki ál lí tott

szám lák kal tör tént meg az el szá mo lás; jog cím-mó do sí tá si ké rel met a költ sé gek sza bá lyos el szá mo lá -
sa érdekében nem nyújtottak be;

– más pá lyá zat hoz is ugyan azon szám lák kal tör tént az el szá mo lás;
– pá lyá zat hoz be nyúj tott költ ség ve tés a ko ráb bi ta pasz ta la tok fi gyel men kí vül ha gyá sá val ke -

rült össze ál lí tás ra és a nyúj tott tá mo ga tás fel hasz ná lá sa el tért a költségvetés szerkezetétõl;
– a szám lás ho no rá ri u mok ki fi ze té sét alá tá masz tó meg bí zá si szer zõ dé sek nem tar tal maz ták a

szer zõ dés alap ve tõ tar tal mi kel lé ke it: a te vé keny ség idõ pont ját, a meg bí zá si díjat, határozatlan idõre
szóltak;

– az el szá mo lá sá hoz tar to zó szám lák ere de ti pél dá nya it nem tud ták bemutatni;
– pénz ügyi kö te le zett sé ge ket nem a szer zõ dés ben rög zí tet tek sze rint tel je sí tet tek, az el szá mo lá -

sá ban nem ér vé nye sí tet ték kö vet ke ze te sen a pénz ügyi, szám vi te li szabályszerûségi elõírásokat;
– a szál lí tói szám lák egy ré sze köz ve tí tett szol gál ta tá so kat is tar tal ma zott, il let ve a rá jegy zé sek

alap ján a köz ve tí tett rész is to vább „ki köz ve tí tés re” ke rült. A hát tér bi zony la tok meg lé té rõl – to vább -
szám lá zó szám lá ja – nem min den eset ben le he tett meg gyõ zõd ni. Ezért eset le ges köz ve tí tõi dí jak ér -
vé nye sí té sé rõl a vál lal ko zói lán co lat ál tal ki ál lí tott szám lák ban sem kizáró, sem megerõsítõ
megállapítást adni nem nyílott mód;

– hely te len áfa-el szá mo lá si gya kor lat el szá mo lá sa (a Pá lyá zó brut tó mó don szá molt el az NKA
felé, ugyan ak kor az áfát vissza is igé nyel te az APEH-tõl);
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– a fel me rült ki adá so kat a Pá lyá zó a köny ve lés ben nem rög zí tet te;
– a szer zõ dé ses pr-kö te le zett sé ge ket nem, vagy csak rész ben, vagy nem a meg ha tá ro zott és

elvárt szín vo na lon teljesítették.

A meg ál la pí tá sok meg vi ta tá sa; je len té sek

Min den hely szí ni vizs gá lat be fe je zé se kor meg tar tot tuk a zá ró meg be szé lést. Az elõ ze tes je len -
tés nyo mán az el len õr zött szer ve zet nek mód já ban volt to váb bi ész re vé te le ket, ma gya rá za tot vagy ki -
egé szí tést ten ni. Egyes in do kolt ese tek ben kü lön egyez te tõ meg be szé lést is szer vez tünk. A jelentést
azt követõen véglegesítettük.

A je len té sek fel épí té sét jog sza bály ha tá roz za meg. Meg fe le lõ en tük röz ni ük kell a mun ka la po -
kon rög zí tett meg ál la pí tá so kat, és ké pet adni a prog ram sze rin ti tel je sí tés rõl. Rész le tes ki fej tõ fe je ze -
tük nek kell meg ala poz ni uk a záró rész kö vet kez te té se i nek és javaslatainak indokoltságát.

Mi nõ sé gü ket köz vet le nül a vizs gált szer ve ze tek köz ve tett és köz vet len vissza jel zé sei alap ján
mér het jük. Mé ré si cé lo kat szol gál az ún. „Fel mé rõ lap”, ame lyen a vizs gá la ti fo lya mat zá rá sa után a
vizs gált szer ve ze tek mi nõ sí tik meg ha tá ro zott szem pon tok sze rint az el len õr zést vég zõ ket. Kü lön fel -
hív juk a fi gyel met, hogy a la pot köz vet le nül az NKA igaz ga tó ja ré szé re kell vissza kül de ni; ez zel a
fel sza ba dul tabb vé le mény ki fej tést kí ván juk elõ moz dí ta ni. A vissza ér ke zé si arány ma gas. A vé le mé -
nyek zöm mel meg fe le lõ en ér té kel ték az el len õrök fel ké szült sé gét, az együttmûködést a vizsgálat
során, a prob lé ma meg ér tést és megoldási készséget és a javaslatok jellegét.

A je len té sek tar tal ma a jel le gük bõl kö vet ke zõ en szer te ága zó, ter je del mük két ség te le nül sok -
szor – kényszerûen – nagy.

A tel je sít mény-el len õr zé si vizs gá la tok meg ál la pí tá sai 5 eset ben in téz ke dé si terv ké szí té sét
tett ék szük sé ges sé. A be kül dött in téz ke dé si ter ve ket ér té ke lé sü ket kö ve tõ en el fo gad tuk, az el len õr zé -
se ket le zár tuk. Há rom – in téz ke dé si terv ké szí té sét igény lõ – vizsgálat 2006. december 31-én még
folyamatban volt.

A pénz ügyi el len õr zé sek so rán tett meg ál la pí tá sa ink nyo mán 10 pá lyá zó tól kér tünk in téz ke dé -
si ter vet. Eb bõl 2006. 12. 31-én még 2 pá lyá zó nál a vizs gá lat nem ke rült le zá rás ra, 1-nél bí ró sá gi el já -
rás van fo lya mat ban, a töb bi nél a pá lyá zók ál tal be nyúj tott in téz ke dé si ter ve ket a BEO elfogadta, és a
vizsgálatot lezárta.

Az el vég zett és év vé gé ig le zárt pénz ügyi vizs gá la tok nál 3 pá lyá zó 6 pá lyá za tá nál az el len õr zés 
a tá mo ga tá si összeg egy ré szé nek vissza fi zet te té sé re tett ja vas la tot.

Ja vas la tok

A hi bák meg szün te té sé re, il let ve meg elõ zé sé re és a ja ví tás ér de ké ben tett ja vas la ta in kat
összeg zõ-ál ta lá no sí tott jel leg gel a következõkben soroljuk fel:

Nyo ma té ko san fel hív tuk a fi gyel met, hogy az el szá mo lást köz vet le nül és köz ve tet ten alá tá -
masz tó szám vi te li bi zony la to kat – ide ért ve a pá lyá za ti do ku men tá ci ót, a tá mo ga tás el szá mo lá sá val
kap cso la tos ere de ti do ku men tu mo kat, el szá mo ló la pot, a szám lá kat, ana li ti kus, il let ve rész le te zõ nyil -
ván tar tá so kat is – vissza ke res he tõ módon a törvényben elõírt ideig meg kell õrizni (2000. évi C. tv.
169. §).

A tá mo ga tá si szer zõ dés mel lék le tét ké pe zõ el szá mo ló lap nak min den ro va tát (kü lö nös te kin tet -
tel a pénz ügyi tel je sí tést iga zo ló adat kor rekt fel tün te té sé re) pon to san ki kell töl te ni; aláírással és
pecséttel ellátni.

Rend re tu da to sí ta ni kel lett, hogy csak olyan szám lák fo gad ha tók be, ame lyek bõl ki de rít he tõ a
konk rét pá lyá za ti cél hoz, az en ge dé lye zett jog cím hez tör té nõ kap cso ló dás. SzJ. szám ön ma gá ban
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nem elég. A szám lán a meg tör tént szol gál ta tás tar tal má nak le írá sa, je lö lé se jog sza bá lyi kö ve tel mény
(2000. C. tv. 167. §). A jog sza bály a bi zony la tok utó la gos ja ví tá sá nak le he tõ sé gét szi go rú an sza bá -
lyoz za: mind a ki bo csá tott, mind a be fo ga dott bizonylatok alaki és tartalmi hitelességét,
megbízhatóságát igazolni szükséges.

A szám lá zott szol gál ta tás nak – tá mo ga tás fel hasz ná lá sa ese tén – min den eset ben konk rét szol -
gál ta tást, va ló sá gos fel ada tot tar tal ma zó írá sos meg bí zá son, szer zõ dé sen kell ala pul nia. A szer zõ dé -
sek ben mind a kap cso ló dá so kat, mind az el vég zen dõ szol gál ta tást konk ré tan je löl ni kell. A
tel je sí tés iga zo lá sok ra min den eset ben szük ség van, a szer zõ dés ben rög zí tett egy ség árak tól eltérõ
számlázás esetén arra különösen nagy hangsúlyt kell helyezni.

A pá lyá za ti cél el éré sé hez össze ál lí tott költ ség ve tés nek nem mun ka fá zi sok ra bon tott költ sé ge -
ket kell tar tal maz ni, ha nem egy ér tel mû, pon to san, konk ré tan meg ne vez he tõ, szám láz ha tó, ki fi zet he tõ 
és elszámolható költségnemeket.

A pá lyá zat el szá mo lá sá nak be nyúj tá sa kor csak a már ki fi ze tett szám lák el szá mo lá sá ra ke rül het
sor. Az ere de ti szám lák ér vény te le ní té sét va la mennyi el szá mo lás nál kö vet ke ze te sen al kal maz ni kell.
Az el szá mo lás so rán be kül den dõ má so la tot min den eset ben (ere de ti szám lák ra ve ze tett konk rét NKA
pá lyá za ti hi vat ko zás sal és el szá molt összeg meg je lö lés sel) az ér vény te le ní tett ere de ti szám lák ról kell
ké szí te ni. A do ku men tu mok tar tal mi egye zõ sé ge kö ve tel mény. A tel je sí tés iga zo lá si, ér vény te le ní té si
fo lya mat ra ja va sol tunk egy, a szám lá kon és más alap ok má nyo kon a munkateljesítések iga zo lá sá ra és
a pályázatonkénti elszámolásra egyaránt alkalmas egyszerû bélyegzõ használatát.

A ka pott tá mo ga tást és an nak fel hasz ná lá sát a tá mo ga tá si szer zõ dés ér tel mé ben pá lyá za ton ként 
el kü lö nít ve kell ke zel ni, kü lö nö sen hang sú lyos ez az el vá rás a több for rás ból tör té nõ fi nan szí ro zás, a
tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak nyo mon kö ve té se, va la mint egy szám lá nak kü lön bö zõ pá lyá za tok ra
tör té nõ kor rekt rész el szá mo lá sa te kin te té ben. Ilyen irá nyú továbbfejlesztést javasoltunk a
nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerekben.

A vizs gá la to kat kö ve tõ zá ró meg be szé lé se ken, s az írá sos vizs gá la ti je len tés ben a ja vas la tok
kö zött rend re vissza tér tünk a sza bá lyo zott ság fon tos sá gá ra. A pá lyá za tok ke ze lé sé nek tel jes fo lya ma -
ta (pá lyá zat fi gye lés, pá lyá zat be nyúj tá sa, költ ség ve té si jog cí mek konk rét költ ség ne mek sze rin ti
össze ál lí tá sa, szer zõ dé ses ha tár idõk fi gye lem mel kí sé ré se, ha tár idõ és a fel hasz ná lá si jog cí mek mó -
do sí tá sá nak zök ke nõ men tes el já rá sa, a szám lá kon a tel je sí tés iga zo lá sok és az egy ér tel mû ér vény te le -
ní té sek rend sze ré nek ki ala kí tá sa, a szám vi te li el kü lö ní tett ke ze lés meg va ló sí tá sa pá lyá za ton ként, a
szer zõ dé ses kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ pénz ügyi el szá mo lás és a szak mai be szá mo lók össze ál lí tá -
sa – hogy csak a fõ té ma sza ka szo kat em lít sük), te kin tet tel a sorozatosan elõforduló hibákra, azok
súlyára, a visszatérõen és nagyobb volumennel pályázók egy jelentõs részénél belsõ szabályozást
igényel.

A ki sebb szer ve ze tek re jel lem zõbb, hogy a tá mo ga tá sok szám vi te li el kü lö ní té se a köny ve lés -
ben  az al kal ma zott köny ve lé si prog ram kor lát jai mi att nem va ló sul hat meg. Ilyen kor leg alább egy
kü lön analitika vezetését javasoltuk.

Mi nõ sí té sek

Az el len õr nek össze sí tett vé le ményt kel lett for mál nia a vizs gált te rü let rõl. Ez öt ka te gó ria va la -
me lyi ké be való be so ro lás sal történt.

– Meg fe le lõ: a meg ál la pí tá sok nem utal nak alap ve tõ en gyen ge pon tok ra. Ké pes ség a cél ki tû -
zé sek meg va ló sí tá sá ra, a kockázatok kezelésére.

– Kor lá to zot tan meg fe le lõ: a leg több te kin tet ben el fo gad ha tó tel je sít mény. A meg ál la pí tott
hi bák a szo ká sos mun ka fo lya ma tok mellett javíthatók.

– Gyen ge: a fo lya ma to kat és a tel je sít ményt nem fel ügye lik meg fe le lõ en, az al kal ma zott el já rá -
sok sem elég ha té ko nyak. Azon na li kor rek ci ós intézkedés szükséges.
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– Kri ti kus: a tel je sít mény nél és a mû kö dé si fel té te lek nél fon tos bel sõ el len õr zé si pon tok nem
mû köd nek. A ve ze tés in téz ke dé se it be szá mol ta tás sal kell egybekötni.

– Elég te len: a hi bák és a mu lasz tá sok sú lyo san ve szé lyez te tik a mû kö dést. Ha nyag ügy ke ze lés, 
a jog sza bá lyok fi gyel men kí vül ha gyá sa, a meg ha tá ro zott el já rá sok tól el té rõ gya kor lat mu tat ko zik. A
be avat ko zás el mu lasz tá sa a szervezet életképességét veszélyezteti.

A mi nõ sí té sek meg osz lá sát és sú lyo zott át la gu kat össze ha son lí tó idõsorban
az aláb bi táb lá zat szem lél te ti.

Mi nõ sí té si ka te gó ria 
és az át la go lás nál al kal ma zott

sú lyok

2004. évi el len õr zé sek
mi nõ sí té se i nek

meg osz lá sa %-ban

2005. évi el len õr zé sek
mi nõ sí té se i nek

meg osz lá sa %-ban

2006. évi el len õr zé sek
mi nõ sí té se i nek

meg osz lá sa %-ban

Meg fe le lõ (5) 63,6 48,2 48,3

Kor lá to zot tan meg fe le lõ (4) 18,2 29,4 35,0

Gyen ge (3) 13,6 8,2 5,0

Kri ti kus (2) 4,5 5,9 0,0

Elég te len (1) 0,0 8,2 11,7

Össze sen 100,0 100,0 100,0

Sú lyo zott át lag 4,4 4,0 4,1

Az in téz ke dé si ter vek meg va ló su lá sa. Az el len õr zé si meg ál la pí tá sok hasz no su lá sá nak ta -
pasz ta la tai

A bel sõ el len õr zés ál tal tett ja vas la tok túl nyo mó ré sze köz vet len meg je le né si for má já ban a pá -
lyá za ti tá mo ga tás ban ré sze sült vizs gált szer ve ze tek cí mé re szólt, a te vé keny sé gük sza bály sze rû sé gé -
nek, gaz da sá gos sá gá nak, ha té kony sá gá nak és eredményességének javítását vagy jobbítását célozva.

Az ese tek nagy ré szé ben az Igaz ga tó ság ré szé rõl kü lön in téz ke dést ez – re a li zá ló jel leg gel –
nem tett szük sé ges sé. A vizs gált szer ve ze tek több sé ge vissza je lez te a meg ál la pí tá sok tu do má sul vé te -
lét, azo kat el fo gad va in téz ke dé si ter vet ké szí tet tek a to váb bi he lyes bí tõ-meg elõ zõ lé pé se ik re, vagy
végrehajtották az értelemszerû pótlásokat.

A meg ál la pí tá sok ta pasz ta la ta i nak át adá sa az NKA ve ze tõ sé gé nek (a bi zott ság el nö ke, kol lé -
gium ve ze tõ je és az igaz ga tó ré szé re) min den el vég zett vizsgálat esetében megtörtént. 

Bu da pest, 2007. már ci us 31.

Cze i bert La jos s. k.,
osz tály ve ze tõ
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A NEM ZE TI KUL TU RÁ LIS ALAP IGAZ GA TÓ SÁ GA 
ALAP OK MÁ NYA 2007. ÉVRE

1. Fe je zet szá ma, meg ne ve zé se: XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um.

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

ja nu ár 26.);
b) szer ve ze ti fel épí té se
– szer ve ze ti egy sé gek meg ne ve zé se, lét szá ma:

bi zott sá gi szak ér tõi cso port 3 fõ,
igaz ga tó 1 fõ,
gaz da sá gi igaz ga tó 1 fõ,
gaz da sá gi fõ osz tály ve ze tõ 1 fõ,
igaz ga tói tit kár ság 2 fõ,
gaz da sá gi igaz ga tói tit kár ság 2 fõ,
Bel sõ el len õr zé si osz tály 6 fõ,
Igaz ga tá si osz tály 4 fõ,
NKA pá lyáz ta tá si osz tály 3 fõ,
pá lyáz ta tá si cso port 17 fõ,
ügy fél szol gá lat 1 fõ,
Fe je ze ti pá lyáz ta tá si osz tály 5 fõ,
In for ma ti kai osz tály 9 fõ,
El szá mol ta tá si osz tály 12 fõ,
NKA Gaz da sá gi osz tály 4 fõ,
NKA Igaz ga tó sá ga Gaz da sá gi, mû sza ki osz tá lya

Gaz da sá gi cso port 8 fõ,
Üze mel te té si cso port 11 fõ,
Ügy vi te li cso port 7 fõ;

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

d) te vé keny sé gi köre:
– szak mai fel ada to kat meg ha tá ro zó jog sza bály:

= 1993. évi XXIII. tör vény a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ról (NKA),
= 9/2006. (V. 9.) NKÖM ren de let a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram ról szó ló 1993. évi

XXIII. tör vény vég re haj tá sá ról;
– fel ügye le ti szerv ál tal meg ha tá ro zott, ala pí tó ok irat sze rin ti alap te vé keny ség: az NKA elõ -

irány za ta i nak ke ze lé se, to váb bá az NKA Bi zott sá ga, il let ve szak mai kol lé gi u ma i nak te vé keny sé gé vel 
össze füg gõ fel ada tok el vég zé se, a pá lyá za ti rend szer mû köd te té se, az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz -
té ri um költ ség ve té si fe je ze té be tar to zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ter hé re pá lyá zat út ján biz to sí -
tott támogatásokkal kapcsolatos feladatoknak a minisztérium által meghatározott része,
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– ki egé szí tõ, ki se gí tõ te vé keny sé get nem végez,
– vál lal ko zá si te vé keny sé get nem végez,
– gaz da sá gi tár sa ság ban nem vesz részt;
e) a 2006. évi költ ség ve té si évre vo nat ko zó ada tok a jó vá ha gyott költ ség ve tés alapján
– ki adá si elõ irány zat 841 300 ezer Ft
– sa ját be vé te li elõ irány zat 11 300 ezer Ft
– át vett pénz esz kö zök (tá mo ga tás ér té kû be vé te lek) elõ irány za ta 830 000 ezer Ft
– tá mo ga tá si elõ irány zat 0 (ál la mi tá mo ga tás ban nem ré sze sül)
– en ge dé lye zett lét szám ke ret 97 fõ
– ja nu ár 1-jei be töl tött lét szám 94 fõ
– fon to sabb be szer zé sek, fel újí tá sok:

= az NKA pá lyáz ta tá sá nak le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges – az on-li ne pá lyáz ta tás ki ter jesz té se,
a jog sza bá lyi vál to zá sok, va la mint a por tál mû köd te té sé hez szük sé ges – szoft ver mó do sí tá -
sok, -be szer zé sek,

= a mû kö dés za var ta lan sá gát biz to sí tó – alap ve tõ en szá mí tás tech ni kai – tár gyi esz köz-be szer -
zé sek,

= va la mint az NKA szék há zán szük sé ges, a kar ban tar tást meg ha la dó fel újí tá si (pl. te tõ hé ja -
zat ja ví tá sa, hó fo gók fel sze re lé se a te tõ re, pa la fe dél fel újí tá sa, te tõ té ri ab la kok cse ré je)
mun ká la tok el vé gez te té se;

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

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

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

Bu da pest, 2007. feb ru ár 20.

Per lik Pál s. k., Ékes sy Éva s. k.,
igaz ga tó gaz da sá gi igaz ga tó
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TÁ JÉ KOZ TA TÓ 
A FO TÓ MÛ VÉ SZE TI KOL LÉ GI UM
FO LYÓ IRAT-PÁ LYÁ ZA TA 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: 2007. feb ru ár 28.
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: 4 000 000 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 3 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 3 000 000 Ft

1. Lap tá mo ga tás ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Szel lem kép Film- és Fo tó mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
A Szel lem kép – kor társ mû vé sze ti fo lyó irat 4 lap szá má nak meg je len te té sé re 3 000 000 Ft

Al ber ti ni Béla s. k.,
a Fo tó mû vé sze ti Kol lé gi um el nö ke
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TÁ JÉ KOZ TA TÓ
A TÁNC MÛ VÉ SZE TI KOL LÉ GI UM 
MEG HÍ VÁ SOS FO LYÓ IRAT-PÁ LYÁ ZA TA
EL BÍ RÁ LÁ SÁ RÓL ÉS EGYEDI DÖNTÉSÉRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. ja nu ár 22.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. feb ru ár 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: 1 000 000 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 1 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 1 000 000 Ft

1. Lap tá mo ga tás ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Nem zet kö zi Tánc kul tú ra Ala pít vány (Bu da pest)
A Tánc mû vé szet címû lap 2006. évi 5., 6. szá má nak meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 1 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 405 000 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: 405 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 250 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Dan sart Kul tu rá lis Bt. (Bu da pest)
A „Sze ánsz” címû pro duk ció rész vé te lé re 
a „No Bal let” nem zet kö zi ko re og rá fus ver se nyen Né met or szág ban 250 000 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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TÁ JÉ KOZ TA TÓ 
AZ IS ME RET TER JESZ TÉ S ÉS
KÖR NYE ZET KUL TÚ RA KOL LÉ GI UM
FO LYÓ IRAT-PÁ LYÁ ZA TA 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: 2007. feb ru ár 23.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 11 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 88 257 700 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 7 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 40 802 200 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 28 562 000 Ft

1. Lap tá mo ga tás ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

He i ling Mé dia Kft. (Bu da pest)
A Föld gömb ma ga zin 2007. évi 8 szá ma ki adá sá ra 4 410 000 Ft

Hon is me re ti Szö vet ség (Bu da pest)
Hon is me ret címû fo lyó irat 6 szá má nak meg je len te té sé re a 2007. év ben 3 570 000 Ft

Le ve gõ Mun ka cso port Or szá gos Kör nye zet vé dõ Szö vet ség (Budapest)
A Lé leg zet címû fo lyó irat 2007. évi meg je len te té sé re 3 372 000 Ft

Li li um Au rum Kft. (Du na szer da hely)
Ka ted ra – a szlo vá ki ai ma gyar pe da gó gu sok és szü lõk ha vi lap já nak 
2007-es meg je len te té sé re 3 465 000 Ft

Ter mé szet bú vár Ala pít vány (Bu da pest)
A kör nye ze ti ne ve lés ben meg ha tá ro zó sze re pet be töl tõ Ter mé szet bú vár 
2007. évi 114 000 pél dá nyá nak meg je len te té sé re 9 240 000 Ft

Tör té ne lem ta ná rok Egy le te (Bu da pest)
TTE Szem le in ter ne tes tör té ne lem tu do má nyi fo lyó irat 
2007-es meg je len te té sé re 2 415 000 Ft

Vaj da sá gi Ma gyar Pe da gó gu sok Egye sü le te (Novi Sad – Új vi dék)
Vaj da sá gi is me ret ter jesz tõ és tu do mány -nép sze rû sí tõ 
elekt ro ni kus fo lyó irat in dí tá sá ra 2 090 000 Ft

Szé kely Gá bor s. k.,
az Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra

Kol lé gi um el nö ke



TÁ JÉ KOZ TA TÓ 
AZ IS ME RET TER JESZ TÉS ÉS
KÖR NYE ZET KUL TÚ RA KOL LÉ GI UM
MEG HÍ VÁ SOS FO LYÓ IRAT-PÁ LYÁ ZA TA
EL BÍ RÁ LÁ SÁ RÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. már ci us 9.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. már ci us 20.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 7 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 40 072 857 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 6 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 35 072 857 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 25 000 000 Ft

1. Lap tá mo ga tás ra (MASZ RE-ke ret)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Kiss Jó zsef Könyv ki adó Ke res ke del mi és Rek lám Kft. (Bu da pest)
A Könyv hét címû fo lyó irat 2007. évi 12 lap szá ma ki adá sá ra 3 500 000 Ft

Dóm Ke res ke del mi Bt. (Bu da pest)
Köny ves Ext ra címû lap 2007. évi 11 lap szá ma ki adá sá ra 1 000 000 Ft

Kri ti ka Ala pít vány (Bu da pest)
A Kri ti ka címû fo lyó irat 2007. évi 11 lap szá má nak meg je len te té sé re 8 000 000 Ft

Ru bi con-ház Ke res ke del mi, Szol gál ta tó Ki adói Bt. (Bu da pest)
A Ru bi con tör té nel mi fo lyó irat 2007. évi 8+1 össze vont lap szám 
meg je len te té sé re 8 000 000 Ft

Café Bá bel Egye sü let (Bu da pest)
A Café Bá bel fo lyó irat 2007. évi 4 lap szá ma ki adá sá ra 3 000 000 Ft

2. Egyéb nagy ren dez vé nyek re (cím zett ke ret ként)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Lap ki adók Egye sü le te (Bu da pest)
Saj tó fesz ti vál ren de zé sé re – 2007 1 500 000 Ft

*
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Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 2 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 7 698 800 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: 2 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 7 698 800 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 5 390 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
A Re gio – ki sebb ség, po li ti ka, tár sa da lom címû fo lyó irat 
2007. évi (4 ma gyar + 1 an gol nyel vû) lap szám ki adá sá ra 3 304 000 Ft

Eu ró pai Nõ gyó gyá sza ti Rák Aka dé mia Ala pít vány (Bu da pest)
Ma gyar Or vo si Nyelv címû fo lyó irat 
2007. évi 2 lap szá ma meg je len te té sé re 2 086 000 Ft

Szé kely Gá bor s. k.,
az Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra

Kol lé gi um el nö ke
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A MOZ GÓ KÉP KOL LÉ GI UM PÁ LYÁ ZA TA
EL BÍ RÁ LÁ SÁ RÓL ÉS EGYE DI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. ja nu ár 24.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. már ci us 9.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 122 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 370 872 084 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: 200 000 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: 83 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 285 789 213 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 100 130 000 Ft

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

1. Fil mes ren dez vé nyek

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bu da pest Film Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Spa nyol Film hét 2007 meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Ci ne-Mis Mo zi üze mi Szol gál ta tó Kht. (Mis kolc)
Vá lo ga tás a 38. Ma gyar Film szem lén be mu ta tott al ko tá sok ból 300 000 Ft

Cir ko Film-Más képp Ala pít vány (Bu da pest)
Fil mes ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra a pé csi Apol ló art mo zi ban 500 000 Ft

Cra co via Exp ressz Ma gyar–Len gyel Kul tu rá lis Ala pít vány
(Bu da pest)
6. Ma gyar Film ta vasz – a 37. Ma gyar Film szem le díj nyer tes film je i nek 
be mu ta tá sá ra 8 len gyel or szá gi nagy vá ros ban 800 000 Ft

Csil lag he gyi Evan gé li kus Gyü le ke zet- és Temp lom épí tõ Ala pít vány
(Budapest)
Sza lay Pé ter do ku men tum film je i nek be mu ta tá sá ra 200 000 Ft

Er dei Fe renc Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Pit va ros)
A Lifo fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Fej ér Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Szé kes fe hér vár)
A 8. Kor társ Mû vé sze ti Fesz ti vál film prog ram ja: Háy Ág nes film je i nek 
be mu ta tá sá ra 200 000 Ft
A 12. Pá holy szem le meg ren de zé sé re a Ba rát ság klub mo zi ban 250 000 Ft
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Fe ke te Do boz Köz hasz nú Ala pít vány (Bu da pest)
A Fe ke te Do boz meg ala pí tá sá nak 20. év for du ló já ra film hét ren de zé sé re 400 000 Ft

Ház a Ré ten Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
Di ák fil mes nyá ri al ko tó tá bor meg ren de zé sé re 280 000 Ft

Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Köz pont és If jú sá gi Ház, Baja (Baja)
Nosz tal gia egy mozi után címû ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra 150 000 Ft

Ka ta pult Film Film gyár tó és For gal ma zó Kft. (Bu da pest)
IV. Mad zag film na pok meg ren de zé sé re 1 300 000 Ft

Kecs ke mé ti If jú sá gi Ott hon (Kecs ke mét)
70 éves az Ott hon mozi címû ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra 100 000 Ft
Az Ott hon mozi Mo za ik el ne ve zé sû prog ram já nak meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Kép-Szín-Ház Mû vész mo zi Ala pít vány (Sze ged)
Kü lön uta sok: Bódy Gá bor és Je les And rás film for ma nyel vi kí sér le tei 
cím mel szim pó zi on és work shop meg ren de zé sé re a Grand Caféban 400 000 Ft

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)
Fil mes ren dez vé nyek (kö zön ség ta lál ko zók és a kis kun ha la si mo zi ün nep) 
meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Kunt Ernõ Kép író Mû hely Egye sü let (Mis kolc)
A Men tés Más ként do ku men tum film-na pok meg va ló sí tá sá ra Mis kol con 250 000 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 fil mes ren dez vé nye i re* 400 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Film ar chí vum (Bu da pest)
11. Fran cia Film na pok meg ren de zé sé re 300 000 Ft
A XI. Film em lé ke zet Fesz ti vál meg ren de zé sé re 800 000 Ft
A IV. In di ai Film fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft
A 11. Iz ra e li Film ta vasz meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Ma kói Vi deó- és Mû vé sze ti Mû hely Ala pít vány (Makó)
Zoom Tour Eu ro pe and the World – 2003–2006 Zoom to fesz ti vá lok 
leg jobb film je i nek be mu ta tá sá ra a nem zet kö zi fesz ti vá lo kon 400 000 Ft

Nem zet kö zi Vi zu á lis Mû vé sze ti Ala pít vány (Gyõr)
Me di a wa ve nem zet kö zi film- és fo tó tá bor meg ren de zé sé re 800 000 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 ál tal szer ve zett fil mes ve tél ke dõ le bo nyo lí tá sá ra 400 000 Ft
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Mo zi sok Or szá gos Szö vet sé ge (Szol nok)
Ma gyar Film na pok címû ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra a Vaj da ság ban 500 000 Ft
Film ter jesz tõi ta nács ko zás le bo nyo lí tá sá ra 250 000 Ft
Te rü le ti szak mai ta nács ko zás le bo nyo lí tá sá ra 250 000 Ft

Mû vé sze tek Háza Eger Kul tu rá lis és Szó ra koz ta tó Kht. (Eger)
A Brit Film hét és a mul ti ku ltu rá lis te ma ti kus so ro zat meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Ode on Vi deó Ki adó és Köl csön zõ Kft. (Bu da pest)
Utol só csepp, mû vé sze ti is ko lák VI. ta lál ko zó já nak fil mes prog ram ja i ra 900 000 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 300 000 Ft

Po li film Mû hely Ala pít vány a Moz gó kép Kul tú rá ért (Bu da pest)
Ilye nek va gyunk – roma ki sebb sé gi kö zös ség hez tar to zók és moz gás sé rül tek
film fesz ti vál já nak meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Ró mer Ház Köz ala pít vány (Gyõr)
A Hra bal mozi fil mes ren dez vé nye i re 400 000 Ft

Sa va ria Mo zi üze mel te tõ és Szol gál ta tó Kft. (Szom bat hely)
Az Eu ró pai Film he tek címû ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra 250 000 Ft

Sze ge di Moz gó kép Mo zi üze mel te tõ és Szol gál ta tó Kht. (Szeged)
Egye te mi ta vasz címû ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft
Ma gyar fil mek dísz be mu ta tói, kö zön ség ta lál ko zók meg ren de zé sé re 200 000 Ft
VI. Nem zet kö zi Su per 8 mm fesz ti vál meg ren de zé 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)
Ti sza-part mozi fil mes ren dez vé nye i re 300 000 Ft

To kaj Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal (To kaj)
To ka ji film must ra 2007 meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Váci Mi hály Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Gyer mek cent rum
(Nyír egy há za)
A VI. Ta va szi Film hét meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Ózd)
III. Ma gyar Film hét meg ren de zé sé re a Béke mo zi ban 100 000 Ft

2. Fil mes nagy ren dez vé nyek re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ci ne-Mis Mo zi üze mi Szol gál ta tó Kht. (Mis kolc)
A 4. Fi a tal Fil me sek Nem zet kö zi Fesz ti vál ja meg ren de zé sé re 9 000 000 Ft
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Cir ko Film-Más képp Ala pít vány (Bu da pest)
Orosz fesz ti vál 2007 meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Ka ta pult Film Film gyár tó és For gal ma zó Kft. (Bu da pest)
Ka ta pult eu ró pai for ga tó könyv-fej lesz tõ köz pont 2007 
címû prog ram meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Kecs ke mé ti Ani má ci ós Film gyár tó és For gal ma zó Kft. (Kecs ke mét)
A 8. Kecs ke mé ti Ani má ci ós és az 5. Nem zet kö zi Ani má ci ós Filmfesz ti vál 
meg ren de zé sé re 12 000 000 Ft

Ma gyar Do ku men tum film Ren de zõk Egye sü le te (Bu da pest)
A Kár pát-me den cei nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek 
nem zet kö zi do ku men tum film-fesz ti vál ja meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Ma ros Me gyei Ma gyar De mok ra ti kus If jú sá gi Szö vet ség (MADISZ)
(Ma ros vá sár hely)
Al ter-Na ti ve 15 nem zet kö zi rö vid film fesz ti vál meg ren de zé sé re 900 000 Ft

Ma zso la Film Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
IV. Film.Dok (ma gyar–ro mán do ku men tum film-fesz ti vál) meg ren de zé sé re 1 500 000 Ft

Nem zet kö zi Vi zu á lis Mû vé sze ti Ala pít vány (Gyõr)
Me di a wa ve nem zet kö zi film- és ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 9 000 000 Ft

Mo zi üze mel te tõ Kul tu rá lis Ala pít vány (Eger)
Slow Film Feszt Eger címû film fesz ti vál meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft

Pé csi Film ün nep – Kö zép-eu ró pai Film fesz ti vál Kht. (Pécs)
3. Pé csi Nem zet kö zi Film ün nep 2007 meg ren de zé sé re 4 000 000 Ft

Sza bad egye tem Kft. (Su bo ti ca – Sza bad ka)
Eu ró pai és ma gyar fil mek be mu ta tá sa az Eu ró pai Film fesz ti vá lon 
és a ver seny prog ram Sze ge den való is mét lé sé re 1 000 000 Ft

Szimp la film Film for gal ma zó és Film gyár tó Kft. (Bu da pest)
Az 5. Ani fest nem zet kö zi ani má ci ós fesz ti vál meg ren de 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)
Nem zet kö zi film szem le meg ren de zé sé re és kap cso ló dó 
ren dez vé nye i nek le bo nyo lí tá sá ra 3 000 000 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 meg ren de zé sé re 5 000 000 Ft

Up per Stu dio Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
4. Mo zi ün nep meg ren de zé sé re 3 000 000 Ft
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3. 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)
Az egri Urá nia mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 700 000 Ft

A Mû ve lõ dé s Háza (Sá ros pa tak)
Sá ros pa ta ki mozi kö zön ség kap cso la ta i nak ki épí té sé re, fej lesz té sé re 850 000 Ft

Ci ne-Mis Mo zi üze mi Szol gál ta tó Kht. (Mis kolc)
A Mis kolc, Kos suth, He ve sy és a Mû vé sze tek Háza Urá nia, Béke art mo zik
kö zön ség kap cso la ta i nak ki épí té sé re, fej lesz té sé re 2 500 000 Ft

Cir ko Film-Más képp Ala pít vány (Bu da pest)
A pé csi Apol ló art mo zi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 1 700 000 Ft

Eg res sy Béni Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Ka zinc bar ci ka)
A Pont mozi kö zön ség kap cso la tá nak fej lesz té sé re, 
kis tér sé gi kö zön ség kap cso la tok to vább épí té sé re 450 000 Ft

Fej ér Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Szé kes fe hér vár)
A Ba rát ság klub mo zi 2007. évi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 600 000 Ft

Fõ nix Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Deb re cen)
Az Apol ló mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 2 000 000 Ft

Gyön gyö si Vá ro si Te le ví zió Kht. (Gyön gyös)
A gyön gyö si Ci ne ma Brid ge kö zön ség kap cso la ta i nak ki épí té sé re 400 000 Ft

Kecs ke mé ti If jú sá gi Ott hon (Kecs ke mét)
Az Ott hon mozi kö zön ség kap cso la ta i nak ki épí té sé re, fej lesz té sé re 1 700 000 Ft

Kép-Szín-Ház Mû vész mo zi Ala pít vány (Sze ged)
A sze ge di Grand Café ki ad vá nya i ra 400 000 Ft

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)
A kis kun ha la si vá ro si film szín ház kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé 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 ki épí té sé re, fej lesz té sé re* 2 500 000 Ft

Mo zi cent rum Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Du na új vá ros)
A du na új vá ro si Dó zsa mo zi cent rum kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 2 000 000 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 Esz ter gom vá ro si mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 500 000 Ft
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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 mo zi kö zön ség kap cso la tá nak fej lesz té sé re 850 000 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 ta i nak 
to váb bi ki ala kí tá sá ra és fej lesz té sé re 650 000 Ft

Ná das dy And rás (Szi get szent mik lós)
A szi get szent mik ló si art mo zi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 350 000 Ft

Pe tõ fi Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Kis kun lac há za)
A kis kun la chá zi Film szín ház kö zön ség kap cso la ta i nak ki épí té sé re, fej lesz té sé re 200 000 Ft

Pécs Tv Kom mu ni ká ci ós Kft. (Pécs)
A pé csi Urá nia mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 1 700 000 Ft

Ró mer Ház Köz ala pít vány (Gyõr)
A Hra bal mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 1 700 000 Ft

Sa va ria Mo zi üze mel te tõ és Szol gál ta tó Kft. (Szom bat hely)
Vi dé ki ar mo zik kö zön ség kap cso la ta i nak bõ ví té sé re 1 300 000 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 ki épí té sé re, fej lesz té sé re 2 500 000 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 tá 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)
Ti sza-part mozi kö zön ség kap cso la ta i nak ki épí té sé re, fej lesz té sé re 1 700 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Ózd)
A Béke mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té se i re, rek lám te vé keny sé gé re 350 000 Ft

Zoom Moz gó kép- és Mé dia mû hely Ala pít vány (Szent end re)
A szent end rei P’art mozi pa pír ala pú pro pa gan da anya gá nak tá mo ga tá sá ra 350 000 Ft

Tur csá nyi Zol tán Mik lós (Kis kun fél egy há za)
A Pe tõ fi mozi kö zön ség kap cso la ta i nak ki épí té sé re, fej lesz té sé re 700 000 Ft

*
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Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 8 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 16 312 000 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: 7 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 16 312 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 4 300 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Irka Írók Kul tu rá lis és Szo ci á lis Egye sü le te (Bu da pest)
Irka spe ci á lis script-kur zus meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Moz gó kép for gal ma zá si Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság
(Budapest)
Kim Ki-Duk: Az íj címû film DVD-je for gal ma zá sá ra 300 000 Ft

Op ti kai, Akusz ti kai, Film- és Szín ház tech ni kai Tu do má nyos
Egye sü let (Budapest)
Re gi o na liz mus és moz gó kép kul tú ra (ter jesz tés) 
(ta nul mány kö tet szer kesz té sé re és írá sá ra) 400 000 Ft

Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Nagy Dé nes Együtt címû film jé nek és Do bos Ta más 
Az öreg fa címû film jé nek fel na gyí tá sá ra 300 000 Ft

Mo zi sok Or szá gos Szö vet sé ge (Szol nok)
Mo zis hí rek 2007 címû ki ad vány meg je len te té sé re 300 000 Ft

Film-Art Mû vé sze ti és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Az ajtó címû já ték film elõ ké szí té sé re 1 000 000 Ft

Ti tá nia-Mas ter Pro Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A holly wo o di ma gya rok címû ri port do ku men tum film-so ro zat gyár tá sá ra 1 000 000 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 KI EMELT KUL TU RÁ LIS ESE MÉ NYEK
IDE IG LE NES KOL LÉ GI UM 
MEG HÍ VÁ SOS PÁ LYÁ ZA TA EL BÍ RÁ LÁ SÁ RÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. ja nu ár 30.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. már ci us 14.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 47 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 1 160 875 876 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: 47 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 500 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 500 000 000 Ft

A tá mo ga tott pá lyá za to kat 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

Ár pád há zi Szent Er zsé bet Tör té nel mi Tár sa ság (Sá ros pa tak)
A Szent Er zsé bet ju bi le u mi év meg ren de zé sé re 7 000 000 Ft

Bár ka Jó zsef vá ro si Szín há zi és Kul tu rá lis Kht. (Bu da pest)
II. Bár ka nem zet kö zi szín há zi fesz ti vál meg ren de zé sé re 12 000 000 Ft

Bu da pes ti Fesz ti vál köz pont Kht. (Bu da pest)
A 2007-es Bu da pes ti Õszi Fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 41 000 000 Ft

BMC Bu da pest Mu sic Cen ter Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
V. Bu da pest Jazz fesz ti vál meg ren de zé sé re 4 000 000 Ft

Cre a tiv Mé dia Szín há zi Ügy nök ség és Kul tu rá lis Szol gál ta tó Bt.
(Budapest)
A VI. Kor társ Drá ma fesz ti vál meg ren de zé sé re 12 000 000 Ft

Csa lá di In té zet (Gyõr)
Ba rokk Nosz tal gi ák mû vé sze ti fesz ti vál meg ren de zé sé re 5 000 000 Ft

Duna Mû vé sze ti Tár sa ság Nem zet kö zi Mul ti kul tu rá lis Ala pít vány
(Budapest)
XII. Duna Kar ne vál nem zet kö zi mul ti kul tu rá lis fesz ti vál meg ren de zé sé re 6 000 000 Ft
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Fil har mó nia Bu da pest és Fel sõ-Du nán túl Kon cert szer ve zõ és
Ren dez õ Kht. (Budapest)
Ré gi ze nei na pok/Sop ron-fesz ti vál és kur zu sok meg ren de zé sé re 8 000 000 Ft
Ma gya rok Nagy asszo nya 9. nem zet kö zi egy ház ze nei fesz ti vál 
meg ren de zé sé re 7 000 000 Ft

Fil har mó nia Ke let-Ma gyar or szág Kon cert szer ve zõ és Ren de zõ Kht.
(Miskolc)
A Ko dály-év kecs ke mé ti nyi tó kon cert je meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft
A ma gyar Ko dály-tár sa ság kon cert je i nek meg ren de zé sé re or szág szer te 4 000 000 Ft

Gár do nyi Géza Szín ház (Eger)
Ag ria nyá ri já té kok 2007 meg ren de zé sé re 10 000 000 Ft

Gyu lai Vár szín ház (Gyu la)
A Gyu lai Vár szín ház össz mû vé sze ti fesz ti vál 44. évad já nak meg ren de zé sé re 9 000 000 Ft

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 szín há zi es tek 
meg ren de zé sé re 11 000 000 Ft

In for ma ti kai és Könyv tá ri Szö vet ség (Bu da pest)
Könyv tá rak össze fo gá sa a tár sa da lo mért címû 
ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 15 000 000 Ft

In ter kul tur Hun gá ria Kul tu rá lis Ren dez vény szer ve zõ 
és Szol gál ta tó Kht. (Budapest)
Zemp lé ni fesz ti vál meg ren de zé sé re 13 000 000 Ft
Bu da pes ti nem zet kö zi kó rus ver seny meg ren de zé sé re 6 000 000 Ft

Ka pol csi Kul tu rá lis és Ter mé szet vé del mi Egy let (Kapolcs)
Mû vé sze tek Völ gye 2007 meg ren de zé sé re 25 000 000 Ft

Kecs ke mét Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (Kecs ke mét)
Kecs ke mé ti Ko dály-év ki emelt ren dez vé nyei meg va ló sí tá sá ra 14 000 000 Ft

Kecs ke mé ti Ani má ci ós Film gyár tó és For gal ma zó Kft. (Kecs ke mét)
A 8. Kecs ke mé ti Ani má ci ós Film fesz ti vál (KAFF) 
és az 5. Nem zet kö zi Ani má ci ós Film fesz ti vál (NAF) meg ren de zé sé re 5 000 000 Ft

Ma gyar Fes té szet Nap ja Ala pít vány (Bu da pest)
A Ma gyar Fes té szet Nap ja ren dez vé nye i nek meg va ló sí tá sá ra 7 000 000 Ft

Ma gyar Film unió Kft. (Bu da pest)
A 38. Ma gyar Film szem le le bo nyo lí tá sá ra 7 000 000 Ft

Ma gyar Il luszt rá to rok Tár sa sá ga (Bu da pest)
Ma gyar rész vé tel re a bo lo gnai nem zet kö zi 
gyer mek- és il luszt rá ci ós könyv vá sá ron 6 000 000 Ft
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Ma gyar Jazz Mû vé sze ti Kht. (Bu da pest)
Eu ró pa Jazz híd – öröm ze ne – Bu da pest Jam 
2007. évi prog ra mok meg ren de zé sé re 4 000 000 Ft

Ma gyar Kó ru sok és Ze ne ka rok Szö vet sé ge – KÓTA (Bu da pest)
A szö vet ség Ko dály-év hez kap cso ló dó ki emelt 
ren dez vé nye i nek meg va ló sí tá sá ra 6 000 000 Ft

Ma gyar Könyv ki adók és Könyv ter jesz tõk Egye sü lé se (Bu da pest)
78. Ün ne pi Könyv hét és 6. Gyer mek könyv na pok meg ren de zé sé re 4 000 000 Ft
XIV. Bu da pes ti Nem zet kö zi Könyv fesz ti vál meg ren de zé sé re 4 000 000 Ft
Ma gyar rész vé tel re a frank fur ti nem zet kö zi könyv vá sá ron 6 000 000 Ft

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 9 000 000 Ft

Maszk Ma gyar or szá gi Al ter na tív Szín há zi Köz pont Egye sü let
(Szeged)
A 17. The al ter In ter na ti o nal Fesz ti vál meg ren de zé sé re 12 000 000 Ft

Nem zet kö zi Vi zu á lis Mû vé sze ti Ala pít vány (Gyõr)
Me di a wa ve nem zet kö zi film- és ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 8 000 000 Ft

Min den tu dás Egye te me Tu do má nyos Kht. (Bu da pest)
A Min den tu dás Egye te me 2007. évi elõ adá sai meg ren de zé sé re 4 000 000 Ft

Mis kol ci Ope ra fesz ti vál Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kht. (Miskolc)
Bar tók + Pá rizs 2007 mis kol ci nem zet kö zi ope ra fesz ti vál meg ren de zé sé re 46 000 000 Ft

Nem ze ti Tánc szín ház Kht. (Bu da pest)
Tánc fó rum No. 7. – tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 
a Tánc Vi lág nap ja tisz te le té re 9 000 000 Ft

Nép mû vé sze ti Egye sü le tek Szö vet sé ge (Bu da pest)
XXI. Mes ter sé gek Ün ne pe meg ren de zé sé re 9 000 000 Ft

Pan non Vár szín ház Szín mû vé szet fej lesz té si Kht. (Veszp rém)
A tánc fesz ti vál ja or szá gos és nem zet kö zi kor társ össz mû vé sze ti ta lál ko zó 
meg ren de zé sé re 5 000 000 Ft

Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um (Bu da pest)
Mú ze u mok Éj sza ká ja el ne ve zé sû kul tu rá lis ren dez vény so ro zat 
meg ren de zé sé re 14 000 000 Ft

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 prog ram so ro zat 
meg ren de zé sé re 17 000 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Mó ricz Zsig mond
Színháza (Nyír egy há za)
A Vi dor Fesz ti vál 2007 meg ren de zé sé re 25 000 000 Ft
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Szár nyas Sár kány Kul tu rá lis Szol gál ta tó Egyé ni Cég (Nyír bá tor)
A Szár nyas Sár kány hete XV. nem zet kö zi ut ca szín há zi 
és báb fesz ti vál meg ren de zé sé re 5 000 000 Ft

Sze ge di Sza bad té ri Já té kok és Fesz ti vál Szer ve zõ Kht. (Szeged)
A Sze ge di Sza bad té ri Já té kok 2007. évi prog ram so ro za tá nak 
meg ren de zé sé re 25 000 000 Ft

Szent end re Mû ve lõ dé si és Mû vé sze ti In téz mé nyei (Szent end re)
Szent end rei Nyár 2007. évi prog ram ja i nak meg ren de zé sé re 5 000 000 Ft

Tánc ház Egye sü let (Bu da pest)
A XXVI. Or szá gos Tánc ház ta lál ko zó és Ki ra ko dó vá sár meg ren de zé sé re 10 000 000 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 meg ren de zé sé re 5 000 000 Ft

Vár szín ház és Mû vé sze tek Háza (Kis vár da)
A ha tá ron túli ma gyar szín há zak XIX. fesz ti vál ja meg ren de zé sé re 14 000 000 Ft

Veszp ré mi Ün ne pi Já té kok Ren dez vény szer ve zõ, Kul tu rá lis
Szol gál ta tó Kft. (Veszprém)
A Veszp ré mi Ün ne pi Já té kok 2007. évi ze nei prog ram so ro za tá nak 
meg ren de zé sé re 8 000 000 Ft

Zsám bé ki-me den ce Ide gen for gal mi Egye sü let (Zsám bék)
A zsám bé ki szín há zi és mû vé sze ti fesz ti vál meg ren de zé sé re 11 000 000 Ft

In kei Pé ter s. k.,
a Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek 

Kol lé gi um el nö ke
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A MÚ ZE U MI KOL LÉ GI UM 
MEG HÍ VÁ SOS PÁ LYÁ ZA TA EL BÍ RÁ LÁ SÁ RÓL 
ÉS EGYE DI DÖNTÉSÉRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. feb ru ár 26.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. már ci us 14.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 9 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 202 299 600 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: 33 796 000 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 8 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 168 503 600 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 120 000 000 Ft

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

1. Ki ál lí tá sok és ka ta ló gu sa ik

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ipar mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Osz mán–tö rök szõ nye gek az Ipar mû vé sze ti Mú ze um gyûj te mé nyé bõl 
– In me mo ri am Ba tá ri Fe renc címû ki ál lí tás ra 6 000 000 Ft

Lud wig Mú ze um Kor társ Mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Bre u er Mar cell: De sign és épí té szet címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
és a hoz zá kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re 10 000 000 Ft

Ma gyar Me zõ gaz da sá gi Mú ze um (Bu da pest)
Ki emel ke dõ je len tõ sé gû, új ál lan dó ki ál lí tás IV. üte mé nek 
(5. te rem, 1918–1945-ig ter je dõ idõ szak) meg ren de zé sé re 17 000 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria (Bu da pest)
Va sza ry Já nos (1867–1939) gyûj te mé nyes ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 
és a hoz zá kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re 12 000 000 Ft

Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um (Bu da pest)
A Pa ta gó nia óri ás di nói címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 37 000 000 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
A je ru zsá le mi Iz ra el Mú ze um ven dég ki ál lí tá sá ra a Nép raj zi Mú ze um ban
A ke nyér: min den na pi és szent cím mel és a kap cso ló dó 
ka ta ló gus meg je len te té sé re 14 000 000 Ft

DÖNTÉSEK n NKA HÍRLEVÉL 387



Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um (Bu da pest)
Ne künk ma Ber lin a Pá ri sunk – ma gyar írók Ber lin-él mé nye 
címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re és ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re 4 000 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria (Bu da pest)
Má tyás ki rály trón ra lé pé se 500. év for du ló já ra ren de zen dõ 
ki ál lí tá sok elõ ké szí té sé re 20 000 000 Ft

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 1 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 3 532 276 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: 3 532 276 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 3 500 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)
A Mú ze u mi Hír le vél 2007. évi hat lap szá má nak ki adá sá ra* 3 500 000 Ft

Ka ján Pé ter s. k.,
a Mú ze u mi Kol lé gi um el nö ke

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

len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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AZ IPARMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATA ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS EGYEDI DÖNTÉSRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. feb ru ár 5.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. már ci us 20.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 338 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 413 914 580 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): 18 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 16 727 259 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: 21 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 68 324 387 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 219 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 249 856 934 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 140 418 094 Ft

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

1. Al ko tói tá mo ga tás – új ipar mû vé sze ti mû vek lét re ho zá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bart ha Ág nes (Bu da pest)
Üveg ple xi egye di ék sze rek ter ve zé sé re és ki vi te le zé sé re 400 000 Ft

Be ne dek né La borcz Fló ra (Bu da pest)
Tér dep lõ for mák to váb bi ele me i nek meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Boj ti And rás (Bu da pest)
Köz té ri üveg tér plasz ti ka meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Bra vik né Pá ger Ber na dett Má ria (Isa szeg)
Struk tu rá lis min ta szõ nye gek lét re ho zá sá ra 400 000 Ft

Brin kus Ka ta lin (Bu da pest)
Hand-tuf ting for ma szõ nye gek meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Ger le Mar git (Kecs ke mét)
Kis plasz ti kák lét re ho zá sá ra 400 000 Ft

Gink Ju dit (Bu da pest)
A szend vics címû nagy mé re tû tex til kép meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Gyár fás Gá bor (Bu da pest)
Pri vát pla kát so ro zat el ké szí té sé re 400 000 Ft
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Har ma ti Hed vig Má ria (Bu da pest)
Nyo mott tex tí li ák és tér tex tí li ák el ké szí té sé re 400 000 Ft

Har say Ilo na (Bu da pest)
A könyv címû tárgy so ro zat (bõr, pa pír) el ké szí té sé re 600 000 Ft

Jan ko vics Jú lianna Zsu zsan na (Bu da örs)
Tex til gra fi kák el ké szí té sé re 500 000 Ft

Ko le szár Fe renc (Fadd)
A kap cso ló dá sok címû ke rá mia-kép so ro zat lét re ho zá sá ra 400 000 Ft

Ko rom pai Pé ter (Mór)
Mór fõ te rén köz té ri ivó kút meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Kõ Bol di zsár (Bu da pest)
Ját szó há zi elem (for gó ka pu) el ké szí té sé re 400 000 Ft

Lé vai Nóra (Bu da pest)
Var rott-szö vött tex til ké pek lét re ho zá sá ra 400 000 Ft

Lu ká csi Lász ló (Bu da pest)
Üveg dom bor mû vek el ké szí té sé re 400 000 Ft

Mi nya Má ria (Bu da pest)
Plasz ti kus ke rá mia fal bur ko la tok ter ve zé sé re, ki vi te le zé sé re 500 000 Ft

Pitt mann Zsó fia (Bu da pest)
Lá zár Er vin: A ka lap ba zárt lány címû me se il luszt rá ci ó i nak el ké szí té sé re 400 000 Ft

Re me te Krisz ti na (Bu da pest)
Ru ha so ro zat el ké szí té sé re 400 000 Ft

Ré ka sy né Si monf fy Már ta (Bu da pest)
Tex til pan nók lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Stasz kiv né Gu lyás Ju dit (Pi lisszent lász ló)
Szõ nyeg el ké szí té sé re 400 000 Ft

Szal ma Ág nes (Bu da pest)
Öl tö zék ki egé szí tõ kol lek ció el ké szí té sé re 400 000 Ft

Szom jas György Jó zsef né Ar dai Il di kó (Bu da pest)
De sing szõ nye gek to vább fej lesz té se ként, 
gyap jú fa li kép so ro zat ter ve zé sé re és ki vi te le zé sé re 600 000 Ft

Tí már Do rottya (Bu da pest)
Két da rab ke rá mia- és por ce lán be té tes asz tal lét re ho zá sá ra 400 000 Ft

Vá sár he lyi Ka ta lin (Bu da pest)
Té pe lõ dés címû kár pit meg szö vé sé re 500 000 Ft
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Vida Ju dit (Pi lis ma rót)
Ke rá mia- és por ce lán plasz ti kák, szob rok el ké szí té sé re 400 000 Ft

2. Ki ál lí tá sok meg ren de zé sé re, ka ta ló gus ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
A szo ci a lis ta di vat mû he lyé ben: Ök rös Zsu zsa címû ki ál lí tás ra és ka ta ló gus ra 1 500 000 Ft

Szá voszt Ka ta lin (Bu da pest)
A nyír egy há zi Vá ro si Ga lé ri á ban ren de zen dõ ki ál lí tás ra 800 000 Ft

Ozs vá ri Csa ba (Bu da pest)
A Bu da pes ti Ví zi vá ro si Ga lé ri á ban Ka rá cso nyi tár lat 
címû ki ál lí tás ra és a kap cso ló dó kis ka ta ló gus ra 200 000 Ft

Pol gár Csa ba (Bu da pest)
A fa ha lá la címû ki ál lí tás ra és a kap cso ló dó ins tal lá ci ós per for man ce 
ka ta ló gus ra 800 000 Ft

Typo sza lon Ma gyar Ti po grá fu sok Egye sü le te (Bu da pest)
Az Arany tíz Mû ve lõ dé si Köz pont ban ren de zen dõ Ti po chond ria 4. 
címû ki ál lí tás ra és a kap cso ló dó kis ka ta ló gus ra 710 000 Ft

Mol nár Gyu la (Bu da pest)
Élet mû ki adá sá ra és ka ta ló gus könyv re 1 800 000 Ft

Krém er né Hav rán Ág nes (Bu da pest)
A FISE Ga lé ri á ban meg ren de zés re ke rü lõ ki ál lí tás ra és ka ta ló gus ra 250 000 Ft

Sze me reki Te réz (Bu da pest)
A za la eger sze gi Göncz Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont és Kö zép-eu ró pai 
Kul tu rá lis In té zet ben meg ren de zen dõ ki ál lí tás ra és katalógusra 700 000 Ft

Bor bás Dor ka (Bu da pest)
A Hegy vi dé ki Hely tör té ne ti Gyûj te mény és Ga lé ri á ban meg ren de zen dõ 
ki ál lí tás ka ta ló gu sá ra 400 000 Ft

Tex til- és Tex til ru há za ti Ipar tör té ne ti és Mú ze u mi Ala pít vány
(Budapest)
A Pony va címû kor társ ipar mû vé szek cso por tos ki ál lí tá sá ra 
és az ese ményt kí sé rõ ka ta ló gus ra 1 000 000 Ft

Pas qu a let ti Ele o nó ra (Bu da pest)
A Csók Ga lé ri á ban ren de zen dõ cso por tos ki ál lí tás ra és kis ka ta ló gus ra 300 000 Ft
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Arany tíz Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Ék Er zsé bet ru ha ter ve zõ, jel mez ter ve zõ ipar mû vész ki ál lí tá sá ra 
és a kis ka ta ló gus ra 300 000 Ft

Bel vá ro si Mû vé szek Tár sa sá ga (Bu da pest)
A Gén ma ni pu lá ció címû or szá gos meg hí vá sos ki ál lí tás ra és ka ta ló gus ra* 1 000 000 Ft
Se lye Já nos em lé ké re ren de zen dõ vi lág kong resszu son 
a Stressz címû ki ál lí tás ra* 1 000 000 Ft
A Ta va szi Fesz ti vál ke re tén be lül MÛ-TÉR címû ki ál lí tás ra* 350 000 Ft

Fi a tal Ipar mû vé szek Stú di ó ja Egye sü let (Bu da pest)
A FISE 25. év for du ló já ra szer ve zett Priz ma so ro zat ra, 
va la mint a ju bi le u mi ki ál lí tás ra és le po rel ló ra 950 000 Ft

Ernst Mú ze um Kht. (Bu da pest)
Az Ernst Mú ze um ban To rocz kai Wi gand Ede élet mû vé nek ipar mû vé sze ti 
vo nat ko zá sú ki ál lí tá sá ra és a ka ta ló gus ra 829 000 Ft

Va sár nap Mû vé sze ti Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A Wamp de sign ki ál lí tás hoz kap cso ló dó ka ta ló gus ra 1 000 000 Ft

Ke cse ti Gab ri el la (Bu da pest)
Az Er lin Ga lé ri á ban meg ren de zen dõ ki ál lí tás ra és ka ta ló gus ra 600 000 Ft

Fé szek Mû vész klub (Bu da pest)
A Fé szek Mû vész klub ki ál lí tó ter me i ben ipar mû vé sze ti
ki ál lí tá sok ren de zé sé re 1 200 000 Ft

Kor társ Épí té sze ti Köz pont Ala pít vány (Bu da pest)
Tá vol-Ke let után Ma gyar or szá gon elõ ször ge ne ra tív 
épí té sze ti-ipar mû vé sze ti köz té ri ins tal lá ció be mu ta tá sá ra 1 000 000 Ft

Szûcs Zsu zsan na (Bu da pest)
A Fé szek Klub ban meg ren de zen dõ ki ál lí tás ra és az ese ményt 
kí sé rõ ka ta ló gus ki adá sá ra 300 000 Ft

Si pos Éva (Bu da pest)
A Csók Ga lé ri á ban ren de zen dõ cso por tos ki ál lí tás ra és a kis ka ta ló gus ra 300 000 Ft

Ma gyar Pla kát Tár sa ság Egye sü let (Bu da pest)
Az ég haj la ti, és az ah hoz kap cso ló dó tár sa dal mi és gaz da sá gi vál to zá sok 
té ma kö rét fel dol go zó pla kát ki ál lí tás-so ro zat ra és kiadványra 1 000 000 Ft

Ipar mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Ha bán Mí tisz címû ki ál lí tás ra és a ka ta ló gus ra 1 200 000 Ft
Tif fany és Gal lé – A sze cesszi ós üveg mû vé szet mes te rei 
címû ki ál lí tás ra és a kap cso ló dó ka ta ló gus ra 3 000 000 Ft

392 NKA HÍRLEVÉL n DÖNTÉSEK



Rá day Ga lé ria és Club Szol gál ta tó Ke res ke del mi 
és Va gyon ke ze lõ Kft. (Bu da pest)
Hor váth Már ton üveg mû vész egyé ni tár la tá ra és a kí sé rõ ka ta ló gus ra 300 000 Ft
Sme ta na Ág nes üveg mû vész egyé ni tár la tá ra és a kí sé rõ ka ta ló gus ra 300 000 Ft
Hol ló Ist ván ipar mû vész egyé ni tár la tá ra és a kí sé rõ ka ta ló gus ra 300 000 Ft
Jer ma kov Ka ta lin öt vös mû vész egyé ni tár la tá ra és a kí sé rõ ka ta ló gus ra 300 000 Ft
Ujj Zsu zsa ke ra mi kus egyé ni tár la tá ra és a kí sé rõ ka ta ló gus ra 300 000 Ft

Ra dar-Eu ró pai Kor társ Mû vé sze tért Egye sü let (Bu da pest)
Gon dán Gert rúd üveg mû vész egyé ni ki ál lí tá sá ra és a kí sé rõ ka ta ló gus ra 300 000 Ft
Sken de ro vic Li di ja ipar mû vész ki ál lí tá sá ra és a kí sé rõ ka ta ló gus ra 300 000 Ft
Ko vács Zol tán ipar mû vész ki ál lí tá sá ra és a kí sé rõ ka ta ló gus ra 300 000 Ft
Stom fai Krisz ti na öt vös ipar mû vész ki ál lí tá sá ra és a kí sé rõ ka ta ló gus ra 300 000 Ft

Bart ha Ág nes (Bu da pest)
Az Er dész Ga lé ri á ban ren de zen dõ ék szer ki ál lí tás ra 
és a kap cso ló dó ka ta ló gus ki adá sá ra 300 000 Ft

Gar te am 2 Mû vé sze ti Bt. (Bu da pest)
A fe renc vá ro si hely tör té ne ti gyûj te mény ben 
Gu lyás Kati por ce lán ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Sig mond né Vaj da Má ria (Bu da pest)
A nyír egy há zi vá ro si ga lé ri á ban ren de zen dõ ki ál lí tást kí sé rõ ka ta ló gus ra 400 000 Ft

Szé kács Zol tán (Bu da pest)
Az Új li pót vá ro si Klub Ga lé ri á ban meg ren de zen dõ ki ál lí tás ka ta ló gu sá ra 300 000 Ft

Fé sûs né Bocz Be á ta (Bu da pest)
A Ví zi vá ro si Ga lé ri á ban Ka rá cso nyi tár lat IV. címû ki ál lí tás ra és a ka ta ló gus ra 300 000 Ft

Mo holy-Nagy Mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
A Ta bán Mo zi ban a MOME ani má ció címû ki ál lí tás ra* 700 000 Ft
A Ponton Galériában gyûjteményes gyermekkönyv illusztrációs kiállításra 400 000 Ft
A Pon ton Ga lé ri á ban Cso mó a kö bön címû szõ nyeg de sign ki ál lí tás ra 
és a kap cso ló dó kis ka ta ló gus ra* 400 000 Ft
A Pon ton Ga lé ri á ban Ste fan Len gyel élet mû -ki ál lí tá sá ra 
és a kap cso ló dó ka ta ló gus ra* 1 000 000 Ft

Já ger Mar git Zsu zsan na (Bu da pest)
Az Új li pót vá ro si Klub Ga lé ri á ban ren de zen dõ ki ál lí tás ra 230 000 Ft

Tóth Szvet la na (Bu da pest)
A Ma gyar Sze cesszió Há zá ban meg ren de zen dõ tûz zo mánc ké pek ki ál lí tá sá ra 260 000 Ft

Fûri Ju dit (Bu da pest)
A Ba ra bás-vil lá ban és a Ma gyar Bo rok Há zá ban ren de zen dõ 
ki ál lí tás ra és ka ta ló gus ra 400 000 Ft
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Ze le nák Ka ta lin (Bu da pest)
A Csók Ga lé ri á ban ren de zen dõ cso por tos ki ál lí tás ra és kiska ta ló gus ra 300 000 Ft

Olaj ág Ke resz tény Mû vé sze ti Tár sa ság (Bu da pest)
A For rás címû kor társ- és ipar mû vé sze ti ki ál lí tás so ro zat meg ren de zé sé re 
és az ese ményt kí sé rõ ka ta ló gus ki adá sá ra 1 000 000 Ft

Mû vé szek Al ko tó Tár sa sá ga XVII. Köz hasz nú Egye sü let (Bu da pest)
A szek szár di Mû vé sze tek Há zá ban meg ren de zen dõ 
ki ál lí tás ra és kis ka ta ló gus ra 400 000 Ft

Kõ sze gi Anna Má ria (Bu da pest)
A Cas tel lum Ga lé ri á ban Re ne szánsz cím mel meg ren de zen dõ 
ki ál lí tás ra és kis ka ta ló gus ra 300 000 Ft

Re née Mû vé sze ti Tár sa ság (Bu da pest)
XII. Re née Idõ címû ki ál lí tás ra 600 000 Ft

Bé nyei Tün de (Bu da pest)
Fénnyel raj zolt ru hák címû ki ál lí tás ra és a kap cso ló dó ka ta ló gus ra 300 000 Ft

Uni kát Ipar mû vé sze ti Stú dió Bt. (Bu da pest)
A fi a tal ipar mû vé szek rész vé te lé re a So u ve nir fesz ti vá lon 
meg ren de zen dõ ki ál lí tás ra és kis ka ta ló gus ra 1 000 000 Ft

Kép csar nok Kft. (Bu da pest)
Ke re zsi Gyön gyi ke ra mi kus mû vész és Ker tész Géza öt vös mû vész 
ki ál lí tá sá ra (Fe ren czy Te rem) és kis ka ta ló gus ra 280 000 Ft
Pol gár Ró zsa go be lin mû vész ki ál lí tá sá ra (Csók Ga lé ria) és kis ka ta ló gu sá ra 250 000 Ft
Bal anyi Ká roly és Stroh ner Jó zsef tûz zo mánc mû vé szek ki ál lí tá sá ra 
(Med nyánsz ky Te rem) és kis ka ta ló gus ra 300 000 Ft
Su lyok Gab ri el la gra fi kus mû vész ki ál lí tá sá ra 
(Tó vá ri Tóth Ist ván Te rem) és kis ka ta ló gus ra 180 000 Ft
Cse mán Ilo na, Mi nya Má ria ke ra mi kus mû vé szek és Ko vács Jú lia, 
Szi lá gyi And rás üveg ter ve zõ mû vé szek ki ál lí tá sá ra (Med nyánsz ky Te rem) 
és kis ka ta ló gus készítésére 300 000 Ft
Gesz ler Má ria, Ma gyar Már ta és Pol gár Il di kó ke ra mi kus mû vé szek ki ál lí tá sá ra 
(Csók Ga lé ria) és kis ka ta ló gus ra 300 000 Ft
A MANA cso port ki ál lí tá sá ra (Pát zay Pál Te rem) és kis ka ta ló gus ké szí té sé re 280 000 Ft
Fe ke te Bog lár ka és Csá nyi Pet ra ke ra mi kus mû vé szek ki ál lí tá sá ra 
(Gu lá csy Ga lé ria) és kis ka ta ló gus készítésére 300 000 Ft

Tóth (Yoka) Zsolt (Bu da pest)
A rác ke vei Keve Ga lé ri á ban ren de zen dõ ki ál lí tás ra 
és CD-n meg je le nõ kis ka ta ló gus ra 400 000 Ft

Lá zár né Ba logh Edit (Bu da pest)
A Vár ne gyed Ga lé ri á ban ren de zen dõ ki ál lí tás ra és ka ta ló gus ra 700 000 Ft

Má der In di ra Ce cí lia (Bu da pest)
A Ví zi vá ro si Ga lé ri á ban Ka rá cso nyi tár lat VI. címû ki ál lí tás ra és ka ta ló gus ra 250 000 Ft

394 NKA HÍRLEVÉL n DÖNTÉSEK



Pé ter-Pál Egye sü let (Szent end re)
A Pé ter-Pál Ga lé ria 2007. évi ki ál lí tá so ro za tá ra és a kap cso ló dó kis ka ta ló gus ra 550 000 Ft

Szom bat he lyi né Ba log Gab ri el la (Bu da örs)
A Bu da pest XII. Ke rü le ti Mû ve lõ dé si Köz pont ban Ja pán lakk tech ni ka ma gyar 
mû hely bõl címû ki ál lí tás ra és a ka ga ló gus CD-n tör té nõ meg je len te té sé re 400 000 Ft

Gö döl lõi Új Mû vé szet Köz ala pít vány (Gö döl lõ)
Nem zet kö zi Kecs ke mé ti Ke rá mia stú di ó ban meg ren de zen dõ GIM-mû hely 
ki ál lí tás ára és kis ka ta ló gu sá ra* 400 000 Ft
A szent end rei Mû vész ma lom ban ren de zendõ Eu ro art 2007 
címû kon fe ren ci á ra és ki ál lí tás ra* 700 000 Ft
Ví zi-kert címû ki ál lí tás ra és kis ka ta ló gus ra, va la mint 
a Tra dí ció ipar mû vé sze ti cso port ru há i nak be mu ta tá sá ra* 800 000 Ft

Váci Mi hály Mû ve lõ dé si Ház (Ve res egy ház)
Ka to na Sza bó Er zsé bet ipar mû vész egyé ni ki ál lí tá sá ra 
és a ki ál lí tás hoz kap cso ló dó ki ad vány ra 194 000 Ft

Isa szeg Mû vé sze ti Ala pít vány (Isa szeg)
Tóth Sán dor ke ra mi kus és Ka csoh Ce cí lia tex til mû vé szek ki ál lí tá sá ra 
és a kis ka ta ló gus ra 200 000 Ft

Far kas Éva (Du na ke szi)
A Gö döl lõi Ipar mû vé sze ti Mû hely ben ren de zen dõ ki ál lí tás ra és ka ta ló gus ra 250 000 Ft

Ács Ká roly Mû ve lõ dé si Köz pont (Rác ke ve)
A Keve Ga lé ria ipar mû vé sze ti ki ál lí tá sa i nak meg va ló sí tá sá ra 720 000 Ft

A Köz mû ve lõ dés Háza Kht. (Ta ta bá nya)
In me mo ri am – As si si Szent Fe renc szü le té sé nek 825. év for du ló já ra 
ren de zen dõ ki ál lí tás ra és ka ta ló gus ra 600 000 Ft

For rás Gyer mek és If jú sá gi Köz pont (Eger)
Tûz zo mánc Mû vé szek Ma gyar Tár sa sá ga mû vé sze i nek 
10 éves ju bi le u mi ki ál lí tá sá ra 335 000 Ft

Jan kay Gyûj te mény és Kor társ Ga lé ria (Bé kés csa ba)
Bo hus Zol tán Mun ká csy-dí jas ipar mû vész ki ál lí tá sá ra 
és a kap cso ló dó kis ka ta ló gus ra 400 000 Ft

If jú sá gi Ház és Ál ta lá nos Tár sas kör (Bé kés csa ba)
Új uta kon Mun ká csy nyo má ban cím mel a Mun ká csy-em lék ház ban 
Bú zás Ár pád, Ja ná ky Vik tor, Mi nya Má ria ki ál lí tá sá ra és a kis ka ta ló gus ra 279 349 Ft

Bé kés Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Bé kés csa ba)
A XV. Or szá gos Gra fi kai Bi en ná le anya gá nak a me gye 
3 hely szí nén tör té nõ ki ál lí tás ára és a kis ka ta ló gus ra 600 000 Ft
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Kul tu rá lis Kap cso la tok Egye sü le te (Oros há za)
Szõ ke Bar ba ra üveg ter ve zõ ipar mû vész ki ál lí tá sá ra 
és a hoz zá kap cso ló dó ka ta ló gus ra* 400 000 Ft
A MANA Ék szer stú dió ki ál lí tá sá ra és hoz zá kap cso ló dó ka ta ló gus ra 500 000 Ft
Ker ti tár lat cím mel üveg- és di vat ter ve zõi ki ál lí tás ra 
és a hoz zá kap cso ló dó ka ta ló gus ra 600 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Nem zet kö zi Zo mánc mû vé sze ti
Ala pít vány (Kecskemét)
A XXXIII. Nem zet kö zi Zo mánc mû vé sze ti Al ko tó te lep záró ki ál lí tá sá nak 
meg ren de zé sé re és a ka ta ló gus kiadására* 1 200 000 Ft

Kor társ Ke rá mia mû vé sze tért Ala pít vány (Kecs ke mét)
A II. Nem zet kö zi Szi li kát mû vé sze ti Tri en ná le meg ren de zé sé re 
és ka ta ló gus meg je len te té sé re 4 000 000 Ft

Tûz zo mánc mû vé szek Ma gyar Tár sa sá ga (Kecs ke mét)
III. Nem zet kö zi Bu da fo ki Tûz zo mánc mû vé sze ti Tri en ná le 
meg ren de zé sé re és kí sé rõ ki ad vány meg je len te té sé re* 1 500 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u mi Szer ve ze te
(Kecs ke mét)
Szûcs Jó zsef tex til mû vész gyûj te mé nyes ki ál lí tá sá ra és élet mû-ka ta ló gus ra 1 200 000 Ft

Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Ga lé ria (Csong rád)
Ter vez te Mé szá ros Éva – 50 év di vat ja címû ki ál lí tás ra 200 000 Ft

Sán dor Edit (Sze ged)
A sze ge di bel vá ro si Ka ma ra Ga lé ri á ban ki ál lí tá sok meg ren de zé sé re 
és az ese ményt kí sé rõ ka ta ló gus kiadására 1 000 000 Ft

Ko le szár Fe renc (Fadd)
A FISE Ga lé ri á ban meg ren de zen dõ ki ál lí tás ra 
és eh hez kap cso ló dó CD ki adá sá ra 250 000 Ft

So mogy Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Ka pos vár)
A ka pos vá ri Rippl-Ró nai Mú ze um ban Ba logh Ele o nó ra és Po lyák Já nos 
Fe ren czy-dí jas üveg mû vé szek ki ál lí tá sá ra és a kap cso ló dó kis ka ta ló gus ra* 252 000 Ft

Par ti Ga lé ria Mû vé sze ti Kht. (Pécs)
Rich ter Sára tex til mû vész ön ál ló ki ál lí tá sá ra és a kis ka ta ló gus ra 300 000 Ft

Pécs–Ba ra nya Mû vé sze i nek Tár sa sá ga (Pécs)
A Vá ro si Kép tár ban ren de zen dõ ki ál lí tás ra és ka ta ló gus ra 600 000 Ft

Pé csi Kár pit mû hely és Tex til mû vé sze ti Egye sü let (Pécs)
A Mû vé sze tek Há zá ban ren de zen dõ egye sü le ti ki ál lí tás ra 
és kí sé rõ kis ka ta ló gus ra 470 000 Ft
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Vá ro si Kép tár – De ák-gyûj te mény (Szé kes fe hér vár)
Sza bad té ri mû vész zász ló-ki ál lí tás ra 500 000 Ft
Lé vai Nóra tex til mû vész gyûj te mé nyes ki ál lí tá sá ra és a kap cso ló dó ka ta ló gus ra 300 000 Ft

He ve si Sán dor Szín ház (Za la eger szeg)
Áren dás Jó zsef Mun ká csy-dí jas gra fi kus 25 éves szín há zi pla kát ki ál lí tá sá ra 700 000 Ft

Koc ka Ter ve zõ mû vé szek Egye sü le te (Gyõr)
Al ter na tív köz le ke dés re for mál de sign címû ki ál lí tás ra és ka ta ló gus ra 1 000 000 Ft

Sza bad kai Kép zõ mû vé szek Ipar mû vé sze ti és For ma ter ve zé si
Egye sü lete (Su bo ti ca – Szabadka)
Mai vaj da sá gi ma gyar ipar mû vé szek 2007. évi ki ál lí tá sá ra 400 000 Ft

3. Szak mai ren dez vé nyek re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Kon tur Krisz ti na Réka (Bu da pest)
Az Ige do Com pany ál tal szer ve zett Col lec ti on Pre mi e re Düs sel dorf 
szak mai vá sá ron és a szak mai elõ adá so kon való rész vé tel re 187 700 Ft

Ben kõ Ilo na (Bu da pest)
Ke rá mia stú di ó ban Kun Éva szak mai prog ram ján való rész vé tel re 200 000 Ft

Sík né Mo rel li Edit (Bu da pest)
A kecs ke mé ti nem zet kö zi al ko tó te le pen való rész vé tel re 200 000 Ft

Ma gyar Il luszt rá to rok Tár sa sá ga (Bu da pest)
A Ma gyar Il luszt rá to rok Tár sa sá gá nak a XIV. Bu da pes ti Nem zet kö zi 
Könyv fesz ti vá lon meg ren de zen dõ ki ál lí tá sá ra és a katalógusra* 2 000 000 Ft
A XXI. Po zso nyi Nem zet kö zi Il luszt rá ci ós Bi en ná lén a Ma gyar Il luszt rá to rok 
Tár sa sá gá nak rész vé te lé re* 1 000 000 Ft

Ma gyar or szá gi Ko vács mí ves Céh (Bu da pest)
Za la eger sze gen a VII. Nem zet kö zi Ko vács ta lál ko zó, Kon fe ren cia 
és Mes ter kur zus meg ren de zé sé re 830 000 Ft

Ros kó Gá bor (Bu da pest)
A Kecs ke mé ti Ke rá mia stú di ó ban való rész vé tel re 200 000 Ft

Laár Ár pád né Krajt so vits Mar git (Bu da pest)
A Kecs ke mé ti Ke rá mia stú dió Kun Éva mes ter kur zu sán való rész vé tel re 200 000 Ft

Va sár nap Mû vé sze ti Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A lu xem bur gi Mind és Mat ter szak mai to vább kép zé sen való rész vé tel re 1 000 000 Ft
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Kosz ta Zsó fia Ju li an na (Bu da pest)
A XXXIII. Nem zet kö zi Zo mánc mû vé sze ti Al ko tó te le pen való rész vé tel re 200 000 Ft

Me den ce Cso port Mû vé sze ti és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Új ra hasz no sít ha tó anya gok fel hasz ná lá sá nak mes ter kur zu sá ra 
és az ezt kö ve tõ be mu ta tó ra 600 000 Ft

Ma gyar Épí tész Ka ma ra (Bu da pest)
A Ma gyar Épí tész Ka ma ra bel sõ épí tész ta go za tá nak A szak rá lis te rek 
bel sõ épí té sze ti és épí té sze ti ki ala kí tá sa címû kon fe ren cia megrendezésére 1 200 000 Ft

Le i den bach Lo ránt né Csath An na má ria (Bu da pest)
A kecs ke mé ti zo mánc mû vé sze ti al ko tó mû hely 
2007. évi szim pó zi u mán való rész vé tel re 142 200 Ft

Hé vi zi Éva (Bu da pest)
A Nem zet kö zi Zo mánc mû vé sze ti Al ko tó mû hely nyá ri szim pó zi u mán 
való rész vé tel re 200 000 Ft

Mo holy-Nagy Mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Az egye tem for ma ter ve zõ tan szé ké nek For ma ala kí tás címû works hop já ra* 580 000 Ft
Márton Enikõ irányításával az egyetem hallgatói számára ,,Fabric” (szövet)
címmel workshop megrendezésére* 400 000 Ft
A Bu ka res ti Mû vé sze ti Egye tem és a MOME Tex til tan szék 
kö zös szak mai to vább kép zé sé re* 350 000 Ft

Pol gár Il di kó (Bu da pest)
P. Mar tin sons mes ter kur zu sán való rész vé tel re 200 000 Ft

Bol di zsár Zsu zsa (Bu da pest)
A XX. szá zad ma gyar mes te rei – Ba bos Pál ma 
címû mes ter prog ra mon való rész vé tel re 200 000 Ft

Ma gyar De sign Kul tu rá lis Ala pít vány (Bu da pest)
3. Nem zet kö zi De sign Works hop meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Rudó Anna (Bu da pest)
A Kecs ke mé ti Nem zet kö zi Zo mánc mû vé sze ti Al ko tó te lep 
szak mai ren dez vé nyén való rész vé tel re 200 000 Ft

Mol nár Gab ri el la (Bu da pest)
Nem zet kö zi ke rá mia stú di ó ban meg ren de zés re ke rü lõ, 
A XX. szá zad ma gyar mes te rei – Kun Éva címû kur zu sán való rész vé tel re 200 000 Ft

Ma gyar Üveg mû vé sze ti Tár sa ság (Pécs)
A XX. szá zad ma gyar mes te rei so ro zat ban 
az elsõ üveg mû vé sze ti mes ter kur zus meg ren de zé sé re 1 200 000 Ft

La borcz Mó ni ka (Bu da pest)
A kecs ke mé ti ke rá mia stú di ó ban por ce lán-, sa mott-dom bor mû 
al ko tá sok meg va ló sí tá sá ra 199 150 Ft
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Kál mán né Alb recht Ju li an na (Bu da pest)
A Nem zet kö zi ke rá mia stú dió Me e ting mas ters – Ta lál ko zás mes te rek kel, 
agyag, fa, só és tûz II. címû prog ra mon való rész vé tel re 200 000 Ft

XVIII. Ke rü le ti Mû vé sze ti Egye sü let (Bu da pest)
Ma gán pa pír cím mel pa pír me rí té si szim pó zi on meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Bi csér di Ág nes (Érd)
A Col lec ti on Pre mi e re Düs sel dorf szak vá sár ke re té ben 
szer ve zett szak mai elõ adá so kon és szak mai fó ru mo kon való rész vé tel re 187 700 Ft

Fá bi án Pet ra (Ócsa)
Ba bos Pál ma mes ter kur zu sán való rész vé tel re 200 000 Ft

Bes se nyei Va lé ria (Deb re cen)
A Nem zet kö zi Zo mánc mû vé sze ti Al ko tó te lep 
nyá ri szim pó zi u mán való rész vé tel re 200 000 Ft

Kor társ Ke rá mia mû vé sze tért Ala pít vány (Kecs ke mét)
Me e ting mas ters – Ta lál ko zás mes te rek kel címû 
szak mai prog ram so ro zat meg ren de zé sé re 3 000 000 Ft

Tûz zo mánc mû vé szek Ma gyar Tár sa sá ga (Kecs ke mét)
A VII. Nem zet kö zi Bu da fo ki Tûz zo mánc mû vé sze ti 
Works hop meg ren de zé sé re* 600 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Nem zet kö zi Zo mánc mû vé sze ti
Alkotómûhelye (Kecs ke mét)
A XXXIII. Nem zet kö zi Zo mánc mû vé sze ti Al ko tó te lep meg ren de zé sé re* 1 200 000 Ft

Stroh ner Jó zsef (Kecs ke mét)
To u lo u se-ban a III. Vi lág If jú sá gi Fó rum mû vé sze ti ren dez vé nye in 
a ma gyar tûz zo mánc mû vé szet szak mai kép vi se le té re 100 000 Ft

Nem zet kö zi Ke ré mia Stú dió Kht. (Kecs ke mét)
A Nem zet kö zi ke rá mia stú di ó ban A XX. szá zad ma gyar mes te rei 
címû szak mai prog ram meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft
A Nem zet kö zi ke rá mia stú di ó ban fi a tal mû vé szek szim pó zi u má  ra 1 500 000 Ft

Fe ke tû Bog lár ka (Sze ged)
A sik ló si mû vész te le pen A fi a tal ke ra mi kus ge ne rá ci ó ért 
címû szim pó zi um meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Bar kos Be á ta (Sze ged)
A Nem zet kö zi Zo mánc mû vé sze ti Al ko tó mû hely al ko tó te le pén való rész vé tel re 100 000 Ft

Si mon Mik lós (Sze ged)
A Nem zet kö zi Zo mánc mû vé sze ti Al ko tó mû hely al ko tó te le pén való rész vé tel re 106 500 Ft
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Nem zet kö zi Üveg mû vész Szö vet ség (Bár dud var nok)
A XVII. Nem zet kö zi Üveg szim pó zi on és a XI. Nem zet kö zi If jú sá gi 
Üveg szim pó zi um meg ren de zé sé re 1 500 000 Ft

Je ge nyés né Mó ker Zsu zsan na (Pécs)
A kecs ke mé ti nem zet kö zi ke rá mia stú dió mes ter kur zu sán való rész vé tel re 200 000 Ft

Ba ra nyai Al ko tó te le pek Mû vé sze ti és Kul tu rá lis Szer ve zõ Kht.
(Siklós)
Tûz ben egye di ége té si tech no ló gi ák címû szim pó zi on ra 1 500 000 Ft
Clay a kö zös nyelv cím mel a XXVII. Sik ló si Nem zet kö zi 
Ke rá mi a szi mpó zi um ra 800 000 Ft

X-Me di tor Lap ki adó, Ok ta tás- és Ren dez vény szer ve zõ Kft. (Gyõr)
A Nyu gat-Du nán tú lon élõ ipar mû vé szek kö zön ség kap cso la ta i nak 
erõ sí té sét se gí tõ Enig ma címû ren dez vény meg szer ve zé sé re 600 000 Ft

Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti Sza bad is ko la Ala pít vány (Mór)
A 13. Móri Mû vész te lep tex ti les al ko tó te le pé nek meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Ma ro si Ká roly (Ber hi da)
A XX. szá zad ma gyar mes te rei – Ba bos Pál ma címû kur zu son való rész vé tel re 200 000 Ft

Veszp rém Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Veszp rém)
Ke rá mia és üveg a kor társ épí té szet ben III. címû kon fe ren cia meg ren de zé sé re* 800 000 Ft

Ka u ker Szil via (Ma gyar po lány)
A nem zet kö zi ke rá mia stú di ó ban XX. szá zad ma gyar mes te rei 
– Kun Éva címû kur zu son való rész vé tel re 200 000 Ft

Uni kát Ipar mû vé sze ti Stú dió Bt. (Bu da pest)
Sió fo kon a Di vat szín ház címû nyá ri ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ele kes Gyu la (Odurheiu Secuiesc – Szé kely ud var hely)
A kecs ke mé ti nem zet kö zi zo mánc mû vé sze ti al ko tó mû hely 
szim pó zi u mán való rész vé tel re 200 000 Ft

Haáz Re zsõ Ala pít vány (Odurheiu Secuiesc – Szé kely ud var hely)
Er dé lyi ma gyar res ta u rá to rok VIII. to vább kép zõ kon fe ren ci á ja 1 000 000 Ft

4. Szak iro da lom elõ ké szí té sé re, meg je len te té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

L’Har mat tan Könyv ki adó és Ter jesz tõ Kft. (Bu da pest)
Orosz Ist ván Kör zõ vel raj zolt víz címû kö te té nek meg je len te té sé re 500 000 Ft
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Vin ce Ki adó és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
A De sign ké zi könyv – fo gal mak, anya gok, stí lu sok címû ki ad vány 
ma gyar nyel vû meg je len te té sé re 900 000 Ft

Fi a tal Ipar mû vé szek Stú di ó ja Egye sü let (Bu da pest)
A FISE 25. év for du ló ja al kal má ból egy The sa u rus-ki ad vány meg je len te té sé re 2 000 000 Ft

Ma gyar Épí tész Ka ma ra (Bu da pest)
A ma temp lo ma – ké pek, fé nyek, gon do la tok 
címû bel sõ épí té sze ti ki ad vány meg je len te té sé re 700 000 Ft

Hol nap Ki adó Kft. (Bu da pest)
Gál Vil mos: Ma gya rok a vi lág ki ál lí tá so kon címû könyv 
elõ ké szí té sé re és meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
Fe ke te György: Tár gyak ter mé szet raj za címû kö te té nek 
elõ ké szí té sé re és meg je len te té sé re 800 000 Ft

Terc Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Pé ter Vla di mir köny vé nek ki adá sá ra 1 500 000 Ft

Pap Zol tán né (Deb re cen)
Ipar mû vé sze ti em lé kek a vaj da sá gi, drá va szö gi, szla vó ni ai és bur gen lan di 
ma gyar re for má tus gyü le ke ze tek ben címû ki ad vány megjelentetésére 530 400 Ft

Zala Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Za la eger szeg)
Né meth Já nos ke rá mi ái és kor sói címû ki ad vány meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

5. Kor társ gyûj te mé nyek gya ra pí tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma i nak
Igaz ga tó sá ga (Nyíregyháza)
Vaj da Má ria: Csi ga tánc és Ba logh Wan da Ali da form Fol lows Fi gu re 
címû al ko tá sa i nak meg vá sár lá sá ra 1 900 000 Ft

Ipar mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Az Ipar mû vé sze ti Mú ze um kor társ ipar mû vé sze ti gyûj te mé nyé nek gya ra pí tá sa 1 975 000 Ft
A Hopp Fe renc Ke let-Ázsi ai Mû vé sze ti Mú ze um kor társ ipar mû vé sze ti 
gyûj te mé nyé nek gya ra pí tá sá ra 500 000 Ft

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
Az Ez red vé gi gon do la tok címû, nagy mé re tû go be lin meg vá sár lá sá ra 2 900 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Pécs)
Az or szá gos ke rá mi a bi en ná lék dí ja zott anya gá ból kor társ ke rá mi ák vá sár lá sá ra 700 000 Ft
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6. Ipar mû vé sze ti al ko tá sok res ta u rá lá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
Xan tus Já nos kéz ira ta i nak, nap ló i nak res ta u rá lá sá ra 536 000 Ft

Ma gya rok Nagy asszo nya Fe ren ces Rend tar to mány (Bu da pest)
Új on nan meg ta lált ba rokk kép ke re tek res ta u rá lá sá ra 600 000 Ft

Fe ren ces Templom Szent Anna Lel ké szi Hi va tal (Esz ter gom)
A ba rokk Al can ta rai Szent Pé ter-ol tár res ta u rá lá sá ra I. ütem 800 000 Ft

Blas ko vich Mú ze um Ba rá ti Köre (Tá pió sze le)
A tá pió sze lei Blas ko vich-gyûj te mény ipar mû vé sze ti ér té kû fegy ver- 
és öt vös anya gá nak res ta u rá lá sá ra 1 000 000 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
Kir cher, At ha na si us: Tur ris Ba bel, Sive Ar chon to lo gia… Ams te lo da mi, 1697 
címû könyv res ta u rá lá sá ra 204 000 Ft

Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Ri mon pár res ta u rá lá sá ra 300 000 Ft
Tó ra szek rény res ta u rá lá sá ra II. ütem* 300 000 Ft

Ipar mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
A Hopp Fe renc Ke let-Ázsi ai Mû vé sze ti Mú ze um ja pán gyûj te mé nyé ben 
õr zött sza mu ráj pán cél res ta u rá lá sá nak má so dik szakaszára 1 800 000 Ft

Szép mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Gi o van ni Del la Rob bia (1496–1530) nagy mé re tû ke rá mia má zas ter ra kot ta
Ma don na-szob rá nak res ta u rá lá sá ra 1 600 000 Ft

Kis pes ti Vi ga dó – Mû ve lõ dé si Ház (Bu da pest)
Gu lyás Ben ja min kis pes ti pa ti ká já nak egye di ter ve zé sû, ipar mû vé sze ti 
tárgy együt te sé nek res ta u rá lá sá ra 1 500 000 Ft

Bu dai Szerb Or to dox Egy ház me gye (Szent end re)
18. szá za di tri ki ri on és di ki ri on gyer tya tar tó pár res te u rá lá sá ra 200 000 Ft
14 da rab 19. szá za di ál do zó ken dõ res ta u rá lá sá ra 200 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat 
Mú ze u ma i nak Igaz ga tó sá ga (Tata)
A ta tai mol nár céh em lék res ta u rá lá sá ra 240 000 Ft
A ta tai szûcs céh zász ló res ta u rá lá sá ra 800 000 Ft

Ka lo csa–Kecs ke mé ti Fõ egy ház me gye (Ka lo csa)
A ka lo csai ér se ki kincs tár ban ki ál lí tott, 15. szá za di Ke resz te lõ 
Szent Já nos-szo bor res ta u rá lá sá ra 1 800 000 Ft
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Sze ged-Al só vá ro si Fe ren ces Plé bá nia (Sze ged)
A Sze ged-Al só vá ro si plé bá nia Má ria Te ré zia kori mi se ru há já nak 
(pa lást, 2 db dal ma ti ka) res ta u rá lá sá ra 1 100 000 Ft

So mogy Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Ka pos vár)
Rá tét hím zé sû fa li kép egyik szár nyá nak res ta u rá lá sá ra 1 100 000 Ft

Fej ér Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szé kes fe hér vár)
A Szent Ist ván Ki rály Mú ze um gyûj te mé nyé bõl 10 da rab tü kör res ta u rá lá sá ra 360 000 Ft

Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Veszp rém var sány)
Veszp rém var sá nyi Szent Adal bert-temp lom szó szék szob ra i nak res ta u rá lá sá ra 598 000 Ft

Ma gyar Ben cés Kong re gá ció Pan non hal mi Fõ apát ság
(Pan non hal ma)
A Pannonhalmi Fõapátság barokk bútorainak restaurálására 1 150 000 Ft

Kó nyi Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Kóny)
A Monst ran cia 1701 és a ci bó ri um ke hely 1700 öt vös tár gyak res ta u rá lá sá ra 560 000 Ft

Vas Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szom bat hely)
19. szá za di tük rös kon zol asz tal res ta u rá lá sá ra 280 000 Ft

Szent Mar git Ala pít vány (Por nó apá ti)
A por nó apá ti ró mai ka to li kus temp lom szó szé ké nek és 5 da rab 
fa li kon zo lon lévõ szob rá nak res ta u rá lá sá ra 2 000 000 Ft

Sza bad kai Fe ren ces Rend ház (Su bo ti ca – Sza bad ka)
Krisz tus szí ne vál to zá sa ol tár kép res ta u rá lá sá ra 314 000 Ft

7. Tech ni kai-tech no ló gi ai esz köz fej lesz tés re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Fi a tal Ipar mû vé szek Stú di ó ja Egye sü let (Bu da pest)
Mul ti funk ci o ná lis prin ter és LCD-mo ni tor be szer zé sé re 95 000 Ft

Me den ce Cso port Mû vé sze ti és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Er gus Wig 200 AC/DC in vert eres he gesz tõ gép be szer zé sé re 321 000 Ft

XVIII. Ke rü le ti Mû vé sze ti Egye sü let (Bu da pest)
Az egye sü let szi li kát mû he lye szá má ra ége tõ ke men ce vá sár lá sá ra 600 000 Ft

Szent Kris tóf Mû vész te lep Ala pít vány (Káva)
Tech no ló gi ai esz kö zök, anya gok be szer zé sé re 181 825 Ft

Nem zet kö zi Ke rá mia Stú dió Kht. (Kecs ke mét)
A nem zet kö zi ke rá mia stú dió tech ni kai-tech no ló gi ai esz köz fej lesz té sé re 805 670 Ft
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Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Nem zet kö zi Zo mánc mû vé sze ti
Alkotómûhelye (Kecs ke mét)
Arany tar tal mú szí ne zék kel ké szü lõ zo mán cok meg vá sár lá sá ra 525 600 Ft

8. Nem zet kö zi szak mai szer ve ze tek ben je len lét biz to sí tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Gö döl lõi Új Mû vé szet Ala pít vány (Gö döl lõ)
Gö döl lõi Ipar mû vé sze ti Mû hely 2007. évi Eu ro art-tag díj ára 39 000 Ft

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 1 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 8 320 000 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: 8 320 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 8 320 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Mo holy-Nagy Mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
A Zone címû ma ga zin 2007. évi két lap szá ma meg je len te té sé re* 8 320 000 Ft

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

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

len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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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 2007-ben már volt 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 ché nyi Könyv tár ral
szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri
pa lo ta F épü let, 302. szo ba) kell kér ni, és a pá lyá zat hoz csa tol ni.
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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 lási 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 gatási összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a 
támogatás terhére.

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

En nek ér de ké ben kér jük, hogy az adat la pot a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban le ír tak alap ján tölt se ki!
A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég -

le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 10 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap.
A dön tés fe lül bí rá la tá ra nincs le he tõ ség.
A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet ta stb.) nem

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

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

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

A Ze nei Kol lé gi um pá lyá za tot hir det, pá lyáz ni az aláb bi té ma kö rök re lehet:

1. 2008. de cem ber 31-ig meg va ló su ló nem zet kö zi és/vagy or szá gos ze nei ver se -
nyek meg ren de zé sé re

Al té ma kód szá ma: 1425

Pá lyáz hat nak olyan jogi sze mé lyek, akik nek vagy ame lyek nek ez a te vé keny sé gi kö ré be tar to zik.
Csak olyan pá lyá zat kap hat tá mo ga tást, amely nek ki írá sa, prog ram ja és a zsû ri össze té te le biz -

to sít ja, hogy a ver seny mû vé szi leg és a le en dõ nyer te sek kar ri er épí té se szem pont já ból kiemelkedõ
jelentõségû.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak szem pont jai:
– a ver seny tra dí ci ói, szak mai ér té ke, il let ve ha zai/nem zet kö zi el is mert sé ge, 
– a bí rá ló bi zott ság tag ja i nak rang ja, nem zet kö zi re pu tá ci ó ja, 
– a részt ve võ ver seny zõk kel szem ben tá masz tott szak mai kö ve tel mé nyek foka, 
– a ver seny je len tõ sé ge a le en dõ nyer te sek nem zet kö zi kar ri er épí té se szempontjából. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
– a ver seny rész le tes prog ram ját, 
– a ver seny ki írás szö ve gét, 
– a zsû ri név so rát.

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ: 
– zsû ri, il let ve elõ adó mû vé szek vagy elõ adók tisz te let dí ja és an nak já ru lé kai, vagy a tisz te let díj 

szám lás kifizetése, 
– uta zá si költ ség, 
– szál lás költ ség, 
– te rem bér let, 
– au di o vi zu á lis esz kö zök bér le ti díja, 
– ok ta tá si se géd let nek hasz nál ha tó fel vé te lek ké szí té sé nek költ sé gei (ki vé ve eszközvásárlás), 
– rek lám- és pro pa gan da költ ség (nyom dai elõ ál lí tá sú vagy elekt ro ni kus anyagok). 

2. 2008. au gusz tus 31-ig meg va ló su ló mes ter kur zu sok meg ren de zé sé re, je len -
tõs kül föl di és/vagy ha zai elõ adók meg hí vá sá val

Al té ma kód szá ma: 1404

Pá lyáz hat nak olyan jogi sze mé lyek, akik nek vagy ame lyek nek ez a te vé keny sé gi kö ré be tar to zik. 
Pá lyáz ni le het egye di, vagy idõ ben szét hú zó dó cik lus sze rû mes ter kur zu sok ra.
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A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak szem pont jai:
– a kur zust ve ze tõ mû vész(ek) rang ja, nem zet kö zi el is mert sé ge, 
– a kur zus szak mai cél ja, vár ha tó ha tá sa a részt ve võk szak mai fej lõ dé sé re, 
– a kur zus iránt vár ha tó szak mai ér dek lõ dés mér té ke, a részt ve võk ter ve zett száma. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
– a meg hí vott elõ adó(k) rö vid szak mai be mu ta tá sát, 
– a kur zus cél ját, hely szí nét, 
– a le bo nyo lí tás for má ját (eset le ges ne ve zé si díját), 
– a részt ve võk kö rét és vár ha tó lét szá mát. 

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– elõ adó mû vé szek vagy elõ adók tisz te let dí ja és an nak já ru lé kai, vagy a tisz te let díj szám lás

kifizetése, 
– uta zá si költ ség, 
– szál lás költ ség, 
– te rem bér let, 
– au di o vi zu á lis esz kö zök bér le ti díja, 
– ok ta tá si se géd let nek hasz nál ha tó fel vé te lek ké szí té sé nek költ sé gei (ki vé ve eszközvásárlás), 
– rek lám- és pro pa gan da költ ség (nyom dai elõ ál lí tá sú vagy elekt ro ni kus anyagok).

3. A ma gyar ze ne tu do mány és ze ne pe da gó gia kép vi se lõ i nek 2008. au gusz tus
31-ig meg ren de zés re ke rü lõ nem zet kö zi kon fe ren ci á kon való rész vé te lé re

Al té ma kód szá ma: 1403

Pá lyáz hat nak ter mé sze tes sze mé lyek, szak mai egye sü le tek, in téz mé nyek.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak szem pont jai:
– a meg pá lyá zott kon fe ren cia szak mai ér té ke és nem zet kö zi je len tõ sé ge, 
– a pá lyá zók ed di gi mun kás sá gá nak rang ja, el is mert sé ge, 
– a kon fe ren cia ak tu a li tá sa, vár ha tó ha tá sa a ha zai ze ne tu do mány ra. 

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 meg pá lyáz ha tó leg ma ga sabb összeg: 
– Eu ró pá ban meg ren de zés re ke rü lõ ze nei kon fe ren cia ese tén 100 000 Ft,
– Eu ró pán kí vü li ze nei kon fe ren cia ese tén 150 000 Ft. 

Elõnyt él vez az a pá lyá zó, aki a ren de zõ szer ve zet nek ve ze tõ sé gi tag ja vagy je lölt je, to váb bá
aki nek az elõ adá sát a kon fe ren cia ve ze tõ sé ge el fo gad ta, il let ve meg hí vó/elfogadó levéllel
rendelkezik.
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4. Fi a tal ma gyar mû vé szek és ka ma ra együt te sek 2008. au gusz tus 31-ig kül föl di 
ze nei ver se nye ken való rész vé te lé re

Al té ma kód szá ma: 1423

Pá lyáz hat nak ter mé sze tes sze mé lyek, ze ne ok ta tá si in téz mé nyek, ze nei egyesületek.

Hall ga tói jog vi szonnyal ren del ke zõk (egyé nek vagy ka ma ra együt te sek) ese té ben az in téz mény 
pá lyáz hat a prog ra mok rang so ro lá sá val, a szak mai ve ze tõk aján lá sá val és az intézményvezetõ
aláírásával.

Ka ma ra együt te sek ese té ben a fenn tar tó nak, en nek hi á nyá ban az együt tes ve ze tõ jé nek – mint
ma gán sze mély nek – kell be nyúj ta nia az együt tes egé szé re vonatkozó pályázatot.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak szem pont jai:
– a ver seny nem zet kö zi rang ja, je len tõ sé ge, vár ha tó szak mai hatása, 
– a pá lyá zó ko ráb bi ver seny dí jai, szak mai si ke rei. 
A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a ren de zõ szerv írá sos vissza iga zo lá sát.
Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ: 
– uta zá si költ ség, 
– ne ve zé si díj. 

5. Ma gyar elõ adó mû vé szek és együt te sek 2008. au gusz tus 31-ig kül föl di sze -
rep lé sé re

Al té ma kód szá ma: 1423

Pá lyáz hat nak ter mé sze tes és jogi sze mé lyek.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak szem pont jai:
– a meg cél zott ze nei ese mény nem zet kö zi rang ja, je len tõ sé ge, 
– a hang ver seny(ek) mû so ra, ki vált képp te kin tet tel a kor társ ma gyar ze ne mû vek re. 

Ka ma ra együt te sek ese té ben a fenn tar tó nak, en nek hi á nyá ban az együt tes ve ze tõ jé nek – mint
ma gán sze mély nek – kell be nyúj ta nia az együt tes egé szé re vonatkozó pályázatot.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a ren de zõk írá sos meg hí vá sát, vagy a ki kül dõk szán dék nyi lat ko za tát, 
– az egyéb költ sé gek fe de zé sé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lást, 
– a hang ver seny(ek) ter ve zett hely szí nét és prog ram ját. 

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– uta zá si költ ség, 
– szál lás költ ség, 
– ho no rá ri um. 
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6. Al ko tói tá mo ga tás ze ne tu do má nyi mun kák lét re ho zá sá ra

Al té ma kód szá ma: 1402

Pá lyá za tot ma gán sze mé lyek nyújt hat nak be.

A kol lé gi um leg fel jebb 2-4 al ko tói tá mo ga tást szán dé ko zik ki ad ni (leg alább egyet poszt dok -
tor-ku ta tó nak) ze ne tu do má nyi munkák létrehozására.

Az el ké szí ten dõ mû egy ön ál ló ku ta tá son ala pu ló, új ered mé nye ket pub li ká ló könyv, vagy
nagy mé re tû (leg alább 4 íves), nem zet kö zi (ki vé te les eset ben ha zai) szak fo lyó irat ban pub li ká lan dó ta -
nul mány, il let ve an nak egy év alatt elkészíthetõ, arányos része. 

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak szem pont jai:
– az al ko tó ko ráb bi pub li ká ci ó i nak értéke, 
– az al ko tó ha zai/nem zet kö zi tu do má nyos el is mert sé ge, 
– a vá lasz tott ku ta tá si téma ak tu a li tá sa, új don ság ér té ke, il let ve jelentõsége. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a mû ter ve zett cí mét, tar ta lom jegy zé két és egy ma xi mum 1 ol da las ku ta tá si tervet, 
– a be fe je zés vár ha tó idõ pont ját és az egy év alatt el vég zen dõ mun ka meg ha tá ro zá sát, 
– a könyv ki adó já nak (cikk ese té ben le he tõ leg a fo lyó irat nak) elvi be fo ga dó nyi lat ko za tát, 
– az író szak mai ön élet raj zát (ma xi mum 1 ol dal ter je de lem ben). 

A meg pá lyáz ha tó összeg 1 200 000 Ft.

A tá mo ga tás uta lá sa a pá lyá zó ál tal fel kért, a pá lyá za ti adat la pon fel tün te tett le bo nyo lí tón ke -
resz tül tör té nik, a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint.

A meg ítélt tá mo ga tás ki fi ze té se két rész let ben tör té nik. 
Az elsõ rész let (500 000 Ft) uta lá sá ra a szer zõ dés alá írá sát kö ve tõ en ke rül sor. A szer zõ dés dá -

tu má tól szá mí tott 6 hó nap el tel té vel a kol lé gi um hoz be kell nyúj ta ni az addig elvégzett munkát.
 A má so dik rész let (700 000 Ft) uta lá sá nak fel té te le a be nyúj tott kéz irat el fo ga dá sa. Amennyi -

ben a kol lé gi um a kéz irat szín vo na lát és/vagy mennyi sé gét nem tart ja meg fe le lõ nek, a tá mo ga tá si
összeg má so dik rész le té nek utalására nem kerül sor.

A kéz irat be nyúj tá sá nak vég sõ ha tár ide je 2008. au gusz tus 31.

7. A könnyû ze nei, vi lág ze nei, és jazz hang ver seny élet tá mo ga tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 1440

Pá lyáz hat nak hang ver seny ren de zõk a kö vet ke zõ prog ra mok ra:
– 2008. jú ni us 30-ig hang ver se nyek meg ren de zé sé re, 
– 2008. jú ni us 30-ig ki emel ke dõ nem zet kö zi és/vagy or szá gos ze nei fesz ti vá lok meg ren de zé -

sé re. 
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A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak szem pont jai:
– a köz re mû kö dõ elõ adók rang ja, el is mert sé ge, 
– a meg cél zott hall ga tói kö zös ség/kö zön ség vél he tõ el vá rá sa, 
– a prog ra mok mû fa ji jel le ge, 
– a fesz ti vá lok ha gyo má nyai, ko ráb bi si ke rei. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a ren dez vény hely szín(ek) ke ze lõi ál tal adott be fo ga dó nyi lat ko za tot, 
– a hang ver seny, fesz ti vál rész le tes prog ram ját és költ ség ve té sét. 

Az igé nyel he tõ tá mo ga tás leg fel jebb a költ sé gek 50%-a le het; kor társ ma gyar szer zõk mû vei
ese té ben a tá mo ga tás össze ge a tel jes költségig terjedhet.

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– elõ adó mû vé szi tisz te let dí jak és já ru lé ka ik, vagy tisz te let díj szám lás kifizetése, 
– szer zõi jog díj, 
– te rem bér let, 
– hang szer szál lí tás, 
– zon go ra han go lás, 
– uta zá si költ ség, 
– szál lás költ ség, 
– au di o vi zu á lis esz kö zök bér le ti díja, 
– a prog ra mok au di o vi zu á lis do ku men tá lá sa (ki vé ve esz köz vá sár lás), 
– rek lám- és pro pa gan da költ ség (nyom ta tott és elekt ro ni kus anya gok). 

8. Ma gyar könnyû ze nei, vi lág ze nei és jazz elõ adó mû vé szek és együt te sek 2008.
jú ni us 30-ig tör té nõ nem zet kö zi sze rep lé sé re

Al té ma kód szá ma: 1441

Pá lyáz hat nak ter mé sze tes és jogi sze mé lyek.

Együt te sek ese té ben a fenn tar tó nak, en nek hi á nyá ban az együt tes ve ze tõ jé nek – mint ma gán -
sze mély nek – kell be nyúj ta nia az együt tes egé szé re vonatkozó pályázatot.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak szem pont jai:
– a meg cél zott ren dez vény nem zet kö zi rang ja, is mert sé ge, 
– a ha zai könnyû ze ne, vi lág ze ne és jazz szé les körû nem zet kö zi meg is mer te té sé nek, 
– ex port já nak esé lye és le he tõ sé ge, 
– a ren dez vény tel je sü lé sé nek, a meg hí vás ab szol vá lá sá nak garanciái. 

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a ren de zõk írá sos meg hí vá sát, 
– az egyéb költ sé gek fe de zé sé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lást, 
– a hang ver seny ter ve zett prog ram ját. 
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Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– uta zá si költ ség, 
– szál lás költ ség. 
Elõnyt él vez az a pá lyá zó, aki nek hang ver seny-prog ram já ban ma gyar mû is sze re pel.

9. Jazz klu bok szín vo na las prog ram ja i nak 2007. de cem ber 31-ig tör té nõ meg -
va ló sí tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 1443

Pá lyáz hat nak:
– azok a jazz klu bok, ame lyek ön kor mány za ti fenn tar tá sú kul tu rá lis in téz mény, vagy ön kor -

mány zat több sé gi tu laj do nát ké pe zõ köz hasz nú tár sa ság ke re tei kö zött mû köd nek, éven te leg alább
8-10 jazz elõ adást tar ta nak és legalább 1 éve mûködnek, 

– olyan jazz klu bok, ame lyek ön ál ló jogi sze mé lyi ség gel ren del kez nek, leg alább évi 8-10 jazz-
elõ adást tar ta nak és leg alább 1 éve rend sze re sen mûködnek. 

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak szem pont jai:
– a jazz klu bok mû kö dé sé nek fent jel zett iga zo lá sai, 
– a prog ra mok köz re mû kö dõ i nek szak mai rang ja, el is mert sé ge, 
– a jazz mû fa ji sok szí nû sé gé nek fel mu ta tá sa, 
– a klu bok kö zös ség for má ló ha tá sa. 

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
– az elõ adá sok prog ram ját, 
– a ter ve zett költ ség ve tést, 
– a sa ját és/vagy fenn tar tói hoz zá já ru lás mér té két. 

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– mû vé szek fel lép ti díja, 
– hang szer szál lí tás, 
– kon cer tek pro pa gan da költ sé ge. 

Tá mo ga tás nagy ér té kû tár gyi esz köz re (100 000 Ft fe let ti) és üze mel te té si ki adás ra (re zsi re)
nem igényelhetõ!

A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán elõny ben ré sze sül nek azok a pá lyá zók, akik az igé nyelt tá mo ga tás -
sal egyen ér té kû ön résszel rendelkeznek.
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10. Mû em lék or go nák res ta u rá lá sá nak tá mo ga tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 1432

Pá lyáz hat nak az or go na tu laj do no sai, il let ve azok tör vé nyes kép vi se lõi.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– 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 ki vi te le zõ rész le tes költ ség ve té sét,
– az or go na tu laj do no sá nak sa ját sza bály za tá ban (eset leg) elõ írt fõ ha tó sá gi hoz zá já ru lás

másolatát.

A mun ká la to kat a res ta u rá lás ban már jár tas – meg fe le lõ re fe ren cia anyag gal ren del ke zõ – or go -
na épí tõ vel kell el vé gez tet ni. A re fe ren cia anya got kérjük mellékelni!

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak szem pont jai:
Az el bí rá lás so rán elõnyt él vez nek, akik
– a res ta u rá lá si költ sé gek je len tõs ré szét sa ját, il let ve más – egy ház köz sé gi, ön kor mány za ti,

ala pít vá nyi stb. – for rás ból biz to sít ják, és az utób bi ak ese té ben a tá mo ga tás ról szó ló le -
vél/dokumentum másolatát mellékelik, 

– a hang szer egé szé nek (bel sõ szer ke zet és szek rény) res ta u rá lá sát tû zik ki célul, 
– be nyúj tó ja a res ta u rá lást kö ve tõ en biz to sít ja az or go na mél tó, több funk ci ós hasz ná la tát (az

egy ház köz ség ál tal al kal ma zott kép zett kán tor, il let ve egy ház ze nész mû kö dé se, il let ve hang ver se -
nyek ren de zé se, erre vo nat ko zó kötelezettségvállalási nyilatkozat), 

– él ve zik a te le pü lé si vagy me gyei ön kor mány zat tá mo ga tá sát is, 
– a mun ká la to kat 2008. jú ni us 30-ig be fe je zik.
Tá mo ga tás igé nyel he tõ a fel újí tás sal kap cso la tos va la mennyi anyag költ ség re, szak mun ká ra és

szál lí tá si költségre.

A pá lyá zat el bí rá lá sá ra és a tel je sí tés el fo ga dá sá ra a kol lé gi um – be von va a Kul tu rá lis Örök ség -
vé del mi Hi va tal mun ka tár sát is – szak ér tõk segítségét veheti igénybe.

A tá mo ga tá si összeg uta lá sa a mun kák be fe jez té vel, an nak szak mai el fo ga dá sa után tör té nik.

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. má jus 7-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.

Ze nei Kol lé gi um
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A KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
IDEIGLENES KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det a

TÁRKI – Tár sa da lom ku ta tá si In té zet Rt. szá má ra.

A pá lyá zat cél ja: ku ta tás el vég zé se, amely nyo mán át fo gó ké pet ka punk a ki sebb, leg fel jebb
50 000 fõs te le pü lé sek ál tal szer ve zett, il let ve ezek ben szer ve zõ dõ kul tu rá lis te vé keny sé gek rõl, helyi
kulturális rendezvényekrõl.

Al té ma kód szá ma: 6681

A ter ve zett ku ta tás négy, egy mást ki egé szí tõ vizs gá lat ból áll jon:

1. Az 50 000 fõ alat ti te le pü lé sek ön kor mány za tát meg cél zó, stan dar di zált kér dõ íves, te le fo nos
em pi ri kus ku ta tás a te le pü lé sen zaj ló kul tu rá lis ren dez vé nyek rõl és szervezõdésekrõl.

2. Mély in ter júk a he lyi szer ve zõ dé sû kul tu rá lis te vé keny sé gek, ese mé nyek, szer ve zõ dé sek
szer ke ze té nek mélyebb feltárására.

3. A kul tu rá lis jel le gû ci vil szer ve ze tek jel lem zõ i nek be mu ta tá sa a ren del ke zés re álló ada tok
másodelemzésével.

4. A TÁRKI Ön kor mány za ti Adat bank 10 év óta gyûj tött ada ta i nak má sod elem zé se.

To váb bi fel adat mód szer ta ni ja vas la tok ki ala kí tá sa a ké sõb bi ku ta tá si témák számára.

A pá lyá za ti cél ra ren del ke zés re álló ke ret összeg 6 mil lió Ft.

Meg va ló sí tá si ha tár idõ: 2007. ok tó ber 31.

*

428 NKA HÍRLEVÉL n FELHÍVÁSOK



A pá lyá zó ne ve zé si díj cí men az igé nyelt összeg 0,5%-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.

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!

A pá lyá za tok 2007. áp ri lis 16-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 KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
IDEIGLENES KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det a

Szon da Ip sos Mé dia-, Vé le mény- és Pi ac ku ta tó Kft. szá má ra.

A pá lyá zat cél ja: Ku ta tás el vég zé se a 2005–2006-ban vég zett em pi ri kus vizs gá la tok ki egé szí -
té se, kor rek ci ó ja, il let ve a ké sõb bi ha son ló ku ta tá sok mód szer ta ni elõkészítése céljából.

Al té ma kód szá ma: 6681

A ter ve zett ku ta tás me rít sen a Szon da Ip sos adat bá zi sá ból.

A ku ta tás hoz szük sé ges egy-egy kul tu rá lis (így kü lö nö sen a ze nei) te rü let szak ér tõ jé nek a
bevonása.

 
A pá lyá za ti cél ra ren del ke zés re álló ke ret összeg 4 mil lió Ft.

Meg va ló sí tá si ha tár idõ: 2007. ok tó ber 31.

*

A pá lyá zó ne ve zé si díj cí men az igé nyelt összeg 0,5%-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
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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!

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. áp ri lis 16-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 KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
IDEIGLENES KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det az

Eu ró pa Cent rum Kht. szá má ra

Az Eu ró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa – Pécs 2010 prog ram so ro zat ra tör té nõ fel ké szü lés ke re -
té ben 2007. év ben meg va ló su ló kul tu rá lis ese mé nyek tá mo ga tá sá ra.

Al té ma kód szá ma: 6607

A pá lyá za ti cél ra ren del ke zés re álló ke ret összeg 130 mil lió Ft.

A pá lyá zat is mer tes se azo kat az ese mé nye ket, pro jek te ket, ame lyek ré szé re tá mo ga tást kér. En -
nek so rán tér jen ki arra, hogy az egyes pro jek tek mi kép pen il le nek a 2010-es fel ké szü lés be. Az egyen -
ként öt mil lió fo rint nál na gyobb össze gû tá mo ga tást kérõ pro jek tek rõl, ese mé nyek rõl ki kell tölteni a
csatolt betétlapot.

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, szer ve zõk) 
– 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 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 konk rét cél meg va ló sí tá sá ra kéri, il let ve adja.

*
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A pá lyá zó ne ve zé si díj cí men az igé nyelt összeg 0,5%-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.

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!

A pá lyá za tok

2007. áp ri lis 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 
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BETÉTLAP
a ki emelt kul tu rá lis ese mé nyek meg va ló sí tá sá ra

1. Az ese mény tö mör jel lem zé se
Kon cep ció, cé lok, ha gyo má nyok, táv la tok leg fel jebb 800 le ütés ter je de lem ben1!

2. Az ese mény utol só (jel lem zõ en 2006. évi) prog ram já nak ér té ke lõ össze fog la ló ja leg fel -
jebb két ol da lon.

Ezt a pon tot ese ti vagy most in du ló prog ram ese té ben nem kell ki töl te ni.
A szö ve ges be szá mo ló mel lett ad jon szám sze rû ada to kat a kö vet ke zõk rõl:
– mû so rok (elõ adá sok, ki ál lí tá sok, be mu ta tók stb.) mû vé szi köz re mû kö dõk;
– kö zön ség, lá to ga tók;
– a le bo nyo lí tás ban részt ve võ szer ve ze tek, sze mé lyek (ön kén te sek is);
– a be vé te lek és ki adá sok fõbb cso port jai.
Ez az össze fog la ló le het az NKA-nak be nyúj tott be szá mo ló ki vo na ta.

3. Kul tu rá lis je len tõ ség
Az aláb bi szem pon to kat is szem elõtt tart va, de nem fel tét le nül azok szer ke ze té ben ho gyan fog -

lal ha tó össze az ese mény ki ví vott, il let ve a 2007. év ben cé lul tû zött kul tu rá lis je len tõ sé ge? Leg fel jebb
1500 le ütés.

Az ese mény mi lyen kul tu rá lis és mû vé sze ti ér té kek köz ve tí té sét szol gál ja; mennyi ben szol gál -
ja egy-egy mû vé sze ti ág/szak te rü let mi nõ sé gi fej lõ dé sét, meg úju lá sát, ered mé nye i nek meg is mer te té -
sét; mennyi ben bõ ví ti a kul tu rá lis kí ná lat hely szí ne it, al kal ma it; mi lyen kö zön ség ne ve lõ szán dé kú és
mi lyen új ré te ge ket ér el; hogyan járul hozzá az európai kulturális együtt mû kö dés hez stb.?

4. Tár sa dal mi ha tás
Mu tas sa be az ese mény tár sa dal mi je len tõ sé gét a meg adott szem pon tok sze rint ál ta lá ban, ill.

kü lö nö sen a 2007. év ben. Leg fel jebb 800 le ütés.
Az ese ménynek mely ré te gek kel kap cso lat ban van tu da tos stra té gi á ja és mi lyen ha tás sal; mi -

kép pen szol gál ja a kul tu rá lis esély kü lönb sé gek csök ken té sét, mi lyen ked vez mé nye ket biz to sít hát rá -
nyos kul tu rá lis hoz zá fé ré sû cso por tok nak; mi lyen kör ben és mi lyen mó don hat a tár sa dal mi ko hé zió
és iden ti tás tu dat erõ sí té sé re; szervezõje mely önkormányzatokkal, milyen módon mûködik együtt?

5. Gaz da sá gi sze rep
Mu tas sa be az ese mény gaz da sá gi je len tõ sé gét. Leg fel jebb 800 le ütés.
Az ese mény költ ség ve té sé nek ke re té ben hány em ber/hó fog lal koz ta tást ter vez tek; költ ség ve té -

sén kí vül mi lyen kör ben mennyi és mi lyen jel le gû mun ka al kal mat nyújt; mi lyen kör ben, mi lyen ter -
mé sze tû és mek ko ra be csült ju ta lé kos for gal mat, gaz da sá gi hasz not kelt és az mi lyen szá mí tás sal
ve zet he tõ le; mi lyen mér ték ben já rul hoz zá a te le pü lés, a kör nyék ide gen for gal mi von ze re jé hez; mi -
lyen be ru há zá sok, fej lesz tés meg va ló su lá sát se gí ti elõ; hoz zá já rul-e elmaradt körzetek fel zárkóz ta tá -
sá hoz, képes-e elõsegíteni EU-s források bevonását?

6. Szer ve zé si és mar ke ting szem pon tok
Mu tas sa be az ese mény mar ke ting- és szer ve zé si sa já tos sá ga it, fõ erõs sé ge it és kor lá ta it. Leg -

fel jebb 1200 le ütés, plusz a mé dia kam pány-terv kü lön táb lá zat ban.
Az ese mény szer ve zõ i nek re fe ren ci ái; idõ ará nyos el kõ ké szí tett sé ge; inf ra struk tú rá já nak és a

kö zön ség ki szol gá lá sá nak, el lá tá sá nak mi nõ sé ge: par ko lók, ét ter mek, WC-k, szál lás he lyek stb.; ha tá -
sa a kör nye zet re, a ter he lés és ká rok el le ni vé de ke zés, hely re ál lí tás mód ja; mar ke ting stra té gi á já nak
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lé nye ge; fõ mar ke ting kom mu ni ká ci ós te vé keny sé gei; kik a cél cso por tok, ho gyan éri el õket; volt-e
igény fel mé rés; iga zo dik-e a prog ram a cél cso port igé nye i hez; ar cu la tá nak és tá jé koz ta tó anya ga i nak
a jel lem zõi; mi ben egye di, kü lön le ges; árszerkezetének és termékcsomagjainak a jellemzõi;
együttmûködése partnerekkel, utazási irodákkal stb.?

7. Az ese mény gaz dál ko dá sa leg fel jebb 800 le ütés.
Az ese mény gaz dál ko dá sá nak éssze rû sé ge, ha té kony ság ra tö rek vés; sa ját be vé tel – jegy ár be -

vé tel, szpon zo rá ció stb. – sze re pe; fõbb pénz ügyi nehézsége, illetve sikere?

8. Az ese mény költ ség ve té se (áfá val nö velt, brut tó ér té kek)

A) Az ese mény be vé te le i nek ala ku lá sa 
Elõ zõ alkalommal

(Ezer Ft)

2007-ben ter ve zett

(Ezer Ft)

Ár be vé tel (köz vet len, pl. rész vé te li, ill. be lép ti dí jak ból, stb.)   

Ven dég lá tás, bér le ti díj, rek lám-, más ke res ke del mi be vé tel   

Szpon zo ri, me cé ná si pénz be ni tá mo ga tás   

Ön kor mány za ti tá mo ga tás   *

Köz pon ti ál la mi tá mo ga tás   

NKA-tá mo ga tás   *

EU-for rás   

Egyéb for rás, és pe dig: ……………   

Sa ját for rás   

Össze sen   *

B) Az ese mény ki adá sa i nak ala ku lá sa
Elõ zõ al ka lom mal 

(Ezer Ft)

2007-ben ter ve zett

(Ezer Ft)

Mû vé szek, együt te sek dí ja zá sa1   

Más szak mai köz re mû kö dõk2 dí ja zá sa   

A sze mély zet, a szer ve zõk dí ja zá sa   

Tech ni kai költ sé gek3   

Iro da költ sé gek, mû kö dé si és já ru lé kos költ sé gek4   

Kom mu ni ká ció és rek lám   

Ál ta lá nos költ sé gek, re zsi   

Egyéb ki adás, és pe dig: ………   

Össze sen  *

 A *-gal je lölt cel lák egyez nek a Pá lyá za ti adat lap 4. pont já ban sze rep lõ táb lá zat meg fe le lõ ro va ta i val.

.....................................................
cég sze rû alá írás

1 Já ru lé kok kal együtt.
2 Ku ta tók, elõ adók, szak al kal ma zot tak, azaz a dí ja zott nem mû vész köz re mû kö dõk.
3 Han go sí tás, fény tech ni ka, szál lí tás, ins tal lá ció stb.
4 Te le fon, jog díj, biz to sí tás, li cen cek stb.
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AZ ÖN KOR MÁNY ZA TI ÉS TE RÜ LET FEJ LESZ TÉ SI 
MI NISZ TÉ RI UM ÉS 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 KÖ ZÖS
MEG HÍ VÁ SOS TU RISZ TI KAI PÁLYÁZATA

Az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um és 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 kö zös meg hí vá sos pá lyá za tot hir det a 2007.
év ben meg va ló su ló, tu risz ti kai szem pont ból nem zet kö zi, or szá gos vonz erõ vel bíró kul tu rá lis
ren dez vé nyek, prog ram so ro za tok/fesztiválok támogatására

Pá lyá za ti al té ma: 6607

1. A pá lyá zat cél ja a 2007-ben Ma gyar or szá gon meg ren de zés re ke rü lõ, nem zet kö zi, or szá gos
ha tó kö rû tu risz ti kai vonz erõt je len tõ kul tu rá lis ren dez vé nyek (prog ram so ro za tok/fesz ti vá lok)
megvalósításának támogatása.

A tá mo ga tás ra ren del ke zés re álló ke ret összeg 300 mil lió fo rint (200 mil lió fo rint az Ön kor -
mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um 2007. évi Tu risz ti kai cél elõ irány za tá ból, va la mint
100 mil lió fo rint a Nem ze ti Kulturális Alap 2007. évi forrásából).

2. Pá lyá zók köre:
A Szé che nyi Tu riz mus fej lesz té si Prog ram ke re té ben 2004. év ben meg hir de tett „re giszt -

rá ci ós pá lyá zat” ered mény lis tá ján sze rep lõ aláb bi ren dez vé nyek szer ve zõi, akik a 2007. évi
meg va ló sí tás hoz kér nek tá mo ga tást:

RENDEZVÉNY MEGNEVEZÉSE SZERVEZÕ

1. XII. Ba jai Nép ün ne pély, A ha lász lé ün ne pe Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Köz pont és
 a ha lász lé fõ vá ro sá ban If jú sá gi Ház
 (Ba jai Ízes Na pok Gaszt ro kul tu rá lis 
 Fesz ti vál so ro zat ke re tén be lül)
2. Ba la to ni Fesz ti vál Ti ha nyi Sza bad té ri Já té kok Kft.
3. Ba rokk és Kor társ Ma gyar Ope ra Fesz ti vál Ala pít vány a Bu da pes ti Ka ma ra ope ra

Tá mo ga tá sá ra
4. Bar tók Béla Nem zet kö zi Kó rus ver seny és Folk lór fesz ti vál Fõ nix Ren dez vény szer ve zõ Kht.
5. Bu da Fest Nyá ri Ze nei Fesz ti vál V.I.P. ARTS Ma na ge ment Kft.
6. Bu da pest Pa rá dé Bó nusz Szi get Cso port Kul tu rá lis Egye sü let
7. Bu da pest Ze nei He tek Fil har mó nia Bu da pest Kht.
8. Bu da pes ti Nyá ri Fesz ti vál Sza bad Tér Szín ház Kht. 
9. Bu da pes ti Õszi Fesz ti vál Bu da pes ti Fesz ti vál köz pont Kht.
10. Bu da pes ti Ka rá csony ren dez vény so ro zat BTH Bu da pes ti Tu risz ti kai 

Szol gál ta tó Kht. 
11. Csa bai Kol bász fesz ti vál Csa bai Ren dez vény szer ve zés 

Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft.
12. Deb re ce ni Vi rág kar ne vál Fõ nix Ren dez vény szer ve zõ Kht.
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13. Di ós gyõ ri Vár fesz ti vál Di ós gyõ ri Ady End re Kul tu rá lis 
és Sza bad idõ Köz pont

14. Duna Kar ne vál Duna Mû vé sze ti Tár sa ság 
Nem zet kö zi Mul ti kul tu rá lis Ala pít vány

15. Esz ter go mi Ün ne pi Já té kok ren dez vény so ro zat Esz ter gom Nyá ri Fesz ti vál Kht.
16. Esz ter go mi Vár szín ház Köz ala pít vány a Vár szín há zi Nyá ri
 Já té kok Tá mo ga tá sá ra
17. Fe hér vá ri Ze nei Nyár (Har mó nia Al ben sis) Szé kes fe hér vár Me gyei Jogú Vá ros

Pol gár mes te ri Hi va ta la
18. Me di a wa ve Nem zet kö zi Film és Ze nei Fesz ti vál Nem zet kö zi Vi zu á lis Mû vé sze ti
  (Fény írók Fesz ti vál ja) Ala pít vány
19. Fe renc vá ro si Ün ne pi Já té kok Fe renc vá ro si Nyá ri Já té kok Kht.
20. Nyá ri Össz mû vé sze ti Fesz ti vál Gár do nyi Géza Szín ház
  (Fesz ti vál a ba rokk Eger ben)
21. Ga ran tált Kul tu rá lis Prog ra mok Hun gá ria Kon cert Kft.
22. Gö döl lõi Nyá ri Fesz ti vál a Ki rá lyi Kas tély ban Gö döl lõi Ki rály Kas tély Kht.
23. Gyu lai Vár szín ház Össz mû vé sze ti Fesz ti vál Gyu lai Vár szín ház
24. Ha tá ron Túli Ma gyar Szín há zak Fesz ti vál ja Vár szín ház és Mû vé sze tek Háza
25. Határ ta lan mu lat sá gok – Nem zet kö zi Kul tu rá lis Fesz ti vál Bu dai Vár gond nok ság Kht.
26. „Ha ydn Esz ter há zán” Fesz ti vál Hun ga ro fest Kht.
27. Hegy al ja Fesz ti vál Del ta Fest Kft.
28. Ka lá ka Folk fesz ti vál Ady End re Mû ve lõ dé si Ház
29. Kert ün nep Up pers tu dio Kft.
30. Keszt he lyi Ope rett fesz ti vál Tour East Tour Kft.
31. Ko dály Fesz ti vál Kecs ke mét Me gyei Jogú Vá ros 

Ön kor mány za ta
32. Kü lön le ges asz ta li örö mök So mogy ban So mogy Me gyei Ön kor mány za ti 

Hi va tal Nem zet kö zi 
és Tu risz ti kai Fõ osz tály

33. Lo vas Vi lág ta lál ko zó Kö rös-szö gi Kis tér sé gi 
Te rü let fej lesz té si Ügy nök ség Kht.

34. Mes ter sé gek Ün ne pe Nép mû vé sze ti Egye sü le tek Szö vet sé ge
35. Mis kol ci Nem zet kö zi Ope ra fesz ti vál Mis kol ci Ope ra fesz ti vál Kul tu rá lis

Szol gál ta tó Kht.
36. Mo nos to ri Erõd Had kul tú ra Köz pont Prog ram jai Mo nos to ri Erõd Had kul tú ra 

Köz pont Kht.
37. Mû vé sze tek Völ gye Ka pol csi Kul tu rá lis 

és Ter mé szet vé del mi Egy let
38. Nem zet kö zi Har ley-Da vid son Fesz ti vál Hun ga ro party Kft.
39. Nem zet kö zi Kecs ke mé ti Ani má ci ós Film fesz ti vál Kecs ke mét film Kft.
40. Nyár a Lánc hí don ren dez vény so ro zat Bu da pes ti Fesz ti vál köz pont Kht.
41. Ó bu dai Nyár prog ram so ro zat Ó bu dai Tár sas kör
42. Or szá gos Tánc ház-ta lál ko zó és Ki ra ko dó vá sár Tánc ház Egye sü let
43. Örök ség Fesz ti vál Pé csi Kul tu rá lis Köz pont
44. Pa lóc Út – Pa lóc föl di Vi gas sá gok He ves Me gyei Ön kor mány zat 

(és Pa rád te le pü lés)
45. Sa va ria Tör té nel mi Kar ne vál Sa va ria Tör té nel mi Kar ne vál 

Köz hasz nú Ala pít vány
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46. Sum mer fest Nem zet kö zi Folk lór fesz ti vál Ma gya rok Örök sé ge Ala pít vány
  és Nép mû vé sze ti Vá sár 
47. Szat má ri Fesz ti vál Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei 

Ön kor mány zat és a Fa lu si Tu riz mus
 Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei
 Szer ve ze te
48. Sze ge di Sza bad té ri Já té kok Sze ge di Sza bad té ri Já té kok 

és Fesz ti vál Szer ve zõ Kht.
49. Szent end rei Nyár – Fesz ti vál Szent end re Mû ve lõ dé si és Mû vé sze ti

In téz mé nyei
50. Szi get Fesz ti vál Szi get Cso port Kul tu rá lis Egye sü let
51. Tánc Fesz ti vál ja Nem zet kö zi és Or szá gos Kor társ Pan non Vár szín ház Kht.
  Össz mû vé sze ti Ta lál ko zó 
52. Téli Ün ne pi Es tek a Ze ne aka dé mia Nagy ter mé ben Gö döl lõi Ki rály Kas tély Kht.
  és a Gö döl lõi Ki rá lyi Kas tély ban 
53. To ka ji Bo rok Fesz ti vál ja Ma gyar Bo rok Háza Kft.
54. Veszp ré mi Ün ne pi Já té kok Veszp ré mi Ün ne pi Já té kok Kft.
55. VIDOR Fesz ti vál, avagy a Vi dám ság Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei 
  és a Derû Or szá gos se reg szem lé je Ön kor mány zat Mó ricz Zsig mond
 Szín ház
56. Zemp lé ni Fesz ti vál In ter kul tur Hun ga ria Kht.
57. Zsi dó Nyá ri Fesz ti vál Bu da pes ti Zsi dó Hit köz ség Ide gen-

for gal mi és Kul tu rá lis Köz pont ja

3. Pá lyá za ti fel té te lek:
a ren dez vé nyek nek 2007-ben is tel je sí te ni kell az aláb bi fel té te le ket

– bel föl dön va ló sul meg, ill. több hely szín ese tén a nyúj tott tá mo ga tás ból ki zá ró lag Ma gyar or -
szá gon valósul meg;

– a ren dez vény a 2007-es nap tá ri év ben zá rul le,
– éven te/két éven te is mét lõ dõ en meg szer ve zett ren dez vény, ez alól ki vé telt ké pez nek a kü lön -

le ges al ka lom hoz kap cso ló dó an egy al ka lom mal meg ren de zett ese mé nyek (pl. világtalálkozók stb.),
– prog ram terv/struk tú ra: egész évre elõ re is mert leg alább 5-6 ren dez vény bõl áll, a ren dez vény

prog ram ja/idõ pont ja leg alább egy év vel a meg va ló sí tás elõtt ismert, 
– költ ség ve té se leg alább 50 mil lió fo rint, 
– sa ját be vé tel lel ren del ke zik (jegy be vé tel, bér le ti díj ból szár ma zó be vé tel), amely el éri költ -

ség ve té sé nek legalább 15%-át,
– a pá lyá zó nyi lat ko zat ban vál lal ja, hogy a 2007. évi ren dez vény tu risz ti kai ha tás vizs gá la tát el -

ké szí ti (re fe ren ci ák kal ren del ke zõ ké szí tõ ál tal), a szer zõ dés kö tés kor mellékelt minta alapján; 
– a pá lyá zó szin tén vál lal ja, hogy hely szí ni be já rás ke re té ben le he tõ vé te szi a bí rá ló bi zott ság

tag ja i nak a mo ni tor ing hoz szük sé ges információk beszerzését, 
– tár gyi esz köz be szer zé se ese tén a pá lyá zó nyi lat ko zat ban vál lal ja a 14/2002. (XI. 16.)

MeHVM ren de let sze rin ti – 5 éven ke resz tü li – tu risz ti kai célú hasznosítást,
– a pá lyá zó mel lé ke li (ma xi mum 3 ol dal ban) a 2006-ban meg va ló sult ren dez vény szak mai be -

szá mo ló ját (2 éven te meg va ló su ló ren dez vény ese tén a 2005. évi szakmai beszámolót).
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Pé csi ren dez vény ese té ben mel lé kel ni kell a Pé csi Kul tu rá lis Fõ vá ros 2010 ren de zõ iro da
hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát.

A pá lyá zat el bí rá lá sa so rán to váb bi elõnyt él vez:
– ha a ren dez vény mar ke ting szem lé le tû: költ ség ve té sé nek leg alább 10%-át mar ke ting re for dít -

ja, kö zép táv ra (3-4 évre) szó ló, rész le tes kon cep ci ó val ren del ke zik, a cél cso por tok nak/cél or szá gok -
nak meg fe le lõ marketingtevékenységet folytat,  

– a je gyek elõ ér té ke sí té se szer ve zett, va la mely hi va ta los szak mai szer ve zet ben való tag ság (pl.
kü lön bö zõ fesz ti vál szö vet sé gek), ezt a pá lyá za tá ban ismerteti.

Nem kap tá mo ga tást az a pá lyá zat:
a) amely nél a tu risz ti kai vonz erõ nem alá tá masz tott (pl. von zás kör nagy sá ga, kül föl di-bel föl di

lá to ga tók ará nya, részt ve võk szá ma),
b) amely sport ren dez vény meg va ló sí tá sát, il let ve 
c) szak mai kon fe ren ci ák, kong resszu sok szer ve zé sét is ma gá ban foglalja.

4. A tá mo ga tás mér té ke: a ren dez vény össz költ sé gé nek leg fel jebb 20%-a, ma xi mum 15 mil -
lió forint lehet.

A tá mo ga tás for má ja: a pá lyá zó mû kö dé si tá mo ga tá sá nak nem mi nõ sü lõ vissza fi ze té si kö te -
le zett ség nél kü li végleges juttatás.   

A pá lyá za tot el bí rá lók in do kolt eset ben a tá mo ga tást a kért nél ala cso nyabb mér ték kel is meg ál -
la pít hat ják. Eb ben az eset ben a bí rá lók meg ha tá roz zák, hogy a csök ken tett tá mo ga tás sal az ere de ti pá -
lyá za ti célt kell-e meg va ló sí ta nia a pá lyá zó nak, vagy a tá mo ga tás csök ken té sé nek ará nyá ban a
pályázati cél tartalmát is csökkentheti-e. 

5. Pá lyá zat ban el szá mol ha tó költ sé gek:
– tisz te let díj, ho no rá ri um és an nak 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 lí tá si költ ség,
– szál lás költ ség,
– biz to sí tá si költ sé gek,
– cso por tos ét ke zés,
– 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 dó 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 met a pá lyá zó nak in do kol nia kell.
A kol lé gi um a re zsi költ sé get nem tá mo gat ja.
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6. A pá lyá zat be nyúj tá sa
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

lehet benyújtani. 
Az on-li ne pá lyá za ti adat lap 2007. áp ri lis 19-ig lesz el ér he tõ a por tá lon.
Csak a hi ány ta la nul be kül dött anya gok fel dol go zá sa tör té nik meg, hi ány pót lás ra nincs le he tõ -

ség. 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 tájékoztatóban leírtak alapján töltse ki!

7. A pá lyá zó ne ve zé si díj cí mén, amely nek össze ge az igé nyelt tá mo ga tá si összeg 1%-a + áfa,
de mi ni mum 10 000 Ft + áfa, azaz 12 000 fo rin tot tar to zik be fi zet ni, il let ve át utal ni a pá lyá zat on-li ne
mó don való 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. 

Az át uta lás, il let ve a pos tai (ró zsa szín) csekk köz le mény ro va tá ban kér jük fel tün tet ni a pá lyá zat 
(on-li ne) „adat lap-azo no sí tó szá mot”. 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 pozícióban a 310 kódot tüntesse 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 vonja maga után. 

A ne ve zé si díj a pá lyá zat le bo nyo lí tá sá ra szolgál. 
A ne ve zé si díj a tá mo ga tás ban nem ré sze sü lõ pá lyá zók ré szé re sem ke rül vissza fi ze tés re.

8. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak me ne te
A pá lyá za to kat a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ják 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 nélkül – a fenti
anyagokat megsemmisítjük.

A pá lyá zók kal kö tött szer zõ dé sek a pá lyá za ti téma vo nat ko zá sá ban nem mó do sít ha tók. A fel -
hasz ná lá si jog cím-mó do sí tá si ké rel me ket – amennyi ben az a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt jog cí -
mek kö zött tör té nik – az NKA Igazgatósága engedélyezheti. 

Más irá nyú jog cím mó do sí tás nem en ge dé lyez he tõ. A szer zõ dés ben sze rep lõ pá lyá za ti cél meg -
va ló sí tá sá nak ha tár ide jét a Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Kol lé gi u ma ké re lem re mó do sít hat ja. A
mó do sí tott idõ pont a 2007. de cem ber 31. nap ját nem ha lad hat ja meg. A tá mo ga tás el szá mo lá sá ra, be -
szá mo lá sá ra vo nat ko zó ha tár idõ-mó do sí tá si ké rel mek re ha tár idõ-mó do sí tás – az NKA Igaz ga tó sá ga
ál tal – leg fel jebb egy al ka lom mal, hat hó nap nál nem hosszabb idõtartamra adható, de az a 2008.
február 28. idõpontot nem haladhatja meg. 

9. Cse kély össze gû tá mo ga tás
(1) Je len fel hí vás alap ján nyúj tott tá mo ga tá sok cse kély össze gû tá mo ga tás nak mi nõ sül nek,

ame lye ket ki zá ró lag az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik ke lyé nek a cse kély
össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról szó ló 2006. de cem ber 15-i 1998/2006/EK
bi zott sá gi ren de let – HL L so ro zat 379/5 2006. 12. 28. – (a to váb bi ak ban 1998/2006/EK bizottsági
rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(2) Az 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let alap ján de mi ni mis tá mo ga tás nyújt ha tó va la mennyi
ága zat vál lal ko zá sai szá má ra az aláb bi kivételekkel: (…)

d) ex port tal kap cso la tos te vé keny sé gek tá mo ga tá sa, ne ve ze te sen az ex por tált mennyi ség gel, az 
ér té ke sí té si há ló zat ki ala kí tá sá val és mû köd te té sé vel, il let ve az ex port te vé keny ség gel össze füg gés -
ben fel me rü lõ egyéb fo lyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások;
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e) az im port áruk he lyett ha zai áru hasz ná la tá tól füg gõ tá mo ga tás; (…)
h) ne héz hely zet ben lévõ vál la la tok1 ré szé re.
(3) Egy vál lal ko zás nak bár mely for rás ból cse kély össze gû tá mo ga tá si jog cí men oda ítélt tá mo -

ga tás tá mo ga tás tar tal ma – há rom pénz ügyi év vo nat ko zá sá ban – nem ha lad hat ja meg a 200 000 eu ró -
nak megfelelõ forintösszeget. 

(4) Min den egyes új cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás oda íté lé se kor az adott pénz ügyi
év ben, va la mint az elõ zõ két pénz ügyi év alatt oda ítélt de mi ni mis tá mo ga tás tel jes össze gét kell
figyelembe venni.

(5) A cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás ugyan azon el szá mol ha tó költ sé gek vo nat ko zá -
sá ban nem hal moz ha tó ál la mi tá mo ga tás sal, amennyi ben az így hal mo zott összeg meg ha lad ná a tá -
mo ga tá si in ten zi tás cso port men tes sé gi ren de le tek ben vagy az Eu ró pai Bi zott ság jóváhagyó
határozatában meghatározott mértékét.

(6) A Pá lyá zó pá lyá za tá hoz nyi lat ko za tot kö te les mel lé kel ni a fo lya mat ban lévõ pénz ügyi év -
ben ka pott va la mennyi cse kély össze gû (de minimis) támogatásról.

10. Az el bí rá lás szem pont jai

Va la mennyi pá lyá zat az aláb bi szem pon tok alap ján ke rül el bí rá lás ra: 
1. A pro jekt szak mai ér té ke lé se (85 pont)
– a ren dez vény ál tal von zott lá to ga tók szá ma (1–15 pont) 
– a ren dez vény ál tal kí nált prog ra mok szá ma, a ren dez vény idõ tar ta ma (1–15 pont) 
– a ren dez vény ha tás kö ré nek nagy sá ga (1–10 pont) 
– ön ál ló tu risz ti kai vonz erõ (1–15 pont) 
– ha gyo má nyos, több éve meg ren de zés re ke rü lõ ese mény (1–5 pont) 
– hoz zá já rul az or szág kép ked ve zõ ala ku lá sá hoz (1–5 pont) 
– il lesz ke dik a hely szín ha gyo má nya i hoz, tu risz ti kai kí ná la tá hoz és te kin tet tel van a ter mé sze ti

kör nye zet re (1–10 pont) 
– kul tu rá lis ér ték te rem tés (1–10 pont).
2. A pro jekt költ ség ve té sé nek in do kolt sá ga, meg ala po zott sá ga (15 pont)
– rész le te sen ki dol go zott költ ség ve tés, az egyes költ ség té te lek és nagy ság rend jük in do kol tak

(1–10 pont) 
– a pá lyá zó a meg va ló sí tás ra je len tõs sa ját for rást biz to sít (1–5 pont).

Nem tá mo gat ha tó ak azok a pá lyá za tok:
– me lyek a fen ti szem pon tok alap ján tör té nõ ér té ke lés so rán nem ér nek el 60 pon tot, vagy 
– ame lyek szak mai pont szá ma nem éri el az 50 pon tot. 

1 Va la mely vál lal ko zás, mé re té tõl, il let ve a kö rül mé nyek tõl füg get le nül, ak kor te kint he tõ ne héz hely zet ben lé võ nek, ha:

a) kor lá tolt fe le lõs sé gi ala pon mû kö dõ tár sa ság ese tén törzs tõ ké jé nek több mint a fele nincs meg, és an nak több mint 

egy ne gye de az elõ zõ 12 hó nap so rán ve szett el;

b) olyan tár sa ság ese tén, ahol leg alább egyes ta gok kor lát lan fe le lõs ség gel bír nak a tár sa ság tar to zá sa te kin te té -

ben, a tár sa ság köny ve i ben ki mu ta tott tõ ké nek több mint a fele nincs meg, és an nak több mint egy ne gye de az elõ zõ 12 hó nap

so rán ve szett el; vagy

c) a ha zai jog sze rint az adott vál lal ko zás – füg get le nül a vál lal ko zá si for má tól – meg fe lel a kol lek tív fi ze tés kép te len -

sé gi el já rás kri té ri u ma i nak.

A Bi zott ság köz le mé nye A Kö zös ség irány mu ta tá sa a ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok meg men té sé hez és szer ke -

zet át ala kí tá sá hoz nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ról 2004/C 244/02(EGT vo nat ko zá sú szö veg)
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11. A pá lyá zat a kö vet ke zõk sze rint mu tas sa be a ren dez vényt:
a) Tö mör jel lem zés 1000 le ütés ter je de lem ben (szó kö zök kel együtt).
b) A ren dez vény is mer te té se az el bí rá lás szem pont rend sze ré nek meg fe le lõ tar ta lom mal: kon -

cep ció, cé lok, ha gyo má nyok, prog ra mok jel le ge, tu risz ti kai vonz erõ is mer te té se, lá to ga tók össze té te -
le (pl. bel föl di, kül föl di, kor osz tá lyok), mik lesz nek 2007-ben a leg fõbb el té ré sek, újdonságok –
legfeljebb 3 oldal terjedelemben.

c) A szö ve ges be szá mo ló mel lett szám sze rû ada tok a kö vet ke zõk rõl:
Mû so rok (elõ adá sok, ki ál lí tá sok, be mu ta tók stb.) köz re mû kö dõk, vár ha tó lá to ga tók szá ma.
d) Költ ség ve tés: be vé te lek és ki adá sok fõbb cso port jai, az aláb bi ak szerint.

A) Az ese mény be vé te le i nek ala ku lá sa 

Elõ zõ évi ren dez vény
ese té ben

(Ezer Ft)

2007-ben ter ve zett

(Ezer Ft)

Ár be vé tel (köz vet len, pl. rész vé te li, ill. be lép ti dí jak ból, stb.)   

Ven dég lá tás, bér le ti díj, rek lám-, más ke res ke del mi be vé tel   

Szpon zo ri, me cé ná si pénz be ni tá mo ga tás   

Ön kor mány za ti tá mo ga tás   *

Köz pon ti ál la mi tá mo ga tás   

NKA-tá mo ga tás   *

EU-for rás   

Egyéb for rás, és pe dig: ……………   

Sa ját for rás   

Össze sen   *

B) Az ese mény ki adá sa i nak ala ku lá sa
Elõ zõ al ka lom mal 

(Ezer Ft)

2007-ben ter ve zett

(Ezer Ft)

Mû vé szek, együt te sek dí ja zá sa1   

Más szak mai köz re mû kö dõk2 dí ja zá sa   

A sze mély zet, a szer ve zõk dí ja zá sa   

Tech ni kai költ sé gek3   

Iro da költ sé gek, mû kö dé si és já ru lé kos költ sé gek4   

Kom mu ni ká ció és rek lám   

Ál ta lá nos költ sé gek, re zsi   

Egyéb ki adás, és pe dig: ………   

Össze sen  *

 A *-gal je lölt cel lák egyez nek a Pá lyá za ti adat lap 4. pont já ban sze rep lõ táb lá zat meg fe le lõ ro va ta i val.

1 Já ru lé kok kal együtt.
2 Ku ta tók, elõ adók, szak al kal ma zot tak, azaz a dí ja zott nem mû vész köz re mû kö dõk.
3 Han go sí tás, fény tech ni ka, szál lí tás, ins tal lá ció stb.
4 Te le fon, jog díj, biz to sí tás, li cen cek stb.
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A pá lyá zat az elõ írt do ku men tu mo kon kí vül, a pá lyá za ti fel hí vás 1. sz. mel lék le té ben fel tün te -
tett nyi lat ko zat ki töl té sével és mel lék lé sé vel ér vé nyes.

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.

A nyi lat ko zat a re giszt rált on-li ne pá lyá zat ról, a je len pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt mel lék -
le tek, va la mint a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban fog lalt ira tok (jogi do ku men tá ció, pá lyá zat meg va ló sí tá -
sá nak rész le tes leírása stb.)

2007. áp ri lis 25-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.)
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1. sz. mel lék let

NYILATKOZATOK

Alul írott pá lyá zó ki je len ti, hogy
– sa ját be vé tel lel ren del ke zik (jegy be vé tel, bér le ti díj ból szár ma zó be vé tel), amely el éri költ -

ség ve té sé nek legalább 15%-át;
– a 2007. évi ren dez vény tu risz ti kai ha tás vizs gá la tát el ké szí ti (re fe ren ci ák kal ren del ke zõ ké szí -

tõ ál tal), ame lyet a szer zõ dés kö tés kor mel lé kelt min ta alapján kell el ké szí te ni.
Tá jé koz ta tá sul: a min ta – töb bek kö zött – az aláb bi in di ká to ro kat tartalmazza:

In di ká tor Mennyi ség

A ren dez vény (so ro zat) lá to ga tó i nak szá ma össze sen Fõ

Eb bõl – bel föl di Fõ

Eb bõl – kül föl di Fõ

Vissza té rõ lá to ga tók ará nya %

Egy nap ra/elõ adás ra jutó lá to ga tók szá ma Fõ/nap/elõ adás

Jegy ár be vé tel össze sen Ft

Egy fõre jutó jegy ár be vé tel Ft/fõ

Ad di ci o ná lis köl tés Ft/fõ

A lá to ga tók elé ge dett sé ge Mi nõ sí tés alap ján

A vá lasz adó lá to ga tók (ki töl tött kér dõ ívek) szá ma, ará nya Db, %

– a hely szí ni be já rás ke re té ben le he tõ vé te szi a bí rá ló bi zott ság tag ja i nak – amennyi ben õk
szük sé ges nek tart ják – a mo ni tor ing hoz szük sé ges információk beszerzését;

– tár gyi esz köz be szer zés ese tén vál lal ja a 14/2002. (XI. 16.) MeHVM ren de let sze rin ti
– 5 éven ke resz tü li – tu risz ti kai célú hasz no sí tá sát;

– ha a ren dez vény mar ke ting szem lé le tû: költ ség ve té sé nek leg alább 10%-át mar ke ting re for dít -
ja, kö zép táv ra (3-4 év) szó ló, rész le tes kon cep ci ó val ren del ke zik, a cél cso por tok nak/cél or szá gok nak
meg fe le lõ mar ke ting te vé keny sé get folytat;

– a je gyek elõ ér té ke sí té se szer ve zett;
– va la mely hi va ta los szak mai szer ve zet ben való tag ság gal ren del ke zik;
– nem áll csõd el já rás, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt;
– a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom nap tá ri éven be lül az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl,

vagy az Eu ró pai Unió for rá sa i ból jut ta tott va la mely tá mo ga tás sal össze füg gés ben a tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

– sa ját tõ ké je, a törzs tõ ke (alap tõ ke) a jog sza bály ban elõ írt leg ki sebb mér ték alá nem csök kent
a pá lyá zat be nyúj tá sa kor;

– ugyan ar ra a ren dez vény re a Tu risz ti kai cél elõ irány zat ból tá mo ga tást még nem ka pott;
– a tá mo ga tás irán ti pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom nap tá ri éven be lül az ál lam ház tar tás

al rend sze re i bõl vagy az Eu ró pai Unió for rá sa i ból jut ta tott va la mely tá mo ga tás sal össze füg gés ben a
tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gét nem, vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis
maior esetét.

……………….., 2007…….....……....   P. H.  ……………………………………
Pá lyá zó (cég sze rû) alá írá sa
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A KÖNYVTÁRI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyv tá ri Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det, amely re meg hív ja a Könyv tár el -
látó Kht.-t.

Al té ma kód szá ma: 2110

Az alább fel so rolt ha tá ron túli fo lyó ira tok 2007. évi lap szá ma i nak be szer zé sé re és azok el jut ta -
tá sá ra az aláb bi meg ha tá ro zás szerint.

Az I. szá mú mel lék let ben fel so rolt 277 vá ro si könyv tár és a II. szá mú mel lék let ben fel so rolt 53
ODR szol gál ta tó könyv tár ré szé re a kö vet ke zõ la po kat kell be sze rez ni és eljuttatni: 

Fó rum Tár sa da lom tu do má nyi Szem le
Ko runk
Mold vai Ma gyar ság
Mû ve lõ dés
Prá gai Tü kör
Szé kely föld
Tá bor tûz
Tü csök
Kas sai Fi gye lõ

A II. szá mú mel lék let ben fel so rolt 53 ODR szol gál ta tó könyv tár ré szé re a kö vet ke zõ la po kat
kell be sze rez ni és eljuttatni:

Aracs
Bá csor szág
Fir ka
Gö mö ror szág
He li kon
Híd
Iro dal mi Szem le
Kal lig ram
Ka ted ra
Látó
Lé tünk
Múl tunk Em lé kei
Szõ rös Kõ

A meg pá lyáz ha tó összeg: 16 700 000 Ft

Tá mo ga tás kér he tõ:
– pos tá zá si költ sé gek re,
– cso ma go lá si költ sé gek re,
– a fo lyó ira tok be szer zé si árá ra.
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A pá lyá zat

2007. már ci us 19-ig be ér ke zõ en

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

Könyv tá ri Kol lé gi um
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I. szá mú mel lék let

Vá ro si könyv tá rak lis tá ja

Abád sza lók Em ber Má ria Vá ro si Könyv tár
Aba új szán tó Pe tõ fi Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
Abony Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
Adony Kö zös sé gi Kul tu rá lis Köz pont és Könyv tár
Ajka Vá ro si Könyv tár és Mú ze um
Al ber tir sa Vá ro si Könyv tár
Aszód Vá ro si Könyv tár
Bá bol na Bá bol na Vá ro si Könyv tár
Bá csal más Vö rös marty Mi hály Vá ro si Könyv tár
Ba da csony to maj Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár
Baja Ady End re Vá ro si Könyv tár
Bak ta ló ránt há za Re guly An tal Ál ta lá nos Is ko la és Társ in téz mé nyei Vá ro si Könyv tá ra
Ba las sa gyar mat Ma dách Imre Vá ro si Könyv tár
Ba la ton al má di Pan nó nia Kul tu rá lis Köz pont és Könyv tár
Ba la ton bog lár Vá ro si Könyv tár
Ba la ton föld vár Ba jor Gizi Kö zös sé gi Ház és Könyv tár
Ba la ton fü red Vá ro si Könyv tár és Hely tör té ne ti Gyûj te mény 
Ba la ton fûz fõ Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár
Ba la ton lel le Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
Bal kány Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház és Vá ro si Nyil vá nos Könyv tár
Bal ma zúj vá ros Vá ro si Könyv tár
Barcs Vá ro si Könyv tár
Bá ta szék Vá ro si Könyv tár
Bá tony te re nye Ady End re Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár
Bat to nya Né pek Ba rát sá ga Köz mû ve lõ dé si és Is ko lai Könyv tár
Bé kés Vá ro si Könyv tár
Bé la pát fal va Gár do nyi Géza Mû ve lõ dé si Ház Könyv tá ra
Be rettyó új fa lu Na dá nyi Zol tán Mû ve lõ dé si Köz pont és Sin ka Ist ván Vá ro si Könyv tár
Ber hi da Köz könyv tár Ber hi da
Bics ke Nagy Ká roly Vá ro si Könyv tár
Bi har ke resz tes Vá ro si Könyv tár
Bóly Er zsé bet Vi ga dó és Vá ro si Könyv tár
Bony hád Soly már Imre Vá ro si Könyv tár
Bor sod ná dasd Bor sod ná das di Vá ro si Kö zös sé gi Ház és Könyv tár
Bu da ke szi Bu da ke szi Könyv tár és In for má ci ós Szol gá lat
Bu da örs Gróf Ber csé nyi Zsu zsan na Vá ro si Könyv tár
Ceg léd Ceg lé di Vá ro si Könyv tár
Cell dö mölk Kresz ne rics Fe renc Könyv tár
Ci gánd Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da, Mû ve lõ dé si Ház és Te le pü lé si Könyv tár
Csen ger Csen ger Vá ros Ön kor mány za ta Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár
Csep reg Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
Csong rád Cse me gi Ká roly Könyv tár és In for má ci ós Köz pont
Csor na Mar tin cse vics Ká roly Vá ro si Könyv tár
Csor vás Bar tók Béla Köz mû ve lõ dé si és If jú sá gi Könyv tár
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Csur gó Vá ro si Könyv tár
Da bas Ha lász Bol di zsár Vá ro si Könyv tár
Deb re cen Deb re ce ni Vá ro si Könyv tár
De me cser Er kel Fe renc Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
De recs ke De recs ke Tér sé gi Köz mû ve lõ dé si, Könyv tár-in for ma ti kai és Vi dék fej lesz té si
  Köz hasz nú Tár sa ság
Dé va vá nya La dá nyi Mi hály Könyv tár
De ve cser De ve cse ri Vá ro si Könyv tár
Dom bó vár Vá ro si Könyv tár
Domb rád Ady End re Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
Do rog Arany Já nos Vá ro si Könyv tár
Du na föld vár Vá ro si Könyv tár
Du na ha rasz ti Vá ro si Könyv tár
Du na ke szi Köl csey Fe renc Vá ro si Könyv tár
Du na új vá ros Jó zsef At ti la Könyv tár
Du na var sány Du na var sány Vá ro si Könyv tár
Du na ve cse Vi kár Béla Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
Ede lény Mû ve lõ dé si Köz pont, Könyv tár és Mú ze um
Elek Vá ro si Könyv tár
Emõd Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
Encs Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár
Enying Vas Ge re ben Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
Er csi Eöt vös Jó zsef Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
Érd Csu ka Zol tán Vá ro si Könyv tár
Esz ter gom Esz ter gom Vá ros Ba bits Mi hály Vá ro si Könyv tá ra
Fe hér gyar mat Mó ricz Zsig mond Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
Fel sõ zsol ca Vá ro si Könyv tár
Fer tõd Fer tõd Vá ro si Könyv tár
Fo nyód Eöt vös Ká roly Vá ro si Könyv tár
Fót Fóti Köz mû ve lõ dé si Köz pont Könyv tá ra
Fü ze sa bony Vá ro si Könyv tár Fü ze sa bony
Fü zes gyar mat Vá ro si Könyv tár
Gár dony Vá ro si Könyv tár
Göd Göd Vá ro si Könyv tár
Gö döl lõ Gö döl lõi Vá ro si Könyv tár és In for má ci ós Köz pont
Gönc Vá ro si Könyv tár
Gyál Kö zös sé gi Ház és Vá ro si Könyv tár
Gyo ma end rõd Vá ro si Könyv tár
Gyöm rõ Pol gár mes te ri Hi va tal Vá ro si Könyv tá ra
Gyön gyös Va chott Sán dor Vá ro si Könyv tár
Gyõr Gal gó czi Er zsé bet Vá ro si Könyv tár
Gyu la Mo gyo rós sy Já nos Vá ro si Könyv tár
Haj dú bö ször mény Vá ro si Könyv tár
Haj dú do rog Mé szá ros Ká roly Vá ro si Könyv tár
Haj dú had ház Föl di Já nos Vá ro si Könyv tár
Haj dú ná nás Mó ricz Pál Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár
Haj dú sám son Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
Haj dú szo bosz ló Ko vács Máté Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár
Har kány Har kány Vá ro si Könyv tár
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Hat van Ady End re Könyv tár, Kö zös sé gi Ház és In no vá ci ós Köz pont
He rend Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
He ves Vá ro si Könyv tár
Hé víz Mó ricz Zsig mond Vá ro si Könyv tár
Hód me zõ vá sár hely Né meth Lász ló Vá ro si Könyv tár
Ib rány Ib rány Vá ro si Kö zös sé gi Ház, Könyv tár, Hely tör té ne ti Mú ze um és Kép tár,

 Ib rá nyi Hír lap In teg rált In téz mé nye
Izsák Szily Kál mán Könyv tár
Já nos hal ma Vá ro si Könyv tár
Já nos som or ja Ba las si Bá lint Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
Jász apá ti Vá ro si Könyv tár és Mû ve lõ dé si Köz pont
Jász árok szál lás Vá ro si Könyv tár
Jász be rény Vá ro si Könyv tár és In for má ci ós Köz pont
Jász fény sza ru Vá ro si Könyv tár
Kaba Gon da Fe renc Vá ro si Könyv tár
Ka dar kút Ka dar kút Vá ro si Könyv tár
Ka lo csa Vá ro si Köz mû ve lõ dé si In téz mé nyek, Könyv tár és Te le ví zió
Ka pu vár Rá ba kö zi Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Könyv tár
Kar cag Vá ro si Cso ko nai Könyv tár
Ka zinc bar ci ka Eg res sy Béni Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár
Ke cel Vá ro si Könyv tár és Mû ve lõ dé si Ház
Ke me cse Vá ro si és Is ko lai Köz mû ve lõ dé si Könyv tár
Ken de res Vá ro si Könyv tár
Ke rek egy há za Ka to na Jó zsef Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
Keszt hely Fej ér György Vá ro si Könyv tár
Kis bér Vá ro si Könyv tár és Köz mû ve lõ dé si In téz mé nyek
Kis kö re Vá ro si Könyv tár
Kis kõ rös Pe tõ fi Sán dor Vá ro si Könyv tár
Kis kun fél egy há za Pe tõ fi Sán dor Vá ro si Könyv tár
Kis kun ha las Kis kun ha las Vá ros Ön kor mány za tá nak Vá ro si Könyv tá ra
Kis kun maj sa Vá ro si Könyv tár
Kis tar csa Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
Kis te lek Vá ro si Könyv tár
Kis új szál lás Arany Já nos Vá ro si Könyv tár
Kis vár da Kis vár da Vá ro si Ön kor mány zat Vá ro si Könyv tá ra
Ko má di Kö zös sé gi Ház és Vá ro si Könyv tár
Ko má rom Jó kai Mór Vá ro si Könyv tár
Kom ló Jó zsef At ti la Vá ro si Könyv tár
Kör mend Fa lu di Fe renc Vá ro si Könyv tár
Kõ szeg Cher nel Kál mán Vá ro si Könyv tár
Kun he gyes Zsig mond Fe renc Vá ro si Könyv tár
Kun szent már ton Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Jó zsef At ti la Könyv tár
Kun szent mik lós Ti nó di Lan tos Se bes tyén Könyv tár
Lá bat lan Vi téz Ság hy An tal Köz mû ve lõ dé si Könyv tár
La jos mi zse La jos mi zse Vá ros Mû ve lõ dé si Háza és Könyv tá ra
Len gyel tó ti Vá ro si Könyv tár
Len ti Vá ro si Könyv tár
Lé ta vér tes Lé ta vér tes Vá ro si Ön kor mány zat Köz mû ve lõ dé si Könyv tár
Le te nye Fák lya Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
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Lõ rin ci Lõ rin ci Vá ro si Könyv tár
Makó Jó zsef At ti la Vá ro si Könyv tár
Mar ca li Ber zse nyi Dá ni el Vá ro si Könyv tár
Má ria pócs Mû ve lõ dé si Ház és Vá ro si Könyv tár
Mart fû Mart fû Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár
Mar ton vá sár Mar ton vá sá ri Köz mû ve lõ dé si és Is ko lai Könyv tár
Má té szal ka Ké pes Géza Vá ro si Könyv tár
Me zõ be rény Vá ro si Könyv tár
Me zõ csát Kiss Jó zsef Kö zös sé gi Ház és Könyv tár
Me zõ he gyes Jó zsef At ti la Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont Könyv tá ra
Me zõ ko vács há za Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont Vá ro si Könyv tár
Me zõ kö vesd Vá ro si Könyv tár Me zõ kö vesd
Me zõ túr Mó ricz Zsig mond Könyv tár és Kö zös sé gi Ház
Mind szent Kel ler La jos Vá ro si Könyv tár
Mis kolc Mis kol ci Vá ro si Könyv tár
Mo hács Bar tók Béla Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár
Mo nor Vá ro si Könyv tár
Mór Radó An tal Vá ro si Könyv tár
Mó ra ha lom Tóth Meny hért Vá ro si Könyv tár és Kö zös sé gi Ház
Mo son ma gya ró vár Hu szár Gál Vá ro si Könyv tár
Nád ud var Vá ro si Könyv tár
Nagy atád Nagy atád Vá ros Ön kor mány zat Köz mû ve lõ dé si Könyv tár
Nagy ba jom Gyer gyai Al bert Vá ro si és Is ko lai Könyv tár
Na gye csed II. Rá kó czi Fe renc Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
Nagy ha lász Kö zös Igaz ga tá sú Vá ro si és Is ko lai Könyv tár és Mû ve lõ dé si Ház
Nagy kál ló Rat kó Jó zsef Vá ro si Könyv tár
Nagy ka ni zsa Ha lis Ist ván Vá ro si Könyv tár
Nagy ká ta Rad nó ti Mik lós Vá ro si Könyv tár
Nagy kõ rös Sza bó Ká roly Vá ro si Könyv tár
Nagy ma ros Vá ro si Könyv tár
Nyék lád há za Ön kor mány za ti Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
Nyer ges új fa lu Ady End re Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
Nyír adony Vá ro si Könyv tár
Nyír bá tor Nyír bá tor Vá ro si Ön kor mány zat Vá ro si Könyv tár
Nyír lu gos Vá ro si Könyv tár
Nyír te lek Nyír te le ki Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont. Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
Ócsa Falu Ta más Vá ro si Könyv tár
Oros há za Justh Zsig mond Vá ro si Könyv tár
Orosz lány Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár
Ózd Vá ro si Könyv tár
Õri szent pé ter Mû ve lõ dé si Ház és Vá ro si Könyv tár Õri szent pé ter
Ör kény Ör kény Vá ros Ön kor mány zat Sza bad idõ Köz pont Könyv tá ra
Paks Pá ko litz Ist ván Vá ro si Könyv tár
Pál há za Pál há zai Tér sé gi Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
Pan non hal ma Vá ro si Könyv tár
Pápa Jó kai Mór Vá ro si Könyv tár
Pász tó Te le ki Lász ló Vá ro si Könyv tár és Mû ve lõ dé si Köz pont
Pé cel Pé cel Vá ro si Könyv tár
Pécs Vá ro si Könyv tár
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Pécs vá rad Fü lep La jos Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont, Könyv tár és Sport csar nok
Pé ter vá sá ra Vá ro si Könyv tár
Pi lis Pi lis Vá ro si Ön kor mány zat Könyv tá ra
Pi lis vö rös vár Vá ro si Könyv tár
Pol gár Ady End re Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár
Pol gár di Vá ro si Könyv tár
Po máz Po má zi Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
Put nok Pé cze li Jó zsef Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont. Vá ro si Könyv tár
Püs pök la dány Vá ro si Könyv tár
Rác ke ve Vá ro si Könyv tár
Ra ka maz Vá ro si Könyv tár
Rép ce lak Mû ve lõ dé si Ott hon és Könyv tár
Rét ság Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár
Sa jó szent pé ter Mû ve lõ dé si és Sport köz pont és Vá ro si Könyv tár
Sán dor fal va Bu dai Sán dor Mû ve lõ dé si Ház és Pe tõ fi Em lék könyv tár
Sár bo gárd Ma da rász Jó zsef Vá ro si Könyv tár
Sar kad Sar kad Vá ros Ön kor mány za ta Bar tók Béla Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár
Sá ros pa tak Zrí nyi Ilo na Vá ro si Könyv tár
Sár vár Syl ves ter Já nos Könyv tár
Sásd Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár
Sá tor al ja új hely Vá ro si Könyv tár
Sellye Mû ve lõ dé si, Sport köz pont és Könyv tár. Vá ro si Könyv tár
Sik lós Vá ro si Könyv tár
Si mon tor nya Si mon tor nya Vá ro si Könyv tár
Sió fok Vá ro si Könyv tár
Solt Vé csey Ká roly Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
Solt vad kert Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház, Könyv tár és Sza bad idõ Köz pont
Sop ron Szé che nyi Ist ván Vá ro si Könyv tár
Sü meg Si mon Ist ván Vá ro si Könyv tár
Sza bad szál lás Pe tõ fi Sán dor Vá ro si Könyv tár
Szar vas Vá ro si Könyv tár
Száz ha lom bat ta Ham vas Béla Vá ro si Könyv tár
Szé csény Krú dy Gyu la Vá ro si Könyv tár
Szeg ha lom Szeg ha lom Vá ros Ön kor mány za ta Nagy Mik lós Vá ro si Könyv tá ra
Szé kes fe hér vár Vá ro si Könyv tár
Szend rõ Vá ro si Köz mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár
Szen tes Vá ro si Könyv tár Köz hasz nú Tár sa ság Szen tes
Szent gott hárd Vá ro si Könyv tár
Szent lõ rinc Vá ro si Kul túr ház és Könyv tár
Sze rencs Vá ro si Kul tu rá lis Köz pont és Könyv tár
Szi get ha lom Szi get ha lom He ge dûs Géza Vá ro si Könyv tá ra
Szi get szent mik lós Vá ro si Könyv tár és In téz mé nyei
Szi get vár Szi get vár Vá ros Ön kor mány zat Köz mû ve lõ dé si Könyv tá ra
Szik szó Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Köz pont, Könyv tár és Mû vé sze ti Is ko la
Szob Érdy Já nos Könyv tár és In for má ci ós Köz pont
Szol nok Hild Vik tor Vá ro si Könyv tár
Tab Tab Vá ros Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek Könyv tá ra
Ta má si Könnyû Lász ló Vá ro si Könyv tár
Ta pol ca Vá ro si Könyv tár és Mú ze um
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Tata Mó ricz Zsig mond Vá ro si Könyv tár
Ta ta bá nya Vá ro si Könyv tár
Tég lás Vá ro si Könyv tár és Köz mû ve lõ dé si In téz mény
Tét Kis fa lu dy Ká roly Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont Vá ro si Könyv tár
Ti sza cse ge Köz ok ta tá si, Köz mû ve lõ dé si In téz mény és Vá ro si Könyv tár
Ti sza föld vár Vá ro si Könyv tár
Ti sza fü red Vá ro si Könyv tár
Ti sza kécs ke Vá ro si Könyv tár
Ti sza lök Vá ro si Könyv tár és Mû ve lõ dé si Ház
Ti sza új vá ros Der ko vits Gyu la Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Könyv tár
Ti sza vas vá ri Ti sza vas vá ri Vá ros Ön kor mány za ta. Köz mû ve lõ dé si-Sport köz pont és Könyv tár
To kaj II. Rá kó czi Fe renc Alap fo kú Ne ve lé si Ok ta tá si In téz mény és Vá ro si Könyv tár
Tol na Tol na Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár
Tom pa Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
Tót kom lós Vá ro si Könyv tár
Tö köl Tö köl Vá ros Ön kor mány za tá nak Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont ja és Könyv tá ra
Tö rök szent mik lós Ipo lyi Ar nold Vá ro si Könyv tár és Hely tör té ne ti Gyûj te mény
Tura Tura Vá ros Ön kor mány za ta Könyv tár
Túr ke ve Túr ke vei Vá ro si Mû ve lõ dé si In téz mény és Könyv tár
Új fe hér tó Új fe hér tó Vá ro si Könyv tár és Mû ve lõ dé si Köz pont
Új szász Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
Üllõ Varg ha Gyu la Vá ro si Könyv tár
Vác Ka to na La jos Vá ro si Könyv tár
Vá mos pércs Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
Vár pa lo ta Krú dy Gyu la Vá ro si Könyv tár
Vá sá ros na mény Vá ro si Könyv tár
Vas vár Dr. Ben de fy Lász ló Vá ro si Könyv tár
Ve csés Ró der Imre Vá ro si Könyv tár
Ve len ce Vá ro si Könyv tár
Ve res egy ház Köl csey Fe renc Vá ro si Könyv tár
Vész tõ Sin ka Ist ván Mû ve lõ dé si Köz pont, Mû vé sze ti Is ko la és Vá ro si Könyv tár
Vil lány Is ko lai-Vá ro si Könyv tár
Vi seg rád Má tyás Ki rály Mû ve lõ dé si Ház és Vá ro si Könyv tár
Zá hony VOKE Vas utas Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tá ra
Za la eger szeg Jó zsef At ti la Vá ro si Könyv tár
Za la ka ros Vá ro si és Is ko lai Könyv tár
Za la lö võ „Sal la” Mû ve lõ dé si Köz pont, Könyv tár és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la
Za la szentg rót Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont, Könyv tár és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la
Zirc Vá ro si Könyv tár
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 II. szá mú mel lék let

ODR szol gál ta tó könyv tá rak

Kecs ke mét Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Ka to na Jó zsef Me gyei Könyv tá ra
Sal gó tar ján Ba las si Bá lint Me gyei Könyv tár
Bé kés csa ba Bé kés Me gye Kép vi se lõ-tes tü le te Me gyei Könyv tá ra
Szom bat hely Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár
Eger Bró dy Sán dor Me gyei és Vá ro si Könyv tár
Bu da pest Bu da pes ti Köz gaz da ság tu do má nyi és Ál lam igaz ga tá si Egye tem, Ker té szet,
  Élel mi szer-tu do má nyi és Táj épí té sze ti Könyv tár és Le vél tár 

 Ter mé szet tu do má nyos Te rü le ti Ko or di ná ci ós Iro da 
 (BKÁE KÉT Könyv tár és Le vél tár TTKI)

Bu da pest Bu da pes ti Köz gaz da ság tu do má nyi és Ál lam igaz ga tá si Egye tem. 
 Egye te mi Köz pon ti Könyv tár

Bu da pest Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Or szá gos Mû sza ki 
 In for má ci ós Köz pont és Könyv tár

Pécs Csor ba Gyõ zõ Me gyei Könyv tár
Za la eger szeg Deák Fe renc Me gyei Könyv tár
Deb re cen Deb re ce ni Egye tem. Egye te mi és Nem ze ti Könyv tár. Ag rár tu do má nyi Könyv tár
Deb re cen Deb re ce ni Egye tem. Egye te mi és Nem ze ti Könyv tár. Ke né zy Könyv tár
Deb re cen Deb re ce ni Egye tem. Egye te mi és Nem ze ti Könyv tár. Nem ze ti 

 és Ál ta lá nos Gyûj te mé nyek Könyv tá ra
Bu da pest Egye te mi Könyv tár, Bu da pest
Veszp rém Eöt vös Ká roly Me gyei Könyv tár
Bu da pest Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár
Bu da pest Had tör té ne ti Könyv tár
Szek szárd Illyés Gyu la Me gyei Könyv tár
Szol nok Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Ver seg hy Fe renc Könyv tár
Ta ta bá nya Jó zsef At ti la Me gyei Könyv tár
Gyõr Kis fa lu dy Ká roly Me gyei Könyv tár
Bu da pest Könyv tá ri In té zet. Könyv tár tu do má nyi Szak könyv tár
Bu da pest Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal. Könyv tár és Do ku men tá ci ós Szol gá lat
Bu da pest Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem Könyv tá ra
Bu da pest Ma gyar Ipar mû vé sze ti Egye tem Könyv tá ra
Bu da pest Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem Könyv tá ra
Bu da pest Ma gyar Nem ze ti Film ar chí vum Könyv tá ra
Bu da pest Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Könyv tá ra
Mis kolc II. Rá kó czi Fe renc Me gyei Könyv tár
Ka pos vár Me gyei és Vá ro si Könyv tár
Deb re cen Mé li usz Ju hász Pé ter Me gyei Könyv tár
Mis kolc Mis kol ci Egye tem Könyv tár, Le vél tár, Mú ze um
Nyír egy há za Mó ricz Zsig mond Me gyei és Vá ro si Könyv tár
Sop ron Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem Egye te mi Köz pon ti Könyv tá ra
Bu da pest Or szá gos Ide gen nyel vû Könyv tár
Bu da pest Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Könyv tár és Do ku men tá ci ós Köz pont
Bu da pest Or szá gos Pe da gó gi ai Könyv tár és Mú ze um
Bu da pest Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár

FELHÍVÁSOK n NKA HÍRLEVÉL 453



Bu da pest Or szág gyû lés Hi va ta la. Or szág gyû lé si Könyv tár
Pécs Pé csi Tu do mány egye tem Köz pon ti Könyv tá ra
Pécs Pé csi Tu do mány egye tem. Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi 

 Cent rum Könyv tá ra
Szent end re Pest Me gyei Könyv tár
Bu da pest Sem mel we is Egye tem Köz pon ti Könyv tár
Sze ged So mo gyi Ká roly Vá ro si és Me gyei Könyv tár
Gyõr Szé che nyi Ist ván Egye tem. Egye te mi Könyv tár
Sze ged Sze ge di Tu do mány egye tem. Egye te mi Könyv tár
Bu da pest Szent Ist ván Egye tem Ál lat or vos-tu do má nyi Könyv tár
Gö döl lõ Szent Ist ván Egye tem. Gö döl lõi Tu do má nyos Könyv tár
Bu da pest Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem Könyv tá ra
Keszt hely Veszp ré mi Egye tem Ge or gi kon Me zõ gaz da ság tu do má nyi Kar 

 Köz pon ti Könyv tár és Le vél tár
Veszp rém Veszp ré mi Egye tem Köz pon ti Könyv tár
Szé kes fe hér vár Vö rös marty Mi hály Me gyei Könyv tár
Bu da pest Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem. Egye te mi Könyv tár
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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

Szín há zi jú ni us 25.

Ze nei má jus 7.

Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes – meg hí vá sos áp ri lis 30.

ÖTM–NKA – meg hí vá sos áp ri lis 25.

Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes 
– meg hí vá sos – SZONDA IPSOS áp ri lis 16.

Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes – meg hí vá sos – TÁRKI áp ri lis 16.

Moz gó kép áp ri lis 10.

Szép iro dal mi áp ri lis 6.

Épí tõ mû vé sze ti áp ri lis 4.

Ka to na Jó zsef pro duk ci ós pá lyá zat már ci us 30.

Is me ret ter jesz tés már ci us 26.

Ze nei már ci us 20.

Le vél tá ri [az 1995. évi LXVI. tv. 34/A. § (1) tá mo ga tá sá ra] már ci us 20.

Könyv tá ri – meg hí vá sos már ci us 19.

Nép mû vé sze ti már ci us 19.

Nép mû vé sze ti – meg hí vá sos már ci us 19.

Nép mû vé sze ti – Ten ger tánc már ci us 19.

Könyv tá ri – meg hí vá sos már ci us 14.

Köz mû ve lõ dé si már ci us 12.

Is me ret ter jesz tés – meg hí vá sos már ci us 9.

Kép zõ mû vé sze ti már ci us 5.

Szín há zi már ci us 1.

Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes – meg hí vá sos feb ru ár 28.

Le vél tá ri feb ru ár 28.

Fo tó mû vé sze ti feb ru ár 26.

Mú ze u mi – meg hí vá sos – MNG feb ru ár 26.

Mú ze u mi – meg hí vá sos – Nagy ki ál lí tá sok ra feb ru ár 26. 
Tánc mû vé sze ti feb ru ár 20.

Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes – Kul tú ra 2000 feb ru ár 20.

Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes – Kul tú ra 2000 feb ru ár 20.

Mú ze u mi feb ru ár 14.

Könyv tá ri feb ru ár 12.

Mû em lé ki és Ré gé sze ti feb ru ár 8.

Ipar mû vé sze ti feb ru ár 5.

Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes – meg hí vá sos ja nu ár 30.

Moz gó kép ja nu ár 24.

Tánc mû vé sze ti – meg hí vá sos ja nu ár 22.

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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