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A MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATA ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. feb ru ár 8.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. már ci us 3.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 319 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 1 851 506 356 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): 15 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 79 162 127 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: 177 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 958 667 431 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 361 467 000 Ft

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

1. Ál lag meg óvás, res ta u rá lás

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Al só va dá szi Re for má tus Egy ház kö zös ség (Al só va dász)
Al só va dá szi re for má tus temp lom rész le ges fel újí tá sá ra 4 000 000 Ft

Ág fal vai Evan gé li kus Egy ház köz ség (Ág fal va)
Az ág fal vai evan gé li kus temp lom te tõ szer ke ze té nek 
és te tõ héj al ásá nak fel újí tá sá ra 4 000 000 Ft

Ba ko nyer dõ Er dé sze ti és Fa ipa ri Zrt. (Pápa)
A sal föl di Má ria-Mag dol ná ról el ne ve zett XIII. szá za di 
pá los ko los tor rom felújítására 1 400 000 Ft

Ber ne ce ba rá ti Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Ber ne ce ba rá ti)
Má ria menny be me ne te le ró mai ka to li kus temp lom fel újí tá sá ra 5 000 000 Ft

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Ön kor mány zat (Mis kolc)
Her man Ot tó-em lék ház fel újí tá sá ra 2 500 000 Ft

Bor sod szi rá ki Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Bor sod szi rák)
Bor sod szi rák, Bar tók Béla utca 50. szám alat ti volt kú ria épü le te fel újí tá sá ra 4 500 000 Ft

Bu da pest Ó bu da Szent há rom ság Plé bá nia (Bu da pest)
St. Do nát-ká pol na szer ke zet meg erõ sí té sé re, te tõ szer ke zet cse ré jé re, 
csa pa dék víz el ve ze té sé re 2 500 000 Ft
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Büki Evan gé li kus Egy ház köz ség (Bük)
Büki evan gé li kus temp lom rész le ges fel újí tá sá ra 3 000 000 Ft

Cen ta u rus-Hun ga ry Mun ka erõ Köz ve tí tõ Kft. (Bö göt e)
Bö gö tei volt Hor vát-kas tély hely re ál lí tá sá ra 3 000 000 Ft

Cisz ter ci Rend Zirc–Pi lis–Pász tó–Szent gott hárd Egye sí tett Apát sá ga
(Zirc)
A kö zép ko ri zir ci apát ság fel tárt rom ja i nak hely re ál lí tá sá ra 3 000 000 Ft

Cseszt reg Köz sé gi Ön kor mány zat (Cseszt reg)
Cseszt re gi népi mû em lék ház ál lag meg óvá sa ér de ké ben vég zen dõ 
víz el ve ze tés re és fö dém szer ke zet fa anyag vé del mé re 500 000 Ft

Csur gó nagy mar to ni Re for má tus Egy ház köz ség (Csur gó nagy mar ton)
Csur gó nagy mar to ni re for má tus temp lom fel újí tá sá ra 2 000 000 Ft

Tár sas ház Deb re cen (Deb re cen)
Deb re cen, Kos suth utca 18. tár sas ház te tõ ze té nek rész le ges fel újí tá sá ra 1 000 000 Ft

Doz ma ti Ró mai Ka to li kus Plé bá nia (Doz mat)
Doz ma ti ró mai ka to li kus temp lom to rony si sak ja hely re ál lí tá sá ra 3 500 000 Ft

Emõ di Re for má tus Egy ház köz ség (Emõd)
Emõ di re for má tus temp lom rész le ges hely re ál lí tá sá ra 4 000 000 Ft

Du na egy há zai Evan gé li kus Egy ház köz ség (Du na egy há za)
A du na egy há zi evan gé li kus temp lom tor nyá nak fel újí tá sá ra, hé ja zat cse ré jé re 1 000 000 Ft

Gaál Zol tán né (Pécs)
Pécs, Nagy Fló ri án utca 7. alat ti mû em lék épü let fel újí tá sá ra 4 000 000 Ft

Ga má si Ró mai Ka to li kus Plé bá nia (Ga más)
Ka rá di ró mai ka to li kus temp lom fel újí tá sá ra 4 000 000 Ft

Gár dony Vá ros Ön kor mány za ta (Gár dony)
Gár do nyi Géza Mú ze um és Em lék ház fel újí tá sá ra 4 000 000 Ft

Gyöm rõ Vá ros Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la
(Gyömrõ)
Gyöm rõ, Gróf Te le ki utca 46. alat ti táj ház te tõ cse ré jé re, 
hely re ál lí tá si mun ká i ra 800 000 Ft

Gyu laf fy Lász ló Ha gyo mány õr zõ Lo vas Ban dé ri um, Cso bánc
Vá rá ért Köz hasz nú Ala pít vány (Gyulakeszi)
Cso bán ci vár fa la i nak ál lag meg óvá sá ra, rész le ges hely re ál lí tá sá ra, 
élet ve szé lyes he lyek meg szün te té sé re 2 000 000 Ft

Ha das Mû te rem Épí tész és Mû vé sze ti Kft. (Mis kolc)
Éger szög, Kos suth La jos utca 1. alatt álló mû em lék épü let 
tü ze lõ be ren de zé se i nek fel újí tá sá ra, il let ve re konst ruk ci ó já ra 500 000 Ft
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He li kon Kas tély mú ze um Kht. (Keszt hely)
Keszt hely, Kas tély utca 11/A szám alat ti ló vál tó ál lo más hely re ál lí tá sá ra 5 000 000 Ft

Hé re gi Re for má tus Egy ház köz ség (Hé reg)
Hé re gi re for má tus temp lom fel újí tá sá nak I. üte mé re, te tõ- 
és fö dém szer ke zet cse ré jé re 4 000 000 Ft

Ib rá nyi Re for má tus Egy ház köz ség (Ib rány)
Az ib rá nyi re for má tus temp lom re konst ruk ci ó já ra 3 000 000 Ft

Ko csér Köz sé gért és Pol gá ra i ért Ala pít vány (Ko csér)
Ko csé ri temp lom rom ál lag meg óvá sá ra 2 000 000 Ft

Ko dály Zol tán Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Du na pa taj)
A pa ta ji mú ze um népi mû em lék épü le te i nek te tõ szer ke zet-ja ví tá sá ra 680 000 Ft

Ko vács vá gá si Re for má tus Egy ház köz ség (Ko vács vá gás)
A ko vács vá gá si re for má tus temp lom bel sõ fel újí tá sá ra és res ta u rá lá sá ra 
(be já ra ti aj tók, szó szék, pa dok, vil lany sze re lé si munkák) 3 000 000 Ft

Köz pon ti Bá nyá sza ti Mú ze um Ala pít vány (Sop ron)
A mú ze um épü le té nek ál lag vé del mé re és fel újí tá sá ra 3 000 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Iha ros be rény)
Iha ros be ré nyi In key-kas tély fel újí tá sá ra 4 000 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Ma gyar szom bat fa)
Ma gyar szom bat fai fa ze kas ház ál lag meg óvá si és hely re ál lí tá si mun ká i ra 530 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Orfû)
Or fûi For rás ház fel újí tá sá ra 3 000 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Zen gõ vár kony)
Táj ház és mí ves to jás mú ze um fel újí tá sá ra, ál lag meg óvá sá ra 900 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Aba sár)
Aba sár, Mú ze um út 15. szá mú táj ház ke rí tés és kapu fel újí tá sá ra 750 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Ál mosd)
Ál mosd, Köl csey-em lék ház és könyv tár ál lag meg õr zõ fel újí tá sá ra 2 500 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Bu da je nõ)
Bu da je nõ egy ko ri skót ben cés rend ház mel lék épü le te i nek 
te tõ- és hom lok zat fel újí tá sá ra 2 000 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Bükk szent már ton)
Bükk szent már to ni ró mai ka to li kus temp lom fel újí tá sá nak II. üte mé re 2 000 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Csó ka kõ)
Csó ka kõi vár ál lag vé del mé re és rom kon zer vá lá sá ra 4 000 000 Ft
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Köz sé gi Ön kor mány zat (Jász te lek)
Jász te lek, Út tö rõ utca 15. alat ti táj ház fel újí tá sá ra 800 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Nóg rád si pek)
A Ba lás-kú ria fel újí tá sá nak elsõ üte mé re 
(te tõ szer ke zet és a cse rép fe dés tel jes cse ré je) 4 000 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Si ó a gárd)
Si ó a gár di mû em lék táj ház épü le té nek ál lag meg óvá sá ra 800 000 Ft

Kõ szeg, Pék utca 7. tár sas ház (Kõ szeg)
Kõ szeg Pék utca 7. tár sas ház fel újí tá sá nak foly ta tá sá ra 2 000 000 Ft

Kõ szeg szer da he lyi Ró mai Ka to li kus Plé bá nia (Kõ szeg szer da hely)
A ve le mi Szent Vid-ká po lna bel sõ fes té sé nek hely re ál lí tá sá ra 4 000 000 Ft

Kõ vá gó örs–Rév fü löp–Ka polcs (Sion) Evan gé li kus Egy ház köz ség
(Kõ vá gó örs)
A kõ vá gó ör si XIII. szá za di evan gé li kus temp lom 
kül sõ és bel sõ ál lag meg óvó fel újí tá sá ra 2 000 000 Ft

Ma gyar Ben cés Kong re gá ció Pan non hal mi Fõ apát ság
(Pan non hal ma)
A pan non hal mi fõ apát ság ke le ti hom lok za tá nak fel újí tá sá ra 3 000 000 Ft

Ma gyar Kul tú ra Ala pít vány (Bu da pest)
A Ma gyar Kul tú ra Ala pít vány mû em lé ki dísz lép csõ há zá nak hely re ál lí tá sá ra, 
res ta u rá lá sá ra, re konst ruk ci ós festésére 5 000 000 Ft

Ma gyar Pá los Rend Elsõ Re me te Szent Pál Rend je (Pécs)
Kesz tölc–Klast rom pusz tai pá los rom meg óvá sá ra, ká pol na 
fölé vé dõ te tõ épí té sé re 2 500 000 Ft

Mán di Jó zsef (Bu da pest)
Var sány, Har mos–Kiss-kú ria te tõ szer ke ze té nek fel újí tá sá ra 2 000 000 Ft

Me zõ kö vesd Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la
(Mezõkövesd)
Me zõ kö vesd, Lász ló Ká roly utca 20. alat ti ma tyó táj ház/la kó ház fel újí tá sá ra 2 000 000 Ft

Mi lo tai Re for má tus Egy ház köz ség (Mi lo ta)
A temp lom aj ta ja i nak, fa mennye ze té nek és mó zes pad já nak res ta u rá lá sá ra 1 000 000 Ft

Móra Fe renc Mú ze um Csong rád Me gyei Ön kor mány zat 
Me gyei Mú ze u ma (Szeged)
A Móra Fe renc Mú ze um be já ra ti kõ orosz lán ja i nak res ta u rá lá sá ra 800 000 Ft

Mül ler Má ria (Pécs)
Pécs, Fe ren ce sek utca 21. szá mú la kó ház fel újí tá sá ra 800 000 Ft
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Na gya lá sony–Dab rony–Ne messza ló ki Tár sult Evan gé li kus
Egy ház köz ség (Na gya lá sony)
Dab ro nyi evan gé li kus temp lom pad- és te tõ fel újí tá sá ra 5 000 000 Ft

Nagy har sány Köz ség Ön kor mány za ta (Nagy har sány)
Nagy har sány, Ko ló nia utca 9. szám alat ti népi mû em lék épü let 
(prés ház, pin ce) fel újí tá sá nak be fe je zé sé re 800 000 Ft

Nagy kál lói Gö rög Ka to li kus Egy ház köz ség (Nagy kál ló)
A nagy kál lói gö rög ka to li kus temp lom ál lag meg óvá sá ra 2 700 000 Ft

Nagy kál lói Re for má tus Egy ház köz ség (Nagy kál ló)
Re for má tus temp lom bá dog fö dé mé nek, hom lok za tá nak fel újí tá sá ra, 
fel vi ze se dés okoz ta ká ro so dá sá nak kijavítására 2 700 000 Ft

Ne mes vi ta Ró mai Ka to li kus Plé bá nia (Ne mes vi ta)
Ne mes vi ta ró mai ka to li kus mû em lék temp lom 
szer ke zets ta bi li zá ci ós mun ká i ra 4 000 000 Ft

Ózd Vá ro si Pol gár mes te ri Hi va tal (Ózd)
Ózd, Liszt Fe renc Mû ve lõ dé si Ház (ol va só épü let) kül sõ 
és bel sõ fal fest mé nye i nek, il let ve a be já ra ti pad ló bur ko la tok 
res ta u rá lá sá ra és rekonstrukciójára 4 000 000 Ft

Pet ro mán Zol tán At ti la (Bu da pest)
Gyöm rõi mag tár te tõ szer ke ze té nek, hom lok za tá nak hely re ál lí tá sá ra 2 000 000 Ft

Pécs-Kert vá ro si Plé bá nia (Pécs)
Pécs-Má lo mi ró mai ka to li kus temp lom res ta u rá lá si és fel újí tá si mun ká i ra 3 000 000 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Nagy tót fa lu)
Nagy tót fa lu, Kos suth utca 36. is ko la tör té ne ti gyûj te mény 
és táj ház te tõ hé ja za tá nak léc cse ré jé re 800 000 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Abda)
Ab dai Má ria-osz lop res ta u rá lá sá ra 1 000 000 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Bu gyi)
Be lez nay-kas tély bel sõ fel újí tá sá ra 5 000 000 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (De me cser)
Elek-kú ria te tõ fel újí tá sá ra 4 000 000 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Haj dú bö ször mény)
Haj dú bö ször mény, Pol gá ri utca 92–100. alat ti mû em lék együt tes 
(haj dú bö ször mé nyi táj há zak) hely re ál lí tá sá nak II. ütemére 4 000 000 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Sár szent lõ rinc)
Pe tõ fi-em lék ház fel újí tá sá ra 1 800 000 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Szeg ha lom)
Szeg ha lom, Til dy utca 14. alat ti Sár rét Mú ze um épü le té nek ál lag meg óvá sá ra 4 500 000 Ft
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Haj dú had há zi Re for má tus Egy ház köz ség (Haj dú had ház)
A haj dú had há zi re for má tus temp lom bá dog te tõ-hé ja za tá nak és fek võ 
eresz csa tor ná i nak tel jes cse ré jé re, va la mint a va ko lat hi bák kijavítására 4 000 000 Ft

Re for má tus Egy ház köz ség (Nyír pa zony)
Nyír pa zo nyi re for má tus temp lom te tõ cse ré jé re 4 500 000 Ft

Re for má tus Egy ház köz ség (Tu zsér)
A tu zsé ri re for má tus temp lom rész le ges hely re ál lí tá sá ra 3 000 000 Ft

Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Bak ta ló ránt há za)
Temp lom to rony re konst ruk ci ó já ra és hom lok zat fel újí tá sá ra 3 000 000 Ft

Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Bá tony te re nye)
Ma con kai Szent Ist ván ró mai ka to li kus temp lom 
kö zép ko ri fal ké pe i nek res ta u rá lá sá ra 2 000 000 Ft

Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Be cse hely)
Be cse hely–Pola ró mai ka to li kus mû em lék temp lom fel újí tá sá ra* 7 000 000 Ft

Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Dej tár)
A dej tá ri ró mai ka to li kus temp lom tetõ és hom lok zat hely re ál lí tá sá ra 3 000 000 Ft

Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Le te nye)
Le te nyei ró mai ka to li kus plé bá nia Szent há rom ság temp lom 
or go ná já nak fel újí tá sá ra 2 500 000 Ft

Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Lit ke)
Lit kei ró mai ka to li kus temp lom fel újí tá sá ra 3 500 000 Ft

Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Nagy kál ló)
Nagy kál lói ró mai ka to li kus mû em lék temp lom tor nyá nak, 
il let ve temp lom ha jó já nak ál lag meg óvó fel újí tá sá ra a tel jes te tõ szer ke zet 
cse ré jé vel és felújításával 2 700 000 Ft

Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Ra vazd)
A ra vaz di ró mai ka to li kus temp lom szen tély fa la res ta u rá lá sá nak har ma dik 
(be fe je zõ) sza ka szá ra 800 000 Ft

Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (So mogy vár)
So mogy vá ri ró mai ka to li kus temp lom fel újí tá sá ra 10 000 000 Ft

Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Vá ros lõd)
Vá ros lõ di ró mai ka to li kus temp lom hom lok zat-hely re ál lí tá sá ra 6 000 000 Ft

Ró mai Ka to li kus Plé bá nia (Jász apá ti)
A jász apá ti ró mai ka to li kus temp lom kö zép sõ ku po lá já ban 
két cse gely res ta u rá lá sá ra 3 000 000 Ft

Ró mai Ka to li kus Plé bá nia (Vác)
Vác-fel sõ vá ro si plé bá nia temp lom hom lok zat-hely re ál lí tá sá nak II. üte mé re 3 500 000 Ft

464 NKA HÍRLEVÉL n DÖNTÉSEK



Sá ros pa ta ki Re for má tus Kol lé gi um (Sá ros pa tak)
A kol lé gi u mi fõ épü let te tõ szer ke ze té nek 
és hé ja za tá nak fel újí tá sa 3. sza ka szá ra 5 000 000 Ft

Sop ron Új utca 21. tár sas ház (Sop ron)
Sop ron új utca 21. szá mú tár sas ház fel újí tá sá ra 1 500 000 Ft

Sü meg Vá ros Ön kor mány za ta (Sü meg)
Sü meg-Ta risz nya vár tel jes hely re ál lí tá sá ra 7 000 000 Ft

Szek szár di Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Szek szárd)
Re me te he gyi Szent An na-ká pol na fa lé pe i nek res ta u rá lá sá ra 1 500 000 Ft

Szent end rei Gö rög ke le ti Szerb Egy ház köz ség (Szent end re)
Szent end re fõ té ri Bla go ves tensz ka szerb or to dox temp lom 
hom lok zat fel újí tá sá nak I. üte mé re, te tõ szer ke zet tel jes fel újí tá sá ra 4 000 000 Ft

Szent Er zsé bet Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség és Fe ren ces Rend ház
(Szom bat hely)
Szom bat he lyi Fe ren ces Rend ház föld szin ti fo lyo só já nak
fal ké pe res ta u rá lá sá ra 250 000 Ft

Te le pü lé si Ön kor mány zat (Za la haláp)
A za la halá pi ró mai ka to li kus temp lom fel újí tá sá ra 3 500 000 Ft

Tolcs vai Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Tolcs va)
Ró mai ka to li kus temp lom hom lok zat fel újí tá sá ra 1 500 000 Ft

Tor bá gyi Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Bi a tor bágy)
Tor bá gyi ró mai ka to li kus temp lom te tõ fel újí tá sá ra 4 000 000 Ft

Tóth Sán dor (Kõ szeg)
Kõ szeg, Rá kó czi utca 6. szá mú épü let fel újí tá sá ra 500 000 Ft

Tö mös vá ry Zol tán (Sop ron)
A Sop ron, Új utca 15. alat ti in gat lan te tõ fel újí tá sá ra 1 500 000 Ft

Vaja Nagy köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te (Vaja)
Vaja, Dam ja nich utca 102. alat ti táj ház fel újí tá sá ra 800 000 Ft

Vas Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szom bat hely)
Arany Egy szar vú Pa ti ka mú ze um (Kõ szeg, Ju ri sics tér 11.) 
hom lok zat fel újí tá sá ra 1 500 000 Ft

Vas kó Ist ván (Haj dú szo bosz ló)
Haj dú szo bosz ló, Vas vá ri Pál utca 40. alat ti, ki ál lí tó te rem ként üze me lõ 
népi mû em lék la kó ház fel újí tá sá ra 800 000 Ft

Váci Zsi dó Hit köz ség (Vác)
Váci zsi na gó ga hely re ál lí tá sá nak II. üte mé re: nõi kar zat hely re ál lí tá sá ra 3 000 000 Ft
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Vá ro si Ön kor mány zat (Da bas)
Da ba si Kos suth Mû ve lõ dé si Köz pont, volt úri ka szi nó te tõ szer ke zete 
fel újí tá sá ra és héj al ás cse ré jé re 4 000 000 Ft

Vá sá ros na mény Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la (Vá sá ros na mény)
Vá sá ros na mény-Vit ka kis ne me si kú ria mû em lé ki res ta u rá lá sá ra 3 000 000 Ft

Za la bol dog fa Köz sé gi Ön kor mány zat (Za la eger szeg)
Za la bol dog fai Ke resz te lõ Szent Já nos-ká pol na 
fel újí tá sá ra és re konst ruk ci ó já ra 2 000 000 Ft

Za la eger sze gi Má ria Mag dol na Ró mai Ka to li kus Plé bá nia
(Za la eger szeg)
Ró mai Ka to li kus fõplé bá nia -temp lom fõ ha jója 
elsõ bolt sza ka szá nak res ta u rá lá sá ra 4 000 000 Ft

2. Ré gé sze ti le lõ he lyek fel tá rá sa, ál lag meg óvá sa

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ál la mi Mû em lék-hely re ál lí tá si és Res ta u rá lá si Köz pont (Budapest)
Mi há lyi Dõ ry-kas tély tu do má nyos célú ré gé sze ti fel tá rá sá nak II. üte mé re 2 500 000 Ft
Fü zér, Pár kány (al só vár) ré gé sze ti fel tá rá sá ra 1 300 000 Ft

Bé kés Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Bé kés csa ba)
Kö rös-vi dé ki vas ko ri te le pü lé sek ré gé sze ti ku ta tá sá ra – Te lek ge ren dás 800 000 Ft

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Mis kolc)
Cse rép vár al ja-vár hegy (Cse rép vár) ré gé sze ti ku ta tá sá ra 800 000 Ft
Di ós gyõr-Hu szár vár ré gé sze ti fel tá rá sá ra 1 200 000 Ft

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
Aqu in cum pol gár vá ros, észak ke le ti ré gió: át ri u mos hosszú ház: át ri um 
és la kó he lyi sé gek II. hi te le sí tõ fel tá rá sá ra és mû em lé ki helyreállítására 2 000 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
A soly má ri vár ré gé sze ti fel tá rá sá ra 
(az ELTE BTK Ré gé szet tu do má nyi In té zet kö zép ko ros tan ása tá sa) 2 500 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Gyõr)
So ko ró pát ka-Ha ran go zó õs ko ri sán ca i nak 
és te ra sza i nak ge o dé zi ai fel mé ré sé re 800 000 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)
Ko má rom-Szõny-Vá sár té ren ró mai kút fel tá rá sá ra 
és egy 2006-ban rész ben fel tárt épü let to váb bi ré sze i nek tisz tá zá sá ra 1 800 000 Ft
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Köz sé gi Ön kor mány zat (Csó ka kõ)
A csó ka kõi vár ré gé sze ti fel tá rá sá nak foly ta tá sá ra* 2 500 000 Ft

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal (Bu da pest)
Ar go na u ta prog ram – Drá va ta má si ha jó ku ta tó pro jekt 2007 meg va ló sí tá sá ra* 650 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)
A sá ros pa ta ki ágyú ön tõ mû hely fel tá rá sá ra 800 000 Ft
Za la vár-Vár szi get: kö zép ko ri te le pü lés fel tá rá sá ra 2 300 000 Ft

Móra Fe renc Mú ze um Csong rád Me gyei Ön kor mány zat 
Me gyei Mú ze u ma (Szeged)
A sze ge di gó ti kus vár temp lom 2007. évi fel tá rá sá ra 2 300 000 Ft

Oros há za Vá ros Ön kor mány za ta Szán tó Ko vács Já nos 
Te rü le ti Mú ze u ma (Orosháza)
Ré gé sze ti ku ta tá sok ra a kö zép ko ri Ka sza per te rü le tén a ta tár já rás 
em lék he lyé nek vo nat ko zá sá ban 1 500 000 Ft

Ó pusz ta sze ri Nem ze ti Tör té ne ti Em lék park Kht. (Ó pusz ta szer)
Su zer-Mo nos tor ban az Ár pád-ko ri temp lom és ko los tor épü le tek 
alap raj zá nak fel tá rá sá ra, be mu ta tá sá ra 1 500 000 Ft

Sá tor al ja új hely Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la
(Sá tor al ja új hely)
Kö zép ko ri Új hely és Pa tak vára ré gé sze ti fel tá rá sá ra 800 000 Ft

Veszp rém Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Veszp rém)
Le sen ce to maj-Pi ros ke reszt ré gé sze ti le lõ hely fel tá rá sá ra 900 000 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Vi seg rád)
Vi seg rád, Rév ut cai kö zép ko ri la kó ház ré gé sze ti fel tá rá sá ra 1 000 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Bánd)
Es seg vár ré gé sze ti és ál lag vé del mi mun ká la ta i nak V. üte mé re 1 300 000 Ft

3. Szak mai ki ad vány ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ar cha e o lin gua Ala pít vány (Bu da pest)
Lasz kovsz ky Jó zsef: The Lands ca pe of Me di e val Ro y al Po wer
Me di e val Vi seg rád in its Lands ca pe Con text címû könyv meg je len te té sé re 600 000 Ft

Ba las si Ki adó Kft. (Bu da pest)
A szé kes fe hér vá ri ki rá lyi ba zi li ka csont váz le le tei címû könyv ki adá sá ra 1 000 000 Ft
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Bu da pes ti Vá ros vé dõ Egye sü let (Bu da pest)
Bu dai Au rél: Kö zép ko ri zsi na gó ga a bu dai vár ne gyed ben 
címû könyv meg je len te té sé re 500 000 Ft

De vo tio Hun ga ro rum Ala pít vány (Sze ged)
Kö pö nye ges Má ria-áb rá zo lá sok a kö zép ko ri Ma gyar or szág 
fal fes té sze té ben címû könyv meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Entz Géza Mû ve lõ dés tör té ne ti Ala pít vány (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Szi lá gyi Or so lya: A szat már né me ti Kos suth-kert címû kéz irat ki adá sá ra 500 000 Ft
Er dõ vi dék épí tett örök sé gét be mu ta tó CD-ROM meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Ép té sü gyi Tá jé koz ta tá si Köz pont Kft. (Bu da pest)
A mû em lék vé de lem elsõ öt ven év fo lya má nak re per tó ri u ma 1956–2006 
címû ki ad vány meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

FO-ROM Mé dia Könyv ki adó és Rek lám Kft. (Kun szál lás)
A ma gyar kas tély le xi kon-so ro zat 9. Gyõr-Mo son-Sop ron me gyei 
kö te té nek meg je len te té sé re 1 500 000 Ft

Gab ri el Mé ry-Mé ry (Sa mo rin–Som or ja)
Gyü gye, Eu ro pa Nost ra-dí jas re for má tus temp lom hely re ál lí tá sa 
mo no grá fi á já nak ki adá sá ra 1 400 000 Ft

He li kon Ki adó Kft. (Bu da pest)
Fat sar Kris tóf: Ma gyar or szág ba rokk kert mû vé sze te 
címû ki ad vány meg je len te té sé re 1 300 000 Ft

Hun ga ro vox Kul tu rá lis Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Bt. (Budapest)
Nagy Gá bor: Nem is tu dom… má sod szor (kis írá sok mû em lék vé de lem rõl 
és nem csak mû em lék vé de lem rõl) címû kö tet meg je len te té sé re 250 000 Ft

Ká ro lyi Jó zsef Ala pít vány (Fe hér vár csur gó)
Ma gyar or szág tör té nel mi kert jei és park jai címû tér kép megjelentetésére 1 400 000 Ft

Kva num Szá mí tás tech ni kai és Nyom da ipa ri Köz ke re se ti Tár sa ság
(Budapest)
Do bo sy né An tal Anna: Fach werk a Schwa bis che Tür kei te rü le tén 
címû könyv meg je len te té sé re 1 400 000 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Ré gé sze ti In té ze te (Budapest)
Mik lós Zsu zsa: Tol na me gye vá rai címû köny vé nek meg je len te té sé re 2 800 000 Ft

Mar tin Opitz Ki adó Bt. (Bu da pest)
Pro hász ka Pé ter: Kin csek a le vél tár ból II. címû könyv meg je len te té sé re 320 000 Ft
Fan csalsz ky Gá bor: Ál lat- és em ber áb rá zo lá sok a késõ avar kori 
ön tött bronz öv ve re te ken címû könyv meg je len te té sé re 500 000 Ft
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Mû em lé ki Ku ta tás és Kéz mû ves ség Há ló za ta, Por ta Spe ci o sa
Egye sü let (Budapest)
Épü let fel mé rés el mé le te és gya kor la ta – Egy na pos to vább kép zés 
elõ adá sai – ki ad vány meg je len te té sé re* 220 000 Ft

Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem (Bu da pest)
A kö zép ko ri Ma gyar or szág mo nas te ri o lo gi u ma 
címû ki ad vány meg je len te té sé re 1 400 000 Ft

Pós ta Béla Egye sü let (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Er dély ré gé sze ti ku ta tá sát és tör té ne ti fej lõ dé sét összeg zõ 
kol lek tív kö tet ki adá sá ra 1 500 000 Ft
Cser há ton köz ség ré gé sze ti mo no grá fi á já nak meg je len te té sé re 200 000 Ft

4. Szak mai ren dez vé nyek re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

A Sze le ta Kul tú rá ért Köz ala pít vány (Bu da pest)
Sze le ta Works hop meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u mi Szer ve ze te
(Kecs ke mét)
„Ha dak út ján” a nép ván dor lás kor fi a tal ku ta tó i nak 
XVIII. kon fe ren ci á ja meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem (Bu da pest)
A mû em lék vé de lem sa já tos tár gya: A tör té ne ti táj címû tu do má nyos 
kon fe ren cia meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Entz Géza Mû ve lõ dés tör té ne ti Ala pít vány (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Er dõ vi dék épí tett örök sé ge címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Er dé lyi Mû em lék-res ta u rá to rok Egye sü le te
(Cluj Na po ca–Kolozsvár)
Az épí tett örök ség fel újí tá sá nak el mé le ti és gya kor la ti kér dé sei címû
nem zet kö zi kon fe ren cia so ro zat 13. ülés sza ká nak a meg ren de zé sé re 900 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Deb re cen)
„Sö tét idõk la kói” címû ré gé sze ti kon fe ren cia meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Ká ro lyi Jó zsef Ala pít vány (Fe hér vár csur gó)
Eu ró pai tör té nel mi ker tek idõ ben és tér ben címû nem zet kö zi 
szak mai kon fe ren cia meg ren de zé sé re 400 000 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)
„In ter et ni kai kap cso la tok a Kö zép-Du na-me den cé ben a bronz kor ban” címû 
nem zet kö zi kon fe ren cia és ki ál lí tás meg ren de zé sé re, ka ta ló gu sá nak kiadására 500 000 Ft
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Kor társ Épí té sze ti Köz pont Ala pít vány (Bu da pest)
„Prob lé más örök ség” cím mel, két na pos nem zet kö zi 
kon fe ren cia meg ren de zé sé re* 1 500 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)
EMAC ’07: Nem zet kö zi ré gé sze ti (ar che o met ri ai) kon fe ren cia ren de zé sé re 500 000 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Mû vé szet tör té ne ti Ku ta tó in té zet
(Budapest)
„A né met–ma gyar épí té sze ti kap cso la tok a 19. szá zad ban” 
címû kon fe ren cia meg ren de zé sé re 1 400 000 Ft

Ma gyar or szá gi Kul tu rá lis Örök ség Osz tá lyok Egye sü let (Miskolc)
Te le pü lé si ér ték fel mé rõ tá bo rok ren de zé sé re a Po gány-Ha vas kis tér ség ben 
(Har gi ta me gye) az Ipoly men tén és Fü lek környékén 1 100 000 Ft

Mo nos to ri Erõd Had kul tú ra Köz pont Mû em lék hely re ál lí tó,
In gat lanfenntartó és Hasznosító Kft. (Ko má rom)
Me men to 2007 – nem zet kö zi mû em lék vé del mi kon fe ren cia 
és works hop meg ren de zé sé re a mo nos to ri erõdben 600 000 Ft

Mû em lé ki Ku ta tás és Kéz mû ves ség Há ló za ta, 
Por ta Spe ci o sa Egye sü let (Budapest)
XIII. or szá gos és nem zet kö zi szak kö zép is ko lai di ák kon fe ren cia 
anya gá nak do ku men tá lá sá ra* 400 000 Ft

Po gány-Ha vas Kis tér sé gi Tár su lás (Mi er cu rea-Ci uc–Csík sze re da)
Örök ség vé del mi kép zés meg ren de zé sé re a Po gány-Ha vas kis tér ség 
pol gár mes te rei és ön kor mány za ti mun ka tár sai részére 400 000 Ft

Ré gi ség bú vár If jú sá gi és Kul tu rá lis Egye sü let (Budaörs)
Ré gé sze ti par kok Ma gyar or szá gon – tu do má nyos kon fe ren cia 
és be mu ta tó na pok meg ren de zé sé re 700 000 Ft

TLA Va gyon ke ze lõ és Hasz no sí tó Kft. (Bu da pest)
Meg úju ló örök ség VIII. – ha tá ron túli ma gyar vo nat ko zá sú épí tett örök ség 
ku ta tá sa és meg óvá sa címû kon fe ren cia meg ren de zé sé re 1 300 000 Ft
Kö zép-eu ró pai örök ség – eu ró pai örök ség nem zet kö zi tu do má nyos 
mû em lék vé dõ kon fe ren cia meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Tu do má nyos Is me ret ter jesz tõ Tár su lat Bu gát Pál Egye sü le te (Eger)
Ro mán And rás mû em lék vé del mi nyá ri egye tem 
(37. egri mû em lék vé del mi nyá ri egye tem) meg ren de zé sé re 1 300 000 Ft

Vá ros- és Fa lu vé dõk Szö vet sé ge (Hun ga ria Nost ra) (Bu da pest)
Vá ros- és fa lu vé dõk XXVI. or szá gos ta lál ko zó já nak meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Ybl Egye sü let Köz hasz nú Szer ve zet (Bu da pest)
Kas tély re ha bi li tá ció V. – Hild Jó zsef mû em lé kei címû kon fe ren cia 
és mû em lék-lá to ga tó túra meg ren de zé sé re 200 000 Ft
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Zala Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Za la eger szeg)
Fe nék pusz ta év ez re dei címû kon fe ren cia meg ren de zé sé re* 1 500 000 Ft

5. Szak mai ren dez vé nyek re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ál la mi Mû em lék-hely re ál lí tá si és Res ta u rá lá si Köz pont (Budapest)
Nagy sze be ni Nem zet kö zi Cast rum Bene kon fe ren ci án 5 fõ rész vé te lé re 130 000 Ft

Bé kés Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Bé kés csa ba)
Gyu ha At ti la rész vé te lé re a So ci ety for Ame ri can Ar cha e o logy 
aus ti ni kon fe ren ci áján 200 000 Ft

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
Rész vé tel re az Ar cha e o me tal lurgy in Eu ro pe 2. In ter na ti o nal Con fe ren ce-n 
Olasz or szág ban 300 000 Ft

Czi rá ki Ve ro ni ka (Veszp rém)
Rész vé tel re az Aip ma an tik fal fes té szet tel fog lal ko zó 
kon fe ren ci án Olasz or szág ban 130 000 Ft

Ico mos Ma gyar Nem ze ti Bi zott ság Egye sü let (Bu da pest)
Ro mán And rás mû em lék vé del mi nyá ri egye te men (37. egri nyá ri egye tem) 
való rész vé tel re* 1 300 000 Ft

Sze ku lá né Kirch hof Ani ta (Bu da pest)
Rész vé tel re az Aip ma an tik fal fes té szet tel fog lal ko zó 
kon fe ren ci án Olasz or szág ban 130 000 Ft

Kla ni czay Pé ter (Bu da pest)
Rész vé tel re a Tu do mány és kul tu rá lis ja vak címû 
nem zet kö zi kon fe ren ci án Olasz or szág ban 100 000 Ft

Kre iter At ti la (Nagy ka ni zsa)
Rész vé tel re az Eu ro pe an Me e ting on An ci ent Ce ra mi co
nem zet kö zi kon fe ren ci án Bu da pes ten* 38 000 Ft

Lam pert Ró zsa Haj nal ka (Bu da pest)
Rész vé tel re az 5. ipa ri nem zet kö zi kon fe ren ci án Ro má ni á ban 80 000 Ft

Né meth Györ gyi (Bu da pest)
Rész vé tel re nem zet kö zi kon fe ren ci á kon Ro má ni á ban, Orosz or szág ban, 
Cseh or szág ban 82 000 Ft

Pro Aqu in co Ala pít vány (Bu da pest)
Rész vé tel re a nem zet kö zi ré gé sze ti, tu risz ti kai kon fe ren ci án 
és ki ál lí tá son Pa es tum ban (Olasz or szág) 400 000 Ft
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Pro hász ka Pé ter (Esz ter gom)
Rész vé tel re a By zan ti ne Co ins in Cent ral Eu ro pe Bet we en the 5. 
and 10. Cen tu ry kon fe ren ci án Krak kó ban 27 000 Ft

Veszp rém Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Veszp rém)
Rész vé tel re a X. Col lo que In ter na ti o nal Sur l’art Pro vin ci al 
Ro ma in kon fe ren ci án Ar les-ban (Fran cia or szág) 150 000 Ft

Zaty kó Csil la (Bu da örs)
Rész vé tel re a Ru ra lia VII. kon fe ren ci án Car diff ban (Nagy-Bri tan nia) 150 000 Ft

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 3 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 9 410  000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok: 3 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 9 410 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 8 200 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ico mos Ma gyar Nem ze ti Bi zott ság Egye sü let (Bu da pest)
Az egye sü let nem zet kö zi tag díj ára* 3 200 000 Ft
Ro mán And rás Do ku men tá ci ós Köz pont do ku men tum ál lo má nyá nak 
vi lág há lón tör té nõ köz zé té te lé re, fel dol go zá sá nak folytatására* 1 000 000 Ft

TLA Va gyon ke ze lõ és Hasz no sí tó Kft. (Bu da pest)
A gyu la fe hér vá ri szé kes egy ház és püs pö ki pa lo ta ré gé sze ti 
ku ta tá sa (2000–2002) címû ta nul mány kö tet ki adá sá ra 4 000 000 Ft

Erõ Zol tán s. k.,
a Mû em lé ki és Ré gé sze ti Kol lé gi um

el nö ke

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

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

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. feb ru ár 12.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. áp ri lis 5.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 425 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 369 848 272 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): 20 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 18 018 065 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: 305 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 264 118 445 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 236 717 621 Ft

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

1. Könyv tá ri szak mai ki ad vá nyok elõ ké szí té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba las si Bá lint Me gyei Könyv tár (Sal gó tar ján)
Kor sze rût és mi nõ sé git! Egy fel hasz ná ló ba rát könyv tár szol gál ta tá sai 
címû kö tet kéz irat-elõ ké szít te tés ére 383 408 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Or na men ti ka tör té ne ti bib li og rá fia 1830–1920 címû kéz irat el ké szít te té sé re 1 200 000 Ft

Or szá gos Ide gen nyel vû Könyv tár (Bu da pest)
Az OIK 2008. évi év köny ve kéz ira tá nak el ké szít te té sé re 1 000 000 Ft

Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár (Bu da pest)
A ma gyar saj tó tör té net bib li og rá fi á ja 2. rész kéz ira tá nak el ké szít te té sé re 630 000 Ft
„Is ko la, kol lé gi um, könyv tár – ci gány szem mel” címû kéz irat el ké szít te té sé re 600 000 Ft
Kom mu ni ká ci ós kér dé sek a könyv tár ban címû kéz irat el ké szít te té sé re 300 000 Ft
Di gi tá lis könyv tá ri fü ze tek 2. – a kép ala pú di gi ta li zá lás el mé le te 
és gya kor la ta címû kéz irat el ké szít te té sé re 500 000 Ft

Sá ros pa ta ki Re for má tus Kol lé gi um (Sá ros pa tak)
Ha za tért köny ve ink címû kéz irat el ké szít te té sé re 1 200 000 Ft

II. Rá kó czi Fe renc Me gyei Könyv tár (Mis kolc)
Az „Így volt…” címû könyv tár szak mai ki ad vány kéz ira tá nak el ké szít te té sé re 440 000 Ft
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2. Szak mai ki ad vá nyok ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba las si Bá lint Me gyei Könyv tár (Sal gó tar ján)
A lé pés pró bák egy más felé mód szer ta ni ta nul má nyok 
címû kö tet meg je len te té sé re 500 000 Ft

Bé kés Me gyei Könyv tár (Bé kés csa ba)
Kul tu rá lis örök ség és tu riz mus könyv tá rak eu ró pai uni ós pro jek tek ben 
elekt ro ni kus ki ad vány meg je len te té sé re 800 000 Ft

Deb re ce ni Egye tem (Deb re cen)
Di gi tá lis írás tu dás (az iro da lom ku ta tás mód sze rei 
a tu do má nyos adat bá zi sok ban) címû elekt ro ni kus ki ad vány meg je len te té sé re 605 000 Ft
A jövõ a múlt és a je len egy sé gé re épül – em lék kö tet meg je len te té sé re 
a száz esz ten de je szü le tett Ko vács Máté tisz te le té re 495 600 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Az egye te mi könyv tár egy év szá za da (1875–1975) címû 
ki ad vány meg je len te té sé re 529 200 Ft
Az egye te mi könyv tár év köny ve XIII. kö te te meg je len te té sé re 554 400 Ft

Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár (Bu da pest)
Az in téz mény XL. év köny ve meg je len te té sé re (2002–2004) 826 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Ver seg hy Fe renc 
Könyv tár és Mû ve lõ dé si Intézet (Szol nok)
A Kincs ke re sõ címû fo lyó irat tör té ne té nek és 1996–2005 kö zött 
meg je lent szá mai re per tó ri u má nak ki adá sá ra 1 100 000 Ft

Könyv tá ros ta ná rok Egye sü le te (Bu da pest)
Kis KTE-köny vek 2. kö te te meg je len te té sé re 
Bon dor Eri ka: Is ko lai könyv tá rak fej lesz té se és me ne dzse lé se címmel 560 000 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Könyv tá ra (Bu da pest)
Sza bó Lõ rinc köl tõ kéz ira tos ha gya té ká ról ké szült 
nyom da kész ka ta ló gus ki adá sá ra 345 000 Ft
Ti be ti gyûj te mény ka ta ló gus meg je len te té sé re 3 970 000 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
A ma gyar nép raj zi bib li og rá fia 2003–2004. évi kö te té nek ki adá sá ra 830 000 Ft

Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár (Bu da pest)
A „Cla vis” nyom dai adat bá zis és a „Ma gyar nyom da és nyom da tör té ne ti” 
ki ad vány in ter ne tes meg je len te té sé re 1 693 000 Ft
Ma gyar idõ sza ki ki ad vá nyok re per tó ri u mai II. címû ki ad vány meg je len te té sé re 592 500 Ft
Régi ma gyar könyv tár III/XVIII. szá zad II. kö te té nek meg je len te té sé re 1 974 968 Ft
Di gi tá lis könyv tá ri fü ze tek I. elekt ro ni kus meg je len te té sé re 1 073 500 Ft
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So mo gyi Ká roly Vá ro si és Me gyei Könyv tár (Sze ged)
Az ész re vét len ku ta tás címû mód szer ta ni ki ad vány meg je len te té sé re 630 000 Ft

Sze ge di Tu do mány egye tem (Sze ged)
Ju bi le u mi kö tet meg je len te té sé re dr. Haj dú Géza nyu gal ma zott
könyv tár igaz ga tó 80. szü le tés nap ja alkalmából 650 000 Ft

Veszp ré mi Fõ egy ház me gye (Veszp rém)
M. Tóth An tal: A veszp ré mi szé kes egy ház 18–19. szá za di ze né je 
címû kö tet ki adá sá ra 355 000 Ft

3. Szak mai prog ra mok ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba las si Bá lint Me gyei Könyv tár (Sal gó tar ján)
Tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra, elekt ro ni kus 
ügy in té zé si is me re tek el sa já tí tá sá ra 1 500 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat 
Ka to na Jó zsef Me gyei Könyv tá ra (Kecs ke mét)
A la kos ság in ter net- és elekt ro ni kus szol gál ta tá sok is me re tei 
tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra 1 500 000 Ft

Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár (Szom bat hely)
In for má ció ke re sõ tech ni kák, elekt ro ni kus ügy in té zés 
szak mai kép zés és fel hasz ná lói tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra 1 430 000 Ft

Bé kés Me gyei Könyv tár (Bé kés csa ba)
Elekt ro ni kus ügy in té zés és adat bá zis ke ze lés-tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra 1 470 000 Ft

Bró dy Sán dor Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Eger)
Net min den ki nek köz ér de kû in for má ci ók, elekt ro ni kus ügy in té zés 
és adat bá zis-ke ze lés tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra 1 360 000 Ft

Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem (Bu da pest)
A könyv tá ri elekt ro ni kus szol gál ta tá so kat, adat bá zi so kat hasz ná lók kép zé sé re 1 000 000 Ft

Deák Fe renc Me gyei Könyv tár (Za la eger szeg)
Elekt ro ni kus ügy in té zés is me re te i nek el sa já tí tá sá ra, 
szer ve zett tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra 1 300 000 Ft

Deb re ce ni Egye tem (Deb re cen)
Elekt ro ni kus ügy in té zé si kom pe ten cia kép zés re 1 200 000 Ft

Eöt vös Ká roly Me gyei Könyv tár (Veszp rém)
Az elekt ro ni kus ügy in té zés el sa já tí tá sá ra szer ve zett
tan fo lya mok meg ren de zé sé re 1 200 000 Ft
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Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár (Bu da pest)
Elekt ro ni kus ügy in té zés is me re te i nek el sa já tí tá sá ra 
szer ve zett tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra 1 500 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Ver seg hy Fe renc Könyv tár 
és Mû ve lõ dé si In té zet (Szolnok)
Elekt ro ni kus ügy in té zés is me re te i nek el sa já tí tá sá ra 
szer ve zett tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra 1 280 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Jó zsef At ti la 
Me gyei Könyv tá ra (Tatabánya)
Hasz ná lók szá má ra szer ve zett tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra 
az in ter net rõl és az elekt ro ni kus ügy in té zés rõl 723 900 Ft

Mé li usz Ju hász Pé ter Me gyei Könyv tár (Deb re cen)
Adat bá zi sok ke ze lé sé re szer ve zett tan fo lya mok 
meg ren de zé sé re a hasz ná lók nak 1 235 200 Ft

Mis kol ci Egye tem (Mis kolc)
Elekt ro ni kus ügy in té zés is me re te i nek el sa já tí tá sá ra 
szer ve zett tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra 1 120 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Nyír egy há za)
Elekt ro ni kus ügy in té zés is me re te i nek el sa já tí tá sá ra 
szer ve zett tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra 1 256 000 Ft

Or szá gos Pe da gó gi ai Könyv tár és Mú ze um (Bu da pest)
Elekt ro ni kus ügy in té zés is me re te i nek el sa já tí tá sá ra szer ve zett 
tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra 1 365 000 Ft

Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár (Bu da pest)
A mu ze á lis könyv tá ri do ku men tu mok or szá gos nyil ván tar tá sá hoz kap cso ló dó
adat bá zis-hasz ná lat tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra 956 000 Ft

Pan non Egye tem (Veszp rém)
In for má ció ke re sés és mé dia tár hasz ná la ta címû tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra 
a Ge or gi kon Me zõ gaz da ság-tu do má nyi Kar könyvtárában 800 000 Ft

Pest Me gyei Könyv tár (Szent end re)
Tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra az elekt ro ni kus ügy in té zés el sa já tí tá sá ra 1 168 000 Ft

Pé csi Tu do mány egye tem (Pécs)
Elekt ro ni kus adat bá zis-hasz ná la ti kép zés le bo nyo lí tá sá ra 
könyv tár hasz ná lók nak 1 465 000 Ft

So mo gyi Ká roly Vá ro si és Me gyei Könyv tár (Sze ged)
Az elekt ro ni kus ügy in té zés is me re te i nek el sa já tí tá sá ra, il let ve a hasz ná lók 
szá má ra az adat bá zi sok ke ze lé sé re szer ve zett tan fo lya mok lebonyolítására 1 500 000 Ft
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Szent Ist ván Egye tem (Gö döl lõ)
Komp lex in ter ne tes tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra 
az in for má ció for rá sok hasz ná la tá ról 1 184 000 Ft

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Illyés Gyu la Könyv tá ra (Szek szárd)
Hoz zá ér tés min den ki nek: a di gi tá lis írás tu dás ele mei 
címû tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra 1 433 850 Ft

Vö rös marty Mi hály Me gyei Könyv tár (Szé kes fe hér vár)
Az elekt ro ni kus ügy in té zé si is me re tek el sa já tí tá sá ra 
szer ve zett tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra* 1 477 790 Ft

II. Rá kó czi Fe renc Me gyei Könyv tár (Mis kolc)
A hi va tal ház hoz jön cím mel a hasz ná lók szá má ra tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra 1 360 000 Ft

4. Ok ta tás, szak mai kép zés

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Apá czai Ne ve lé si és Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Pécs)
Fog lal ko zás so ro zat le bo nyo lí tá sá ra fo gya ték kal élõ gyer me kek 
szá má ra a gyer mek könyv tár ban és a ze nei könyvtárban 200 000 Ft

Arany Já nos Vá ro si Könyv tár (Kis új szál lás)
Se gí tünk… se gít he tünk? – esély egyen lõ sé gi pro jekt meg va ló sí tá sá ra 150 000 Ft

Ál ta lá nos Is ko la és Köz sé gi Könyv tár (Haj dú szo vát)
Kí sér le ti könyv tá ri prog ram meg va ló sí tá sá ra a haj dú szo vá ti 
ál ta lá nos is ko la és köz sé gi könyv tár fo gya té kos ta nu lói részére 240 000 Ft

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Dé va vá nya)
Együtt-egy má sért címû fog lal ko zás so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 100 000 Ft

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Ül lés)
Fo gya ték kal élõ gyer me kek és fi a ta lok könyv tá ri in teg rá ci ó ját 
elõ se gí tõ fog lal ko zás so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 110 000 Ft

Ba las si Bá lint Me gyei Könyv tár (Sal gó tar ján)
Edit néni köny ves pol ca címû prog ram so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 
fo gya té kos és egész sé ges gyer me kek részére 330 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Ka to na Jó zsef Me gyei
Könyv tá ra (Kecs ke mét)
Spe ci á lis igé nyû és ép gye re kek kö zös prog ram so ro za tá nak le bo nyo lí tá sá ra 
a Ka to na Jó zsef Könyv tár ban 236 880 Ft

Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár (Szom bat hely)
A fo gya ték kal élõ gye re kek könyv tá ri in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ 
fog lal ko zás so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft
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Bé kés Me gyei Könyv tár (Bé kés csa ba)
Fo gya ték kal élõ gyer me kek és fi a ta lok könyv tá ri in teg rá ci ó ját 
elõ se gí tõ fog lal ko zá sok le bo nyo lí tá sá ra 450 000 Ft

Bró dy Sán dor Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Eger)
Cso da-vá ro da könyv tá ri fog lal ko zás so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 
fo gya ték kal élõ gye re kek nek 400 000 Ft

Bu da ke szi Könyv tár és In for má ci ós Szol gá lat (Bu da ke szi)
Vi lág na pok hoz kap cso ló dó könyv tá ri fog lal ko zá sok 
le bo nyo lí tá sá ra sa ját ne ve lé si igé nyû gye re kek számára 350 000 Ft

Cse me gei Ká roly Könyv tár és In for má ci ós Köz pont (Csong rád)
A könyv tár min den kié cím mel fog lal ko zá sok le bo nyo lí tá sá ra 
fo gya té kos gyer me kek és fi a ta lok részére 500 000 Ft

Csu ka Zol tán Vá ro si Könyv tár (Érd)
Fo gya ték kal élõ gyer me kek könyv tá ri in teg rá ci ó ját se gí tõ 
prog ram so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Deák Fe renc Me gyei Könyv tár (Za la eger szeg)
Fo gya ték kal élõ gyer me kek könyv tá ri in teg rá ci ó ját 
elõ se gí tõ fog lal ko zás so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft

Deb re ce ni Vá ro si Könyv tár (Deb re cen)
Törd át gát ja i dat – a vi lág le gyél te ma gad cím mel 
fog lal ko zás so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 350 000 Ft

Der ko vits Gyu la Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Könyv tár
(Ti sza új vá ros)
Hó nap ról hó nap ra a fo gya ték kal élõ gyer me kek könyv tá ri in teg rá ci ó ját 
elõ se gí tõ fog lal ko zás so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 130 000 Ft

Eg res sy Béni Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Ka zinc bar ci ka)
Fog lal ko zás so ro zat meg va ló sí tá sá ra fo gya ték kal élõ gyer me kek 
és fi a ta lok könyv tá ri in teg rá ci ó já nak elõsegítésére 350 000 Ft

Eöt vös Ká roly Me gyei Könyv tár (Veszp rém)
Te is kö zénk tar to zol címû prog ram so ro zat le bo nyo lí tá sá ra fo gya ték kal élõ 
gyer me kek ré szé re 250 000 Ft

Fej ér György Vá ro si Könyv tár (Keszt hely)
A fo gya ték kal élõ gyer me kek és fi a ta lok könyv tá ri in teg rá ci ó ját 
elõ se gí tõ drá ma pe da gó gi ai fog lal ko zás so ro zat lebonyolítására 300 000 Ft

Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár (Bu da pest)
A fo gya ték kal élõ gyer me kek és fi a ta lok könyv tá ri in teg rá ci ó ját 
elõ se gí tõ fog lal ko zás so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 2 000 000 Ft
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Hu nya di Já nos Köz ok ta tá si és Köz mû ve lõ dé si In téz mény
(Mikepércs)
A fo gya ték kal élõ gyer me kek és fi a ta lok könyv tá ri in teg rá ci ó ját 
se gí tõ fog lal ko zá sok le bo nyo lí tá sá ra 140 000 Ft

Ipo lyi Ar nold Vá ro si Könyv tár és Hely tör té ne ti Gyûj te mény
(Tö rök szent mik lós)
Fo gya ték kal élõ gyer me kek és fi a ta lok könyv tá ri in teg rá ci ó ját 
elõ se gí tõ fog lal ko zás so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 289 000 Ft

Ja ni kovsz ky Éva Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Ko zár mis leny)
A fo gya ték kal élõ gyer me kek és fi a ta lok könyv tá ri in teg rá ci ó ját 
se gí tõ fog lal ko zás so ro zat ra 300 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Ver seg hy Fe renc Könyv tár és
Mû ve lõ dé si In té zet (Szolnok)
A vi lág csak együtt ke rek! fog lal ko zás so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 
fo gya ték kal élõ gyer me kek szá má ra 300 000 Ft

Jó zsef At ti la Könyv tár (Du na új vá ros)
A fo gya ték kal élõ gyer me kek könyv tá ri in teg rá ci ó ját se gí tõ 
fog lal ko zás so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 200 000 Ft

Jó zsef At ti la Vá ro si Könyv tár (Makó)
A spe ci á lis ok ta tást igény lõ és a nor mál tan ter vû is ko lá ban ta nu ló 
gye re kek in teg rá ci ó ját se gí tõ fog lal ko zá sok le bo nyo lí tá sá ra* 250 000 Ft

Ké pes Géza Vá ro si Könyv tár (Má té szal ka)
Kéz a kéz ben! a fo gya ték kal élõ gyer me kek könyv tá ri in teg rá ci ó já nak 
meg va ló sí tá sá ra ha gyo má nyos és nép mû vé sze ti eszközökkel 250 000 Ft

Ko dály Zol tán Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Du na pa taj)
Esély egyen lõ sé gi in teg rá ci ós prog ram so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 
a du na pa ta ji könyv tár ban 200 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat 
Jó zsef At ti la Me gyei Könyv tá ra (Tatabánya)
Fo gya ték kal élõ gyer me kek in teg rá ci ó ját se gí tõ fog lal ko zás so ro zat 
le bo nyo lí tá sá ra 400 000 Ft

Kör men di Kul tu rá lis Köz pont és Fa lu di Fe renc Könyv tár
(Kör mend)
…Ér tük fog juk egy más ke zét, em be rek! címû fog lal ko zás so ro zat
le bo nyo lí tá sá ra fo gya té kos és ép gyer me kek számára 250 000 Ft

Köz könyv tár (Ber hi da)
Fo gya ték kal élõ gyer me kek könyv tá ri in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ 
fog lal ko zá sok le bo nyo lí tá sá ra 80 000 Ft

DÖNTÉSEK n NKA HÍRLEVÉL 479



Köz sé gi Ön kor mány zat (Hen ci da)
Fo gya ték kal élõ gye re kek in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ 
könyv ári fog lal ko zá sok le bo nyo lí tá sá ra 210 000 Ft

Krú dy Gyu la Vá ro si Könyv tár (Vár pa lo ta)
Tün dé rek égen és föl dön fog lal ko zá sok le bo nyo lí tá sá ra 
fo gya ték kal élõ fi a ta lok nak 250 000 Ft

Krú dy Gyu la Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Szé csény)
Fo gya ték kal élõ gyer me kek és fi a ta lok in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ
fog lal ko zá sok le bo nyo lí tá sá ra 180 000 Ft

La jos mi zse Vá ros Mû ve lõ dé si Háza és Könyv tá ra (La jos mi zse)
Kéz fo gás a könyv tár ral címû fog lal ko zás so ro zat meg va ló sí tá sá ra 147 000 Ft

Mart fû Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Mart fû)
Együtt egy má sért egy be fo ga dóbb vi lá gért 
címû fog lal ko zás so ro zat meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Me zõ ko vács há zi Vá ro si Könyv tár (Me zõ ko vács há za)
Ba ran go lás me se or szág ban címû fog lal ko zás so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 400 000 Ft

Mé li usz Ju hász Pé ter Me gyei Könyv tár (Deb re cen)
Könyv tá ri in teg rá ci ót elõ se gí tõ fog lal ko zás so ro zat meg va ló sí tá sá ra 
spe ci á lis is ko lák gyer mek cso port jai részére 500 000 Ft

Mis kol ci Vá ro si Könyv tár (Mis kolc)
A MAON re for má tus sze re tet ott hon bent la kó és nap kö zis kö zép sú lyos 
ér tel mi fo gya té kos fi a tal jai szá má ra fog lal ko zás so ro zat lebonyolítására 300 000 Ft

Mo gyo rós sy Já nos Vá ro si Könyv tár (Gyu la)
Lá tás csök kent gyer me kek könyv tá ri in teg rá ci ó ja: kö zös iro dal mi, 
mû vé sze ti fog lal ko zá sok le bo nyo lí tá sá ra 350 000 Ft

Móra Fe renc Vá ro si Könyv tár (Szent gott hárd)
Ol va só tá bor meg ren de zé sé re fo gya té kos és ta nu lá si ne héz sé gek kel 
küz dõ gye re kek számára 175 000 Ft

Mó ricz Pál Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Haj dú ná nás)
Fo gya ték kal élõ fi a ta lok könyv tá ri in teg rá ci ó ját se gí tõ 
fog lal ko zá sok meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Nyír egy há za)
Ta lál koz zunk a könyv tár ban! – fog lal ko zás so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 
fo gya ték kal élõ gyer me kek könyv tá ri in teg rá ci ó já hoz 400 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
(Fe hér gyar mat)
Fo gya ték kal élõ gyer me kek és fi a ta lok könyv tá ri in teg rá ci ó já nak elõ se gí té sé re 300 000 Ft
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Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Vá mos pércs)
Szak mai prog ra mok le bo nyo lí tá sá ra fo gya ték kal élõ 
ál ta lá nos is ko lás korú gye re kek ré szé re 200 000 Ft

Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Orosz lány)
Fog lal ko zá sok le bo nyo lí tá sá ra fo gya ték kal élõ gye re kek nek 240 000 Ft

Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Sásd)
Fo gya ték kal élõ gyer me kek könyv tá ri in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ 
fog lal ko zás so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Mû ve lõ dé si, Sport Sza bad idõ Köz pont és Könyv tár (Rá kó czi fal va)
Ab la kot nyi tunk a vi lág ra! címû prog ram so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 
sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek részére 250 000 Ft

Nagy Ká roly Vá ro si Könyv tár (Bics ke)
A könyv tár ban együtt len ni jó! cím mel fo gya ték kal élõ 
gye re kek kö zös in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ prog ram so ro zat meg va ló sí tá sá ra 230 000 Ft

Né meth Lász ló Vá ro si Könyv tár (Hód me zõ vá sár hely)
Könyv tá ri in teg rá ci ót elõ se gí tõ fog lal ko zás so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 
fo gya ték kal élõ, egész sé ges gyer me kek és fi a ta lok együt tes közremûködésével 155 000 Ft

Nyír ség Könyv tár Ala pít vány (Nyír egy há za)
Fo gya ték kal élõ gyer me kek és fi a ta lok könyv tá ri in teg rá ci ó ját 
elõ se gí tõ fog lal ko zás so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 230 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Ásott ha lom)
Sa já tos ne ve lé si igé nyû gye re kek nek könyv tá ri in teg rá ci ót elõ se gí tõ 
fog lal ko zás so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 252 100 Ft

Pé csi Vá ro si Könyv tár (Pécs)
A Pé csi Vá ro si Könyv tár Csip ke fa gyer mek könyv tá rá nak prog ram já ra 
a Ke rek vi lág ala pít vá nyi is ko la fo gya ték kal élõ ta nu lói részére 229 220 Ft

Rad nó ti Mik lós Vá ro si Könyv tár (Nagy ká ta)
Sze res se tek en gem, fi gyel je tek rám! címû prog ram so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 200 000 Ft

Sin ka Ist ván Mû ve lõ dé si Köz pont, 
Mû vé sze ti Is ko la és Vá ro si Könyv tár (Vésztõ)
Szak mai prog ra mok meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft

So mo gyi Ká roly Vá ro si és Me gyei Könyv tár (Sze ged)
A könyv tár ar cai cím mel fog lal ko zás so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 
fo gya ték kal élõ gyer me kek részére 400 000 Ft

Te le ki Lász ló Vá ro si Könyv tár és Mû ve lõ dé si Köz pont (Pásztó)
Fo gya ték kal élõ gyer me kek és fi a ta lok könyv tá ri in teg rá ci ó ját 
elõ se gí tõ fog lal ko zás so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 250 000 Ft
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Te rü le ti Mû ve lõ dé si In téz mé nyek Egye sü le te (Budapest)
A Fél szi get Nap kö zi Ott hon fo gya ték kal élõ fi a tal ja i nak 
könyv tá ri in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ fog lal ko zá sok le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Illyés Gyu la Könyv tá ra (Szek szárd)
Nyá ri nap kö zis rend sze rû tá bor le bo nyo lí tá sá ra fo gya té kos gyer me kek szám ra 350 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Barcs)
A fo gya ték kal élõ gyer me kek és fi a ta lok könyv tá ri in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ 
fog lal ko zás so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 213 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Dom bó vár)
Ka polcs címû fog lal ko zá sok ra sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer me kek szá má ra 175 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Ózd)
A fo gya ték kal élõ gyer me kek és fi a ta lok könyv tá ri in teg rá ci ó ját 
elõ se gí tõ fog lal ko zás so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 341 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Sió fok)
Fo gya ték kal élõ gyer me kek szá má ra könyv tá ri fog lal ko zá sok le bo nyo lí tá sá ra 250 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Szé kes fe hér vár)
Me sés mas ka rák a könyv tár ban – a han gok vi lá ga, a fény túl só ol da lán 
címû prog ram meg va ló sí tá sá ra 210 000 Ft

Vá ro si Könyv tár és In for má ci ós Köz pont (Jász be rény)
A fo gya ték kal élõ gyer me kek és fi a ta lok könyv tá ri in teg rá ci ó ját 
elõ se gí tõ fog lal ko zá sok le bo nyo lí tá sá ra 250 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Veszp rém)
Moz dul jon a szó könyv tá ri in teg rá ci ót elõ se gí tõ fog lal ko zás so ro zat 
le bo nyo lí tá sá ra a klub könyv tár ban 300 000 Ft

Zaj ti Fe renc Hely tör té ne ti Gyûj te mény, 
Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Újfehértó)
Itt van az õsz, itt van újra címû fog lal ko zás so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 250 000 Ft

Zrí nyi Ilo na Vá ro si Könyv tár (Sá ros pa tak)
A sá ros pa ta ki fo gya té kos ál ta lá nos is ko lai ta nu lók könyv tá ri in teg rá ci ó ját 
elõ se gí tõ fog lal ko zás so ro zat lebonyolítására 145 000 Ft

II. Rá kó czi Fe renc Me gyei Könyv tár (Mis kolc)
A fo gya ték kal élõ gyer me kek és fi a ta lok könyv tá ri in teg rá ci ó ját elõ se gí tõ
fog lal ko zás so ro zat ra Tiéd is itt a tér címmel 400 000 Ft

II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da és Böl csõ de (Szé csény)
Más hol, más kép pen, má sok kal rend ha gyó iro da lom órák 
szer ve zé sé re hat al ka lom mal 155 000 Ft

Ba las si Bá lint Me gyei Könyv tár (Sal gó tar ján)
Nagy ol vas how Nóg rád me gyé ben címû prog ram so ro zat meg ren de zé sé re 1 400 000 Ft
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Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Ka to na Jó zsef Me gyei
Könyv tá ra (Kecs ke mét)
A Nagy ol vas how ren dez vé nyei le bo nyo lí tá sá ra Bács-Kis kun me gyé ben 1 600 000 Ft

Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár (Szom bat hely)
Köz könyv tá ri szol gál ta tá sok, hasz ná ló ba rát könyv tá rak 
címû prog ram so ro zat le bo nyo lí tá sá ra Vas megyében 1 600 000 Ft

Bé kés Me gyei Könyv tár (Bé kés csa ba)
Nyi tott könyv-tár hét címû prog ram so ro zat le bo nyo lí tá sá ra Bé kés me gyé ben 1 600 000 Ft

Bró dy Sán dor Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Eger)
A Nagy ol vas how címû prog ra mok meg va ló sí tá sá ra 
He ves me gye könyv tá ra i ban 1 000 000 Ft

Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem (Budapest)
A fel hasz ná ló ba rát könyv tár – könyv tá ros címû prog ram meg ren de zé sé re* 450 000 Ft

Csor ba Gyõ zõ Me gyei Könyv tár (Pécs)
Könyv tár az egész sé ges élet mó dért címû prog ram le bo nyo lí tá sá ra 900 000 Ft

Deák Fe renc Me gyei Könyv tár (Za la eger szeg)
Me gyei ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra A könyv tá rak össze fo gá sa 
a tár sa da lo mért pro jekt ke re té ben 1 200 000 Ft

Deb re ce ni Egye tem (Deb re cen)
Az ol va sás éj sza ká ja – az össze fo gás a könyv tá ra kért re gi o ná lis 
ren dez vé nye le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft

Eöt vös Ká roly Me gyei Könyv tár (Veszp rém)
A Nagy ol vas how – prog ram so ro zat le bo nyo lí tá sá ra Veszp rém me gyé ben 1 200 000 Ft

Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár (Bu da pest)
A Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár szak mai prog ram jai meg va ló sí tá sá ra 4 500 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Ver seg hy Fe renc Könyv tár és
Mû ve lõ dé si In té zet (Szolnok)
A Nagy ol vas how pro jekt hez kap cso ló dó prog ra mok meg ren de zé sé re 1 300 000 Ft

Kis fa lu dy Ká roly Me gyei Könyv tár (Gyõr)
Nyisd ki a köny vet – is merd meg al ko tó ját! címû prog ram meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat 
Jó zsef At ti la Me gyei Könyv tá ra (Tatabánya)
Szak mai és ol va sás-nép sze rû sí tõ prog ra mok le bo nyo lí tá sá ra 
Ko má rom-Esz ter gom me gyé ben 1 000 000 Ft

Könyv tá ros ta ná rok Egye sü le te (Bu da pest)
Könyv tá ros ta ná rok egye sü le té nek 2007. évi õszi szak mai nap já nak 
meg ren de zé sé re 400 000 Ft
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Ma gyar Or vo si Könyv tá rak Szö vet sé ge (Bu da pest)
Or vo si me di ca ta 2006 el ne ve zé sû kon fe ren cia meg ren de zé sé re* 289 500 Ft

Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Ka pos vár)
So mogy me gye könyv tá ra i nak össze han golt ren dez vé nyei 
le bo nyo lí tá sá ra a me gyei és vá ro si könyv tár szer ve zé sé ben* 1 200 000 Ft

Mé li usz Ju hász Pé ter Me gyei Könyv tár (Deb re cen)
Or szá gos, re gi o ná lis és me gyei ren dez vé nyek, szak mai prog ra mok 
meg va ló sí tá sá ra 2 000 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Nyír egy há za)
Könyv tár-nép sze rû sí tõ prog ra mok le bo nyo lí tá sá ra 
Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyé ben 1 200 000 Ft

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem (Sop ron)
Köz gyûj te mé nyi na pok 7. címû ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra 800 000 Ft

Or szá gos Ide gen nyel vû Könyv tár (Bu da pest)
Nem ze ti sé gi ön kor mány za ti könyv tá rak, anya nyel vû gyûj te mé nyek 
Ma gyar or szá gon címû kon fe ren cia és ki ál lí tás meg ren de zé sé re 350 000 Ft
A nyel vek eu ró pai nap ja címû ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra 1 200 000 Ft

Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Könyv tár és Do ku men tá ci ós Köz pont
(Budapest)
Könyv tár szak mai prog ram meg va ló sí tá sá ra 198 000 Ft

Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár (Bu da pest)
Tu do má nyos kon fe ren cia meg ren de zé sé re 600 000 Ft

So mo gyi Ká roly Vá ro si és Me gyei Könyv tár (Sze ged)
Könyv tá rak össze fo gá sa a tár sa da lo mért prog ram hoz kap cso ló dó 
ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra Csong rád megyében 1 200 000 Ft

Sze ge di Tu do mány egye tem (Sze ged)
A Ma gyar Könyv tá ro sok Egye sü le te 39. ván dor gyû lé se szer ve zé sé ben 
és le bo nyo lí tá sá ban tör té nõ könyv tá ri rész vé tel re 2 500 000 Ft

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Illyés Gyu la Könyv tá ra (Szek szárd)
Szak mai na pok le bo nyo lí tá sá ra Tol na me gyé ben 800 000 Ft

Vö rös marty Mi hály Me gyei Könyv tár (Szé kes fe hér vár)
A könyv tá rak össze fo gá sa a tár sa da lo mért címû prog ram 
ren dez vé nye i nek le bo nyo lí tá sá ra Fej ér me gyé ben 1 200 000 Ft

Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem (Bu da pest)
Túl a ka ta ló gu son (?) a Nem zet vé del mi Egye tem köz pon ti 
könyv tá ra szak mai ren dez vé nyé nek le bo nyo lí tá sá ra 350 000 Ft

II. Rá kó czi Fe renc Me gyei Könyv tár (Mis kolc)
Esély te rem tés – össze fo gás ban, kor sze rû szol gál ta tá sok kal 
címû kon fe ren cia meg ren de zé sé re 1 300 000 Ft

484 NKA HÍRLEVÉL n DÖNTÉSEK



5. Szol gál ta tá sok ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba las si Bá lint Me gyei Könyv tár (Sal gó tar ján)
Gyer mek könyv tá ri in for má ci ós kár tyák el ké szí té sé re 300 000 Ft

Bács-Kis kun me gyei Ön kor mány zat Ka to na Jó zsef Me gyei
Könyv tá ra (Kecs ke mét)
„Könyv tár ba men tem, gye re utá nam!” Kuk kants be a KJK-ba! 
cím mel könyv tár be mu ta tó film el ké szít te té sé re 1 000 000 Ft

Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár (Szom bat hely)
A Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár szol gál ta tá sát nép sze rû sí tõ 
rek lám film el ké szít te té sé re 995 235 Ft

Bé kés Me gyei Könyv tár (Bé kés csa ba)
A Bé kés Me gyei Könyv tár szol gál ta tá sa it nép sze rû sí tõ film el ké szít te té sé re 975 000 Ft

Bró dy Sán dor Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Eger)
A Bró dy Sán dor Me gyei és Vá ro si Könyv tár gyer mek könyv tá ra 
pro mó ci ós anya gá nak el ké szí té sé re 300 000 Ft

Csor ba Gyõ zõ Me gyei Könyv tár (Pécs)
A könyv tár te vé keny sé gét át fo gó an be mu ta tó film el ké szít te té sé re 999 000 Ft

Deák Fe renc Me gyei Könyv tár (Za la eger szeg)
Könyv tá ri szol gál ta tá sok nép sze rû sí té sét szol gá ló ki ad vány ké szí té sé re 206 000 Ft

Eöt vös Ká roly Me gyei Könyv tár (Veszp rém)
Gyer mek könyv tá ri tá jé koz ta tó ki ad vány meg je len te té sé re 300 000 Ft

Kis fa lu dy Ká roly Me gyei Könyv tár (Gyõr)
Könyv tár is mer te tõ el ké szít te té sé re 
a Kis fa lu dy Ká roly Me gyei Könyv tár szol gál ta tá sa i ról 200 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat 
Jó zsef At ti la Me gyei Könyv tá ra (Tatabánya)
Ta ta bá nya könyv tá ra it és szol gál ta tá sa it be mu ta tó film el ké szít te té sé re 978 250 Ft

Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Ka pos vár)
A könyv tár szol gál ta tá sa it nép sze rû sí tõ rek lám film el ké szít te té sé re* 992 400 Ft

Mé li usz Ju hász Pé ter Me gyei Könyv tár (Deb re cen)
Könyv tá ri szol gál ta tá sa in kat nép sze rû sí tõ rek lám film ké szít te té sé re 946 500 Ft

Mó ricz Zsig mond Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Nyír egy há za)
Mó ricz Zsig mond Me gyei és Vá ro si Könyv tár szol gál ta tá sa it 
be mu ta tó re fe ren cia- és rek lám film el ké szít te té sé re 900 000 Ft

DÖNTÉSEK n NKA HÍRLEVÉL 485



Pest Me gyei Könyv tár (Szent end re)
A könyv tár te vé keny sé gét át fo gó an be mu ta tó film el ké szít te té sé re 987 000 Ft

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Illyés Gyu la Könyv tá ra (Szek szárd)
Könyv tár-nép sze rû sí tõ film el ké szít te té sé re 799 000 Ft

Vö rös marty Mi hály Me gyei Könyv tár (Szé kes fe hér vár)
A könyv tár szol gál ta tá sa it nép sze rû sí tõ ki ad vány el ké szít te té sé re* 300 000 Ft

II. Rá kó czi Fe renc Me gyei Könyv tár (Mis kolc)
Könyv tá ri szol gál ta tá sok nép sze rû sí té sét szol gá ló ki ad vá nyok el ké szít te té sé re 300 000 Ft

6. Esz köz fej lesz tés re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ady End re Mû ve lõ dé si Ház Könyv tár (Domb rád)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 679 984 Ft

Apá czai Ne ve lé si és Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Pécs)
In for má ci ós-, köl csön zõ-, és mun ka pult rend szer ki ala kí tá sá ra a könyv tár ban 551 000 Ft

Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da, Köz sé gi Könyv tár 
és Alap fo kú Mû vé sze ti Iskola (Dóc)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 284 995 Ft

Ál ta lá nos Is ko la és Köz sé gi Könyv tár (Haj dú szo vát)
A könyv tár ban el he lye zés re ke rü lõ új könyv ál lo má nyok vá sár lá sá ra 700 000 Ft

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Surd)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 420 000 Ft

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Ba racs)
A könyv tá r szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 347 623 Ft

Ba ga mér Köz sé gi Köz mû ve lõ dé si Könyv tár (Ba ga mér)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 1 000 000 Ft

Ba las si Bá lint Me gyei Könyv tár (Sal gó tar ján)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 683 998 Ft

Bá tai Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Báta)
Báta köz sé gi könyv tár be ren de zé sé nek kor sze rû sí té sé re 703 920 Ft

Bem Jó zsef Mû ve lõ dé si Ház és Köz sé gi Könyv tár (Hosszú pá lyi)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 1 200 000 Ft

Bé kés Me gyei Könyv tár (Bé kés csa ba)
A Bé kés Me gyei Könyv tár köz pon ti köl csön zõ pult já nak ki vi te le zé sé re 1 008 000 Ft
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Bró dy Sán dor Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Eger)
Szak mai esz köz fej lesz tés re, kor sze rû sí tés re 
a Bró dy Sán dor Me gyei és Vá ro si Könyv tár ban 526 400 Ft

Bu da ke szi Könyv tár és In for má ci ós Szol gá lat (Bu da ke szi)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 139 896 Ft

Deb re ce ni Vá ro si Könyv tár (Deb re cen)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 1 050 000 Ft

Eb esi Kul tu rá lis Kht. (Ebes)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 77 851 Ft

Er dõ kert esi Fa lu ház és Könyv tár (Er dõ ker tes)
Az in téz mény két könyv tá ri he lyi ség gel bõ vü lõ ré szé nek 
bú to rok kal tör té nõ be ren de zé sé re 750 144 Ft

Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár (Bu da pest)
A Zsó ka vár utca 28. alat ti tag könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 1 500 000 Ft
A 1221 Bu da pest, Kos suth La jos utca 30. alat ti tag könyv tár 
szak mai esz köz fej lesz té sé re 1 500 000 Ft

Hu nya di Já nos Köz ok ta tá si és Köz mû ve lõ dé si In téz mény
(Mikepércs)
Szak mai esz köz fej lesz tés re, kor sze rû sí tés re a mi ke pér csi könyv tár ban 400 000 Ft

Jó kai Mór Vá ro si Könyv tár (Ko má rom)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 1 360 000 Ft

Ka to na Jó zsef Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Ke rek egy há za)
Új bú to rok, be ren de zé sek be szer zé sé re 1 500 000 Ft

Ka to na La jos Vá ro si Könyv tár (Vác)
A könyv tár kor sze rû sí té sé re, szak mai esz köz fej lesz té sé re 1 470 000 Ft

Ke me nes al jai Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Cell dö mölk)
Új bú to rok be szer zé sé re a mû ve lõ dé si köz pont és könyv tár 
Kresz ne rics Fe renc Könyv tá rá ba 1 486 211 Ft

Kis fa lu dy Ká roly Me gyei Könyv tár (Gyõr)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 1 343 930 Ft

Kisfaludy Sándor Mûvelõdési Központ, Könyvtár és Emlékház (Sümeg)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 1 046 379 Ft

Kiss György Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Szász vár)
Ol va só te rem és gyer mek rész leg ki ala kí tá sá ra a fel hasz ná ló ba rát 
könyv tár meg va ló sí tá sá hoz 1 374 193 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat 
Jó zsef At ti la Me gyei Könyv tá ra (Tatabánya)
Köny ves pol cok be szer zé sé re 185 850 Ft
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Köl tõ Nagy Imre Köz sé gi Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
(Sár rét ud va ri)
Szak mai esz köz fej lesz tés re, kor sze rû sí tés re a könyv tár ban 498 960 Ft

Kö rös tar csa Köz ség Ön kor mány za ta 
Sza bó Ká roly Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Köröstarcsa)
A könyv tár bú tor za tá nak bõ ví té sé re, kor sze rû sí té sé re 206 640 Ft

Köz sé gi Könyv tár (Új szil vás)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 1 354 244 Ft

Köz sé gi Könyv tár (Bá ránd)
Szak mai esz köz fej lesz tés re, kor sze rû sí tés re a köz sé gi könyv tár ban 1 365 000 Ft

Köz sé gi Könyv tár (Csa nád pa lo ta)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 577 500 Ft

Köz sé gi Könyv tár (Kék)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 194 271 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Csa ta szög)
Az ön kor mány zat könyv tá rá ba új bú to rok, be ren de zé sek vá sár lá sá ra 962 214 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Hen ci da)
A könyv tár nyil vá nos szol gál ta tá sai te ré ben el he lye zett új bú to rok, 
ki egé szí tõ be ren de zé sek be szer zé sé re 217 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Bi csérd)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 140 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Fel sõ pe tény)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 1 365 009 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Ti sza gyu la há za)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 570 448 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Tót szer da hely)
Tót szer da he lyi könyv tár esz köz fej lesz té sé re 849 198 Ft

Ma dách Imre Vá ro si Könyv tár (Ba las sa gyar mat)
A könyv tár kö zös sé gi te ré nek be ren de zé sé re 840 000 Ft

Mik száth Kál mán Köz mû ve lõ dé si In téz mény, 
Könyv tár és If jú sá gi Ház (Ér sek vad kert)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 330 000 Ft

Mis kol ci Vá ro si Könyv tár (Mis kolc)
A Kaff ka Mar git fi ók könyv tár ré szé re új bú to rok be szer zé sé re 1 050 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Nyír egy há za)
Új bú to rok be szer zé sé re a könyv tár nak 640 000 Ft
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Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Gen csa pá ti)
Új könyv tá ri pol cok és ol va só te re mi asz ta lok be szer zé sé re 255 024 Ft

Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (So mogy sárd)
A mû ve lõ dé si ház és könyv tár esz köz be szer zé sé re 826 875 Ft

Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Ti sza vas vá ri)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 932 848 Ft

Nagy Ká roly Vá ro si Könyv tár (Bics ke)
Új be ren de zé si tár gyak be szer zé sé re a hely is me re ti gyûj te mény 
el he lye zé sé re szol gá ló ku ta tó te rem ben 1 187 396 Ft

Nagy atád Vá ros Ön kor mány za ta Vá ro si Könyv tár (Nagy atád)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 420 000 Ft

Nagy ko vá csi Nagy köz ség Ön kor mány za ta (Nagy ko vá csi)
Nagy ko vá csi ban a könyv tár és fa lu ház mû kö dé sé hez szük sé ges 
új esz kö zök be szer zé sé re 1 100 000 Ft

Nagy köz sé gi Könyv tár (Új kí gyós)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 297 150 Ft

Né meth Lász ló Vá ro si Könyv tár (Hód me zõ vá sár hely)
Gyer mek könyv tá ri bú tor zat be szer zé sé re 907 243 Ft

Pap Köz sé gi Nyil vá nos Könyv tár (Pap)
A könyv tár to vább fej lesz té sé hez szük sé ges bú to rok 
és ki egé szí tõ be ren de zé si tár gyak be szer zé sé re 314 712 Ft

Pest Me gyei Könyv tár (Szent end re)
Új ru ha tár meg va ló sí tá sá ra 
a Pest Me gyei Könyv tár ban és re cep ció ki épí té sé re 1 365 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Mo csa)
A könyv tár be ren de zé se i nek kor sze rû sí té sé re 1 297 894 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Kas kan tyú)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 1 190 000 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Kis te lek)
A Kis te  kei Ede Vá ro si Könyv tár be ren de zé sé nek kor sze rû sí té sé re, 
fel hasz ná ló ba rát kör nye zet ki ala kí tá sá ra 1 400 000 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Ma gyar bán he gyes)
Ma gyar bán he gyes köz sé gi könyv tár bú tor za tá nak 
és ki egé szí tõ be ren de zé se i nek be szer zé sé re 1 116 300 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Me zõ szent györgy)
Az Eöt vös Ká roly Köz sé gi Könyv tár nyil vá nos szol gá la ti 
te ré ben új bú to rok, ki egé szí tõ be ren de zé sek be szer zé sé re 699 384 Ft
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Pol gár mes te ri Hi va tal (Pusz ta mér ges)
Köz sé gi és is ko lai könyv tár be ren de zé sé nek pót lá sá ra, 
el hasz ná ló dott pol cok cse ré jé re 700 000 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Bi har tor da)
Bi har tor da köz ség könyv tá rá nak esz köz fej lesz té sé re 1 498 006 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Egyek)
Tár kány Béla Könyv tár nyil vá nos szol gá la ti te ré be
el he lye zett új bú to rok, ki egé szí tõ be ren de zé sek be szer zé sé re 1 450 000 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Gel lén há za)
Szak mai esz köz fej lesz tés re, kor sze rû sí tés re a mû ve lõ dé si ház könyv tá rá ban 592 740 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Kel ebia)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, új bú to rok, 
ki egé szí tõ be ren de zé sek be szer zé sé re 700 000 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Kun he gyes)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 1 442 000 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Ma gyar ho mo rog)
A Ma gyar ho mo rog, Ár pád utca 76. alat ti köz könyv tár ba
új bú to rok be szer zé sé re 275 000 Ft

Ri móc Köz sé gi Ön kor mány zat (Ri móc)
A ri mó ci is ko lai és köz sé gi könyv tár polc rend sze ré nek cse ré jé re 1 108 800 Ft

So mo gyi Ká roly Vá ro si és Me gyei Könyv tár (Sze ged)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 1 050 000 Ft

Te rü le ti Mû ve lõ dé si In téz mé nyek Egye sü le te (Budapest)
Az ol va sói tér ben el he lye zen dõ új bú to rok, ki egé szí tõ be ren de zé sek 
be szer zé sé re a Temi Mi ner va könyv tá ra számára 311 640 Ft

Te rü le ti Mû ve lõ dé si In téz mé nyek Egye sü le te (Budapest)
A Dél-al föl di Bib li o té ka Könyv tár ol va só ter me szak mai 
esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 440 000 Ft

Tor nyos pál ca Köz sé gi Ön kor mány zat Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont 
(Tornyospálca)
A könyv tár nyil vá nos te ré ben el he lye zen dõ ki egé szí tõ 
be ren de zé sek be szer zé sé re 300 300 Ft

Tóth Meny hért Vá ro si Könyv tár és Kö zös sé gi Ház (Mó ra ha lom)
Bú tor és ki egé szí tõ be ren de zé sek be szer zé sé re a könyv tár nak 190 000 Ft

Vá char tyán Köz ség Ön kor mány za tá nak Pol gár mes te ri Hi va ta la
(Váchartyán)
Szak mai esz köz fej lesz tés re a köz sé gi könyv tár ban 493 673 Ft
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Vá mos pércs Vá ro si Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la
(Vámospércs)
A mû ve lõ dé si ház könyv tá ra be ren de zé si tár gya i nak be szer zé sé re 1 469 995 Ft

Vá ro si Könyv tár (Gár dony)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 391 174 Ft

Vá ro si Könyv tár (Sik lós)
Új bú to rok, ki egé szí tõ be ren de zé sek be szer zé sé re a sik ló si vá ro si könyv tár ba 1 400 000 Ft

Vá ro si Könyv tár és Hely tör té ne ti Gyûj te mény (Ba la ton fü red)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 920 858 Ft

Vá ro si Könyv tár és In for má ci ós Köz pont (Jász be rény)
A könyv tár hely is me re ti gyûj te mé nyé nek új bú to rok kal való el lá tá sá ra 1 500 000 Ft

Vá ro si Könyv tár és Köz mû ve lõ dé si In téz mény (Haj dú sám son)
A könyv tár szá má ra új bú to rok, ki egé szí tõ be ren de zé sek be szer zé sé re 372 472 Ft

Vá ro si Könyv tár és Mû ve lõ dé si Ház (Ti sza lök)
A ti sza lö ki te le pü lé si könyv tár nyil vá nos szol gá la ti te ré ben 
el he lye zett új bú to rok be szer zé sé re 350 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Jó zsef At ti la Könyv tár
(Kun szent mik lós)
Új bú to rok, ki egé szí tõ be ren de zé sek be szer zé sé re a könyv tár szá má ra 461 412 Ft

Wass Al bert Könyv tár és Mú ze um (Ta pol ca)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 1 050 000 Ft

Zirc Vá ro si Könyv tár, Mû ve lõ dé si Ház és To u rin form Iro da (Zirc)
Fo lyó irat szek ré nyek be szer zé sé re a Zir ci Vá ro si Könyv tár nak 226 800 Ft

II. Rá kó czi Fe renc Me gyei Könyv tár (Mis kolc)
Szak mai esz köz fej lesz tés re 746 666 Ft

7. Nem zet kö zi kap cso la tok ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ady End re Vá ro si Könyv tár (Baja)
A szak mai cse re prog ram le bo nyo lí tá sá ra a könyv tár 
és a ma ros vá sár he lyi Te le ki Téka kö zött 184 000 Ft

Bé kés Me gyei Könyv tár (Bé kés csa ba)
Eu ró pai Unió – le he tõ sé gek a könyv tá rak szá má ra 
címû prog ram so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 1 300 000 Ft
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Bró dy Sán dor Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Eger)
A re gi o ná lis könyv tá ri el lá tás ta pasz ta la tai az Eu ró pai Unió tag or szá ga i ban 
el ne ve zé sû prog ram meg va ló sí tá sá ra 670 000 Ft

Cse me gi Ká roly Könyv tár és In for má ci ós Köz pont (Csong rád)
Kár pát-me den cei könyv tá ro sok kon fe ren ci á ja meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Csen ger Vá ros Ön kor mány zat Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár
(Csenger)
Ha tár men ti együtt mû kö dés a könyv tá ri el lá tás ban 
cím mel két na pos szak mai kon fe ren cia meg ren de zé sé re 980 000 Ft

Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la (Eger)
Har gi ta me gyei kis tér ség könyv tá ro sa i nak szak mai fó ru ma meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár (Bu da pest)
Kö zös sé gi szol gál ta tá sok– on li ne tá jé koz ta tás és kom mu ni ká ció 
a köz könyv tá rak ban címû prog ram meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ka to na La jos Vá ro si Könyv tár (Vác)
Ha tá ron túli ma gyar könyv tá rak kal ki épí tett mun ka kap cso lat 
to vább fej lesz té sé re irá nyu ló prog ra mok le bo nyo lí tá sá ra 480 000 Ft

Ko do lá nyi Já nos Fõ is ko la (Szé kes fe hér vár)
Oszt rák, ma gyar ol va sá si szo ká sok, in ter net és elekt ro ni kus 
do ku men tu mok a könyv tá rak ban címû kon fe ren cia meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat 
Jó zsef At ti la Me gyei Könyv tá ra (Tatabánya)
Szak mai prog ram le bo nyo lí tá sá ra Nyit ra te rü let könyv tá ra i val 300 000 Ft

Könyv tá ros ta ná rok Egye sü le te (Bu da pest)
Ma gyar is ko lai könyv tá rak együtt mû kö dé se Sep si szent györ gyön 
(Mi kes-kon fe ren cia) meg va ló sí tá sá ra 700 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Nyír egy há za)
Könyv tá ros és ol va só a vál to zó vi lág ban címû prog ram le bo nyo lí tá sá ra 600 000 Ft

Or szá gos Ide gen nyel vû Könyv tár (Bu da pest)
Nem zet kö zi együtt mû kö dé sen ala pu ló könyv tá ri 
és könyv szak mai kap cso la tok ápo lá sá ra 600 000 Ft

Sze ge di Tu do mány egye tem (Sze ged)
A ko lozs vá ri ma gyar könyv tá rak ban ta lál ha tó hun ga ri ku mok fel dol go zá sá ra 
és hoz zá fér he tõ vé té te lé re az EK KA-ban és a MOKKA-ban 500 000 Ft
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8. Ál lo mány bõ ví tés re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Cisz ter ci Nõ vé rek Bol dog asszony Háza Mo nos tor (Kis ma ros)
A könyv tár ál lo mány gya ra pí tá sá ra 500 000 Ft

Cso ko nai Vi téz Mi hály Re for má tus Gim ná zi um, 
Ál ta lá nos Is ko la és Kol lé gi um (Csurgó)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 800 000 Ft

A Du na mel lé ki Re for má tus Egy ház ke rü let 
Rá day Gyûj te mé nye (Budapest)
A könyv tár ál lo mány gya ra pí tá sá ra 640 000 Ft

Du nán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let Tu do má nyos Gyûj te mé nyei
(Pápa)
A könyv tár ál lo mány gya ra pí tá sá ra 800 000 Ft

Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem (Bu da pest)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 480 000 Ft

Fõ egy ház me gyei Ha tó ság (Eger)
A könyv tár ál lo mány gya ra pí tá sá ra 800 000 Ft

Ka lo csa-Kecs ke mé ti Fõ egy ház me gye (Ka lo csa)
A ka lo csai fõ szé kes egy há zi könyv tár gyûj tõ kö ré be tar to zó
könyv tá ri do ku men tu mok be szer zé sé re 800 000 Ft

Kecs ke mé ti Re for má tus Egy ház köz ség (Kecs ke mét)
A könyv tár ál lo má nyá nak gya ra pí tá sá ra 800 000 Ft

Kis kun ha la si Re for má tus Egy ház köz ség (Kis kun ha las)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 480 000 Ft

Ma gyar Ben cés Kong re gá ció Pan non hal mi Fõ apát ság
(Pan non hal ma)
A könyv tár gyûj tõ kö ré be tar to zó do ku men tu mok be szer zé sé re 800 000 Ft

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (Bu da pest)
Az evan gé li kus or szá gos könyv tár ál lo má nyá nak gya ra pí tá sá ra 400 000 Ft

Or szá gos Rab bi kép zõ-Zsi dó Egye tem (Bu da pest)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 800 000 Ft

Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem (Bu da pest)
Az egye tem Böl csé szet tu do má nyi Kar könyv tá rá nak ál lo mány bõ ví té sé re 800 000 Ft
Az egye tem Jog- és Ál lam tu do má nyi Kar könyv tá rá nak ál lo mány bõ ví té sé re 800 000 Ft

Pé csi Püs pö ki Hit tu do má nyi Fõ is ko la (Pécs)
A fõ is ko lai könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 800 000 Ft
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Sa pi en tia Szer ze te si Hit tu do má nyi Fõ is ko la (Budapest)
Do ku men tu mok be szer zé sé re a fõ is ko la könyv tá rá nak 800 000 Ft

Sá ros pa ta ki Re for má tus Kol lé gi um (Sá ros pa tak)
Do ku men tu mok be szer zé sé re a könyv tár nak 800 000 Ft

Sze ge di Hit tu do má nyi Fõ is ko la (Sze ged)
A könyv tár ál lo má nyá nak gya ra pí tá sá ra ma gyar 
és ide gen nyel vû szak köny vek kel 600 000 Ft

Szom bat he lyi Egy ház me gye (Szom bat hely)
Könyv tá ri ál lo mány bõ ví tés re 640 000 Ft

Ti szán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let 
és Deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi um (Debrecen)
Ál lo mány bõ ví tés re a nagy könyv tár ré szé re 800 000 Ft

Váci Egy ház me gye (Vác)
A könyv tár ál lo mány bõ ví té sé re 800 000 Ft

Veszp ré mi Ér se ki Hit tu do má nyi Fõ is ko la (Veszp rém)
A fõ is ko la könyv tá ra ál lo má nyá nak bõ ví té sé re 800 000 Ft

Veszp ré mi Fõ egy ház me gye (Veszp rém)
A veszp ré mi ér se ki könyv tár ál lo má nyá nak fej lesz té sé re 480 000 Ft

Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár (Szom bat hely)
A Vas me gyei bün te tés-vég re haj tá si in té zet fog va tar tot tai 
könyv tá ri el lá tá sá nak ja ví tá sá ra le té ti rendszerben 210 000 Ft

Bé kés Me gyei Könyv tár (Bé kés csa ba)
A Bé kés me gyei bün te tés-vég re haj tá si in té zet fog va tar tot tai 
könyv tá ri el lá tá sá nak ja ví tá sá ra le té ti rendszerben 290 000 Ft

Csor ba Gyõ zõ Me gyei Könyv tár (Pécs)
A Ba ra nya me gyei bün te tés-vég re haj tá si in té zet fi a tal ko rú fog va tar tot tai 
könyv tá ri el lá tá sá nak ja ví tá sá ra le té ti rendszerben 240 000 Ft

Deák Fe renc Me gyei Könyv tár (Za la eger szeg)
A Zala me gyei bün te tés-vég re haj tá si in té zet fog va tar tot tai 
könyv tá ri el lá tá sá nak ja ví tá sá ra le té ti rendszerben 150 000 Ft

Eöt vös Ká roly Me gyei Könyv tár (Veszp rém)
A Veszp rém me gyei bün te tés-vég re haj tá si in té zet fog va tar tot tai 
könyv ári el lá tá sá nak ja ví tá sá ra le té ti rendszerben 220 000 Ft

Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár (Bu da pest)
A fõ vá ro si bün te tés-vég re haj tá si in té zet fog va tar tot tai 
könyv tá ri el lá tás nak ja ví tá sá ra le té ti rendszerben 1 700 000 Ft
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Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Ver seg hy Fe renc Könyv tár 
és Mû ve lõ dé si In té zet (Szolnok)
A Jász-Nagy kun-Szol nok me gyei bün te tés-vég re haj tá si in té zet 
könyv tá rá nak ál lo mány bõ ví té sé re le té ti rend szer ben 250 000 Ft

Kis fa lu dy Ká roly Me gyei Könyv tár (Gyõr)
Gyõr-Mo son-Sop ron me gyei bün te tés-vég re haj tá si in té zet könyv tá rá nak
ál lo mány gya ra pí tá sá ra le té ti rendszerben 240 000 Ft

Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Ka pos vár)
So mogy Me gyei bün te tés-vég re haj tá si in té zet fog va tar tot tai könyv tá ri 
el lá tá sá nak ja ví tá sá ra le té ti rendszerben* 200 000 Ft

Mé li usz Ju hász Pé ter Me gyei Könyv tár (Deb re cen)
A Haj dú-Bi har me gyei bün te tés-vég re haj tá si in té zet könyv tá rai ré szé re 
ál lo mány bõ ví tés re le té ti rend szer ben 400 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Nyír egy há za)
Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei bün te tés-vég re haj tá si in té zet fog va tar tot ta i nak 
könyv tá ri do ku men tu mok kal való el lá tá sá ra le té ti rendszerben 300 000 Ft

Vö rös marty Mi hály Me gyei Könyv tár (Szé kes fe hér vár)
Könyv tá ri do ku men tu mok be szer zé sé re és le tét be adá sá ra a Fej ér me gyei
bün te tés-vég re haj tá si in té zet részére* 210 000 Ft

II. Rá kó czi Fe renc Me gyei Könyv tár (Mis kolc)
A Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyei bün te tés-vég re haj tá si in té zet 
fog va tar tot tai könyv tá ri el lá tá sá nak ja ví tá sá ra le té ti rendszerben 400 000 Ft

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Illyés Gyu la Könyv tá ra (Szek szárd)
Tol na me gyei bün te tés-vég re haj tá si in té zet fog va tar tot tai 
könyv tá ri el lá tá sá nak ja ví tá sá ra le té ti rendszerben 190 000 Ft

Könyv tár el lá tó Kht. (Bu da pest)
Ha tá ron túli fo lyó ira tok 2007. évi lap szá ma i nak be szer zé sé re 
és el jut ta tá sá ra könyv tá rak ba 16 700 000 Ft

*
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Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 6 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 16 126 820 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 egye di pá lyá za tok: 1 db
Ha lasz tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 3 122 920 Ft
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: 3 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 3 000 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Szín ház-és Film mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Az egye tem könyv tá ri in teg rált rend sze ré nek meg vá sár lá sá ra 
és re kor dok kon ver tá lá sá ra, át töl té sé re 3 000 000 Ft

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

el nö ke

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

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

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. feb ru ár 14.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. áp ri lis 4.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 358 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 613 443 482 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): 7 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 7 201 609 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: 187 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 340 330 916 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 164 910 000 Ft

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

1. Be ren de zé sek, esz kö zök be szer zé sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba ra nya Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Pécs)
Szab vány ro var do bo zok tá ro lá sá ra al kal mas szek rény 
és 40 db fiók el ké szít te té sé re 300 000 Ft
Tex ti lek tá ro lá sá ra al kal mas do bo zok be szer zé sé re 200 000 Ft

Bé kés Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Bé kés csa ba)
A mû tár gyak kör nye ze tét ja ví tó szá rí tó be ren de zé sek be szer zé sé re 
és te le pí té sé re a gyu lai Er kel Fe renc Mú ze um raktáraiba 1 000 000 Ft

Bu dai Szerb Or to dox Egy ház me gye (Szent end re)
Tex tí li ák tá ro lá sá ra al kal mas, sav men tes pa pír ból ké szült 
tá ro ló anya gok be szer zé sé re 400 000 Ft

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
A Kis cel li Mú ze um tex til gyûj te mé nye rak tár fej lesz té sé nek, 
kor sze rû tá ro ló rend szer vá sár lá sá nak má so dik szakaszára 1 800 000 Ft

Gö döl lõi Ki rá lyi Kas tély Kht. (Gö döl lõ)
Lég ned ve sí tõ ké szü lé kek és al kat ré szek vá sár lá sá ra 
a Gö döl lõi Kas tély ki ál lí tó ter me i be 1 400 000 Ft
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Gyõr-Mo son-So pon Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Gyõr)
A lég ned ves sé get op ti ma li zá ló be ren de zé sek be szer zé sé re 
a sop ro ni mú ze um ki ál lí tó ter me i be 1 000 000 Ft
Fest mé nyek tá ro lá sá ra al kal mas fém rács rend szer ki épí té sé re 1 200 000 Ft
Tör té ne ti do ku men tá ció biz ton sá gos tá ro lá sá ra al kal mas 
áll vány rend szer be szer zé sé re 300 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Deb re cen)
Klí ma be ren de zés vá sár lá sa a Bocs kai Ist ván Mú ze um szá má ra 290 000 Ft
A tex til gyûj te mény vé del mét, biz ton sá gos és kor sze rû tá ro lá sát 
se gí tõ tex til tá ro ló szek rény és mû tárgy vé del mi anya gok beszerzésére 300 000 Ft
Mû tár gyak kor sze rû tá ro lá sát biz to sí tó anya gok be szer zé sé re 450 000 Ft
Össze sze rel he tõ tex til tá ro ló szek rény és sav men tes cso ma go ló anyag, 
fá tyol fó lia be szer zé sé re 500 000 Ft

HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um (Bu da pest)
Fém szek ré nyek be szer zé sé re a mú ze um tex til gyûj te mé nye szá má ra 1 400 000 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 gyûj te mé nye i hez tar to zó 
mû tár gyak mû tárgy ba rát kör nye ze té nek ki ala kí tá sá ra 
szol gá ló anya gok és eszköz beszerzésére 600 000 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)
Mû tárgy vé del mi szem pont ból meg fe le lõ tá ro ló rend sze rek,
il let ve tá ro ló anya gok be szer zé sé re a ta ta bá nyai múzeum számára 900 000 Ft

Köz le ke dé si Mú ze um (Bu da pest)
Ál lo mány vé del mi esz kö zök be szer zé sé re 500 000 Ft

Ma gyar Ben cés Kong re gá ció Pan non hal mi Fõ apát ság
(Pan non hal ma)
Fo tó tár ál lo mány vé del mét biz to sí tó kor sze rû esz kö zök be szer zé sé re 400 000 Ft

Ma gyar Föld raj zi Mú ze um (Érd)
Rak tá ro zá si esz kö zök be szer zé sé re 140 000 Ft

Mat ri ca Mú ze um (Száz ha lom bat ta)
A Mat ri ca Mú ze um új tex til- és fo tó tá rá nak ki ala kí tá sá ra 
mû tárgy ba rát anya gok ból 700 000 Ft

Ma gyar Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Mú ze um (Budapest)
Mû tárgy vé del mi szem pont ból meg fe le lõ en be mu ta tó 
tá ro ló rend szer be szer zé sé re 1 000 000 Ft

Mis kol ci Ga lé ria Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Miskolc)
Gra fi kai tá ro ló rend szer vá sár lá sá ra a Mis kol ci Ga lé ria mû tárgy rak tá rá ban 700 000 Ft
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Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
A Nép raj zi Mú ze um tö rök bá lin ti rak tá rá ba sze kér-
és ha jó tá ro ló el ké szít te té sé re 1 200 000 Ft

Nóg rád Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Sal gó tar ján)
A Ku bi nyi Fe renc Mú ze um dél ke le ti, il let ve dél nyu ga ti ki ál lí tó ter mei 
ab la ka i nak (8 da rab) UV-szû rõs üvegezésére 250 000 Ft
A Ku bi nyi Fe renc Mú ze um en te ri õr ki ál lí tá sá ba, il let ve bú tor rak tá rá ba 
2 da rab mo bil pá rá sí tó be ren de zés beszerzésére 650 000 Ft
Pa rasz ti fej vi se let hez tar to zó mû tár gyak ál lag vé del mét szol gá ló 
tá ro ló esz kö zök, anya gok be szer zé sé re 300 000 Ft

Or szá gos Mû sza ki Mú ze um (Bu da pest)
Mû tár gyak kör nye ze tét ja ví tó pá ra el szí vó be ren de zés be szer zé sé re 
az ön tö dei mú ze um rak tár he lyi sé gé be 90 000 Ft
Tá ro ló rend sze rek be szer zé sé re az Elekt ro tech ni kai Mú ze um ré szé re, a
do ku men tum gyûj te mény biz ton sá gos tá ro lá sa céljából 200 000 Ft

Or szá gos Pe da gó gi ai Könyv tár és Mú ze um (Bu da pest)
Szem lél te tõ fa li ké pek tá ro lá sá ra al kal mas fi ó kos fém szek ré nyek be szer zé sé re 400 000 Ft

Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet (Bu da pest)
Mû tárgy vé del mi szem pont ból meg fe le lõ tá ro ló rend sze rek be szer zé sé re 1 200 000 Ft

Ó bu dai Mú ze um (Bu da pest)
Mû tár gyak vé del mét, biz ton sá gos és kor sze rû tá ro lá sát se gí tõ esz kö zök 
– fém tér kép tá ro ló szek ré nyek – be szer zé sé re 400 000 Ft

Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um (Bu da pest)
Mû tár gyak vé del mé hez esz köz vé te le, be üze me lé se és mû tárgy vé dõ 
anya gok be szer zé sé re (tá ro ló hoz) 900 000 Ft

Sá ros pa ta ki Re for má tus Kol lé gi um (Sá ros pa tak)
A mú ze um rak tár he lyi sé gei régi fa pol ca i nak fém pol cok ra való cse ré lé sé re 300 000 Ft

Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um (Szent end re)
A mû tár gyak ál la po tát ja ví tó pá ro log ta tó- és szá rí tó be ren de zé sek, 
mé rõ mû sze rek be szer zé sé re a Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um 
ki ál lí tó te re i be és raktáraiba 850 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat 
Mú ze u ma i nak Igaz ga tó sá ga (Nyíregyháza)
Mû tárgy vé del mi szem pont ból meg fe le lõ tá ro ló rend sze rek, 
il let ve tá ro ló anya gok be szer zé sé re a Sós tói Mú ze um fa lu részére 600 000 Ft
A Vay Ádám Mú ze um Kari Vey-met szet gyûj te mé nyé nek szak sze rû 
és biz ton sá gos el he lye zé sé hez tá ro lást se gí tõ esz köz be szer zé sé re 800 000 Ft
A Jósa And rás Mú ze um kép zõ mû vé sze ti gyûj te mé nyé ben mû tárgy ba rát 
anyag ból ké szült tá ro ló blok kok ki ala kí tá sá ra 1 800 000 Ft
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Vá ro si Kép tár – Dák-gyûj te mény (Szé kes fe hér vár)
A mû tár gyak kör nye ze tét ja ví tó pá ro log ta tó-, szá rí tó be ren de zé sek
be szer zé sé re ki ál lí tó ter mek be, raktárakba 1 000 000 Ft

Veszp rém Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Veszp rém)
A Lac kó De zsõ Mú ze um kép zõ mû vé sze ti gyûj te mé nye szá má ra 
mo bil ke ret há lós tá ro ló rend szer ki ala kí tá sá ra 900 000 Ft

Völgy sé gi Mú ze um (Bony hád)
A Völgy sé gi Mú ze um vi se let rak tá rá nak kor sze rû sí té sé re, 
meg fe le lõ tá ro ló esz kö zök, -anya gok beszerzésére 50 000 Ft

Csí ki Szé kely Mú ze um (Mi er cu rea-Ci uc–Csík sze re da)
5 da rab hût ve szá rí tó be ren de zés (pá rát la ní tó) be szer zé sé re 900 000 Ft

Sza bad kai Vá ro si Mú ze um (Su bo ti ca–Sza bad ka)
Mû tárgy vé de lem re 300 000 Ft

Ta risz nyás Már ton Mú ze um (Ghe org he ni–Gyer gyó szent mik lós)
A Ta risz nyás Már ton Mú ze um fo tó- és ké zi ra tar chí vu má nak 
szak sze rû rak tá ro zá sá ra és ál lag meg õr zé sé re 500 000 Ft

Szent Ist ván Egye tem (Gö döl lõ)
Ál lat or vos – Tör té ne ti gyûj te mény ki ál lí tá si tá ro ló i nak fel újí tá sá ra 180 000 Ft

2. Gyûj te mény gya ra pí tás ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba ko nyi Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um (Zirc)
Dr. Ba dinsz ky Pé ter ás vány gyûj te mé nyé nek meg vá sár lá sá ra 500 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Pécs)
Er dé lyi Mik lós: Au tó pá lyá ról a túl vi lág ra, 1980. címû mû vé nek 
meg vá sár lá sá ra a mo dern ma gyar kép tár 
kép zõ mû vé sze ti gyûj te mé nye számára 2 500 000 Ft
Drá va-men ti te met ke zé si szer tar tás hoz kap cso ló dó tex ti lek vá sár lá sá ra 500 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u mi Szer ve ze te
(Kecs ke mét)
Tör té ne ti ér té kû fény ké pek (1930–1944), va la mint 
egy 19. szá za di Me i din ger vas kály ha meg vá sár lá sá ra 300 000 Ft
Naiv fest mé nyek vá sár lá sá ra 400 000 Ft

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Mis kolc)
Ma tyó vi se le te gyüt tes és mû tárgy-re konst ruk ci ó val ké szült 
ki egé szí tõ ele mek vá sár lá sá ra* 600 000 Ft
A me zõ kö ve si me zõ gaz da sá gi gép mú ze um gyûj te mény gya ra pí tá sá ra 350 000 Ft
Kár pá ti le lõ he lyek ás vá nya i nak be szer zé sé re* 600 000 Ft
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Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
Is me ret len mes ter: Die Ge wit ter ver he e run gen Bu da pest Den 26 Juni 
címû mû meg vá sár lá sá ra 700 000 Ft

Ha gyo má nyok Háza (Bu da pest)
Gyûj te mény gya ra pí tás ra 600 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Deb re cen)
Al föl di fes tett bú to rok vá sár lá sá ra 350 000 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 kí nai 
és vi et na mi gyûj te mé nyé nek gya ra pí tá sá ra 300 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szol nok)
Bor bély Mi hály né ha gya té ká ból szár ma zó tárgy együt tes meg vá sár lá sá ra 100 000 Ft

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

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)
Fra un ho fer- és Utzsch ne i der-fé le csil la gá sza ti táv csõ meg vá sár lá sá ra* 1 000 000 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
Kö zép-ázsi ai ék sze rek meg vá sár lá sá ra 800 000 Ft

Oros há za Vá ros Ön kor mány za ta Szán tó Ko vács Já nos Te rü le ti
Mú ze um (Orosháza)
Komp lett ci pész mû hely meg vá sár lá sá ra 200 000 Ft

Or szá gos Mû sza ki Mú ze um (Bu da pest)
Talp fa te lí tõ üzem gõz gép szi vattyú-komp resszor 
tárgy együt te sé nek vá sár lá sá ra 2 500 000 Ft

Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet (Bu da pest)
Mu rá ti Lili szín há zi em lé ke i nek meg vá sár lá sá ra 300 000 Ft
Vágó Nelly jel mez ter ve zõ ter ve i nek, raj za i nak meg vá sár lá sá ra 300 000 Ft

Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um (Bu da pest)
Zi chy Mi hály rajz- és Bá lint Re zsõ-map pa meg vá sár lá sá ra 700 000 Ft
Ber zse nyi Dá ni el ai tog ráf tin ta írá sú ver se i nek, 
ér te ke zõ mû ve i nek és a Ber zse nyi-csa lád le ve le zé sé nek meg vá sár lá sá ra 2 500 000 Ft

Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um (Szent end re)
Gyûj te mény gya ra pí tás ra a Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um 
er dé lyi épü let együt te sé hez 1 000 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat 
Mú ze u ma i nak Igaz ga tó sá ga (Nyír egy há za)
Phateon-hintó megvásárlására a Szatmári Múzeum gyûjteménye számára 500 000 Ft
Nép raj zi tex ti lek meg vá sár lá sá ra 250 000 Ft
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Tex til- és Tex til ru há za ti Ipar tör té ne ti és Mú ze u mi Ala pít vány
(Budapest)
Dr. Joó Csa ba tu laj do ná ban lévõ kék fes tõ vi se le ti da ra bok meg vá sár lá sá ra 150 000 Ft

Vas Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szom bat hely)
Mu rá nyi Zsu zsa dísz bo gár gyûj te mé nye (Co le op te ra, Bup res ti dae) 
meg vá sár lá sá ra* 400 000 Ft

Veszp rém Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Veszp rém)
A szak rá lis nép raj zi gyûj te mény gya ra pí tá sá ra 60 000 Ft

Völgy sé gi Mú ze um (Bony hád)
A Völgy sé gi Mú ze um törzs gyûj te mé nyé nek gya ra pí tá sá ra 80 000 Ft

3. Nagy ki ál lí tá sok és ka ta ló gu sok

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba ko nyi Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um (Zirc)
A jég kor sza ki óri á sok a Ba kony ban címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
és a kap cso ló dó ki ál lí tás ve ze tõ meg je len te té sé re 3 000 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Pécs)
Szer tá rak tit kai címû idõ sza kos és ván dor ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
és a kap cso ló dó ki ad vány meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
A va ri á ci ók láb ra címû ván dor ki ál lí tás meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u mi szer ve ze te
(Kecs ke mét)
Kö ves Iván: Kép nyelv könyv meg je len te té sé re a Kö ves Iván fo tó it 
be mu ta tó gyûj te mé nyes ki ál lí tá sá hoz kap cso lód va 300 000 Ft
A sors és já ték – A táb lás já té kok ere de te és õs tör té ne te 
címû ki ál lí tás hoz kap cso ló dó ki ad vá nyok meg je len te té sé re 600 000 Ft

Be recz ki Imre Hely tör té ne ti Gyûj te mény (Dé va vá nya)
Dé va vá nya és lakó – A szü le tés tõl a te me té sig címû fo tó ki ál lí tás 
meg ren de zé sé re és a kap cso ló dó ki ad vány meg je len te té sé re 300 000 Ft

Bé kés Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Bé kés csa ba)
Rippl-Ró nai Jó zsef ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 500 000 Ft
A Mun ká csy Mi hály Mú ze um leg szebb mû tár gyai 
és tárgy együt te sei címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
és a kap cso ló dó ki ad vány elekt ro ni kus meg je len te té sé re 1 500 000 Ft
A XXXV. Al föl di tár lat meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros XIII. Ke rü le ti Ön kor mány zat 
An gyal föl di Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Központ (Budapest)
Váci út – Séta a ma gyar gyár ipar fõ ut cá ján címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 500 000 Ft
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Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
Római Aqu in cum ban cím mel ki ál lí tás ve ze tõ meg je len te té sé re 
CD és gyer mek fog lal koz ta tó mel lék let tel az Aqu in cu mi Mú ze um új, 
ál lan dó kiállításához 1 300 000 Ft
Ami kor a hu mor ban még nem is mer tek tré fát – 100 éves a Pes ti ka ba ré 
címû idõ sza kos ki ál lí tás és a hoz zá kap cso ló dó CD és hon lap meg va ló sí tá sá ra 4 000 000 Ft
Szo ci a lis ta di vat mû he lyé ben: Ök rös Zsu zsa címû ki ál lí tás hoz kap cso ló dó 
ön ál ló hon lap ké szí té sé re 500 000 Ft

Der ko vits Gyu la Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Könyv tár
(Ti sza új vá ros)
Der ko vits Gyu la em lék ki ál lí tás meg ren de zé sé re a vá ro si ki ál lí tó te rem ben 300 000 Ft

Fej ér Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szé kes fe hér vár)
Mes te re volt egy kor. A cé hes ipar em lé kei Szé kes fe hér vá ron 
és Fej ér me gyé ben címû ki ál lí tás hoz kap cso ló dó ki ad vány meg je len te té sé re 700 000 Ft
Ré ber Lász ló gra fi kus mû vész élet mû-ki ál lí tá sá hoz kap cso ló dó 
ka ta ló gus meg je len te té sé re 500 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Gyõr)
Rá ba kö zi bú csú já rók – Má ri a zell 850 éves ju bi le u má ra 2007 
címû ki ál lí tás és a kap cso ló dó le po rel ló meg je len te té sé re 400 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Deb re cen)
Séta a fa lu vá ros ban – Be rettyó új fa lu ré gen és ma 
címû idõ sza ki ki ál lí tás meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft
Os váth Pál, a Sár rét elsõ kró ni ká sa címû idõ sza ki ki ál lí tás hoz a kap cso ló dó 
CD-ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft
Há ti zsák kal a Föld kö rül címû idõ sza ki ki ál lí tás meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

He ves Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Eger)
Lé pés rõl lé pés re! Mát ra Mú ze um címû mú ze u mi 
fog lal koz ta tó fü zet ki adá sá ra 150 000 Ft

Ipar mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Brun ner Er zsé bet fest mé nye i nek ki ál lí tá sá ra a Hopp Fe renc 
ke let-ázsi ai mû vé sze ti mú ze um ban 1 000 000 Ft
Ha bán Mí tosz 1593–1737 címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 2 000 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szol nok)
Zász lók, cí me rek, pe csé tek címû idõ sza ki ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
a Fin ta Mú ze um ban 1 000 000 Ft
Szûcs Imre Ti sza fü re den élõ fa ze kas, a nép mû vé szet mes te re 
ki ál lí tá si ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re 700 000 Ft
Ha gyo mány õr zõ kép zõ mû ves ség Jász-Nagykun-Szolnok me gyé ben 
a Sajó völ gyé ben, Há rom szé ken és Bur gen land ban 
címû ki ál lí tás ván do rol ta tá sá ra 1 000 000 Ft
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Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat 
Mú ze u ma i nak Igaz ga tó sá ga (Tata)
Ké pek a ta ta bá nyai ele mi ok ta tás tör té ne té bõl címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft
Õsi mes ter sé gek üze ne te címû ki ál lí tás so ro zat elsõ egy sé gé nek 
meg ren de zé sé re Kõbe zárt em lé ke ink cím mel és a hoz zá kap cso ló dó 
fog lal koz ta tó fü zet kiadására 1 000 000 Ft
A csá szá ri had gya kor la tok Ta tán – 1897 címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Kö zép- és ke let-eu ró pai tör té ne lem és tár sa da lom ku ta tá sá ért
köz ala pít vány (Budapest)
Ma gyar tra gé dia 1947 – A cseh szlo vák ma gyar la kos ság cse re 
címû idõ sza ki ki ál lí tás meg ren de zé sé re a Ter ror Háza Mú ze um ban 2 000 000 Ft

Köz pon ti Bá nyá sza ti Mú ze um Ala pít vány (Sop ron)
50. év for du lós, két prog ram ból álló idõ sza ki ju bi le u mi ki ál lí tá sok 
meg ren de zé sé re több hely szí nen és a ki ál lí tás hoz kap cso ló dó 
ki ad vá nyok megjelentetésére 2 000 000 Ft

Ma gyar Ben cés Kong re gá ció Pan non hal mi Fõ apát ság
(Pan non hal ma)
Épí té sze ti tér és imád ság címû épí té sze ti ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
és a kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re 2 000 000 Ft

Ma gyar Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Mú ze um (Budapest)
Hi deg nya lat és spa nyol te kercs – A fagy lalt, par fé és jég krém tör té ne te 
címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 1 600 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)
Az And rás sy ak és Zemp lén címû idõ sza ki ki ál lí tás meg ren de zé sé re
a szlo vák nem ze ti mú ze um bel té ri mú ze u má ban 800 000 Ft

Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um (Bu da pest)
A föld ra ga do zó em lõ sei címû idõ sza ki in ter ak tív ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
és a kap cso ló dó ki ad vány meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Mat ri ca Mú ze um (Száz ha lom bat ta)
Tárgy-eset-tör té ne tek a XX. szá zad ról címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Em lék ki ál lí tás ren de zé sé re Ámos Imre szü le té sé nek 100. év for du ló já ra 500 000 Ft

Móra Fe renc Mú ze um Csong rád Me gyei ön kor mány zat 
Me gyei Mú ze u ma (Szeged)
Fá ra ók egyip to ma címû ki ál lí tás és a kap cso ló dó ki ad vá nyok 
meg va ló sí tá sá ra 6 000 000 Ft
Így öl töz kö dött a szö ge di nem ze t – A sza bó ipar di csé re te 
címû ki ál lí tás hoz kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re 500 000 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
Vi rá go zó dott… Anno – Az Um lin gok Ka lo ta sze gen 
címû ki ál lí tás és a hoz zá kap cso ló dó ka ta ló gus meg va ló sí tá sá ra 2 000 000 Ft
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Nóg rád Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Sal gó tar ján)
A Nóg rá di Tör té ne ti Mú ze um kép tá rá hoz já té kos fog lal koz ta tó meg je len te té sé re 400 000 Ft
A dr. Kiss Pé ter – gyûj te mény (egy Nóg rád me gyei or vos nép raj zi 
gyûj te mé nyé nek be mu ta tá sa) címû idõ sza ki ki ál lí tás meg ren de zé sé re 400 000 Ft
Pász tói év szá za dok címû vá ros tör té ne ti ál lan dó ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
a pász tói mú ze um ban és a kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re 1 300 000 Ft

Or szá gos Mû sza ki Mú ze um (Bu da pest)
Az új ál lan dó ki ál lí tás foly ta tá sá ra a fém ön té szet em lé kei 
cím mel III. ütem és a kap cso ló dó le po rel ló meg je len te té sé re 2 000 000 Ft

Or szá gos Pe da gó gi ai Könyv tár és Mú ze um (Bu da pest)
Mis ka bá csi le ve les lá dá ja címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
és a kap cso ló dó ki ad vány meg je len te té sé re 400 000 Ft
Ki ne ma tog ráf az ok ta tás szol gá la tá ban mun ka cí mû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság (Bu da pest)
A rend õr ség-tör té ne ti mú ze um kri mi na lisz ti kai ál lan dó ki ál lí tá sá nak 
bõ ví té se az el múlt évek hír hedt bûn ügye i nek be mu ta tá sá val 1 000 000 Ft

Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet (Bu da pest)
Ka no ni zá ció és pe ri fé ria Az em ber tra gé di á já nak ér tel me zés tör té ne té ben 
címû ki ál lí tás hoz kap cso ló dó ki ad vány elekt ro ni kus megjelentetésére 400 000 Ft
La ka tos Gab ri el la-em lék ki ál lí tás ren de zé sé re és a kap cso ló dó 
ki ad vány meg je len te té sé re 700 000 Ft

Pest Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szent end re)
A Duna és az em ber kap cso la tát be mu ta tó ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
a Tra gor Ig nác mú ze um ban és a kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re 600 000 Ft
Bar bi zon fran cia és ma gyar ecset tel címû rep re zen ta tív ki ál lí tás 
meg ren de zé sé re és be mu ta tá sá ra Szen tend rén és Szom bat he lyen 8 000 000 Ft

Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um (Bu da pest)
Szent kut hy Mik lós élet mûve ki ál lí tá sá hoz kap cso ló dó ki ad vány 
meg je len te té sé re 1 700 000 Ft
Él jen a grund! címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft

Sem mel we is Or vos tör té ne ti Mú ze um, Könyv tár és Le vél tár
(Budapest)
A fe ke te ha lál mun ka cí mû idõ sza ki ki ál lí tás lét re ho zá sá ra 
és a kap cso ló dó ki ad vá nyok ki adá sá ra 2 000 000 Ft

Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um (Szent end re)
A Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um új ál lan dó ki ál lí tá sát 
be mu ta tó ka ta ló gus meg je len te té sé re 2 000 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma i nak
Igaz ga tó sá ga (Nyíregyháza)
A kas sai és az új fe hér tói arany érem kin cse ket be mu ta tó ki ál lí tás 
meg ren de zé sé re Kas sán és a kap cso ló dó ki ad vány meg je len te té sé re 600 000 Ft
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Szép mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Ka ta ló gus ké szí té sé re a Pi cas so-; Klee-, Kan dinsz kij- 
a sváj ci Rupf-gyûj te mény re mek mû vei címû ki ál lí tá sá hoz 2 000 000 Ft
A Szép mû vé sze ti Mú ze um ál lan dó gyûj te mé nyét be mu ta tó 
mul ti mé di ás CD ki adá sá ra 2 000 000 Ft

Szom bat he lyi Kép tár (Szom bat hely)
A tá vo li fé nyek, kö ze lí tõ szí nek címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 5 000 000 Ft

Tex til- és Tex til ru há za ti Ipar tör té ne ti és Mú ze u mi Ala pít vány
(Budapest)
Lánc, lánc esz ter lánc 2008 címû öt ki ál lí tás ból álló tech ni ka tör té ne ti 
or szá gos és nem zet kö zi prog ram- és ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Vá ro si Kép tár – Deák-gyûj te mény (Szé kes fe hér vár)
Vasz kó Er zsé bet (1902–1986) em lék ki ál lí tá sá ra 
és a kap cso ló dó kis mo no grá fia meg je len te té sé re 1 500 000 Ft

Völgy sé gi Mú ze um (Bony hád)
1977–1987 – egy év ti zed – 30 éves a vá ros, 20 éves a Völgy sé gi Mú ze um 
címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re és a kap cso ló dó ki ál lí tás ve ze tõ el ké szí té sé re 90 000 Ft

Wo sins ky Mór Me gyei Mú ze um (Szek szárd)
Fa ze kas pin ce a Tol na me gyei fa ze kas ság be mu ta tá sá ra 
a leg je len tõ sebb táj egy sé gek és mes te rek mun ká in keresztül 800 000 Ft

Csí ki Szé kely Mú ze um (Miercurea-Ciuc–Csík sze re da)
A Mun ká csy-ké pek Er dély ben címû idõ sza kos ki ál lí tás meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Sza bad kai Vá ro si Mú ze um (Su bo ti ca–Sza bad ka)
Vi vát! Él jen! Zi ve li! címû ki ál lí tás és a kap cso ló dó ka ta ló gus meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Thur zó La jos Köz mû ve lõ dé si Köz pont (Sen ta–Zenta)
A bács kai zsi dó ság ha gya té ka címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
és a kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re 200 000 Ft

4. Mú ze u mi pe ri o di kák meg je len te té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba ko nyi Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um (Zirc)
A Fo lia Mu sie His to ri co-Na tu ra lis Ba ko nyi en sis (A Ba ko nyi 
Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um köz le mé nyei) 24. szám meg je len te té sé re 480 000 Ft

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs)
A Jannus Pannonius Múzeum évkönyve 50–52. sz. kiadására 1 000 000 Ft
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Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u mi Szer ve ze te
(Kecs ke mét)
A Cu ma nia címû pe ri o di ka 23. szá má nak ki adá sa 600 000 Ft

Bé kés Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Bé kés csa ba)
A Bé kés me gyei mú ze u mok köz le mé nyei címû pe ri o di ka 
31. szá má nak meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
A Na tu ra Be ke si en sis címû pe ri o di ka 9. kö te té nek és elekt ro ni kus 
for má ban tör té nõ meg je len te té sé re 300 000 Ft
A gyu lai ka ta ló gu sok 13. szá má nak meg je len te té sé re – Kö rös-men ti 
év ez re dek – ré gé sze ti öko ló gia és te le pü lés tör té ne ti ku ta tá sok 
a Körös-vidéken címmel 800 000 Ft

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Mis kolc)
A Her man Ottó Mú ze um év köny ve címû pe ri o di ka 
XLVI. szá má nak meg je len te té sé re* 1 000 000 Ft

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
A ta nul má nyok Bu da pest múlt já ról címû pe ri o di ka 
XXXIII. kö te té nek meg je len te té sé re 1 100 000 Ft

Fej ér Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szé kes fe hér vár)
Az Alba Re gia címû pe ri o di ka 36. szá má nak meg je len te té sé re 1 100 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Gyõr)
Ar ra bo na a Gyõr-Mo son-Sop ron me gyei mú ze u mok igaz ga tó sá ga 
köz le mé nyei 45/1–2. szá ma i nak meg je len te té sé re 800 000 Ft
A Han sá gi Mú ze um év köny ve 5. szá má nak meg je len te té sé re 200 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Deb re cen)
Déri Mú ze um év köny ve LXXX. szá má nak meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
A Haj dú sá gi Mú ze um év köny ve címû pe ri o di ka 
XI. kö te té nek meg je len te té sé re 700 000 Ft
A Haj dú-Bi har me gyei mú ze u mok köz le mé nyei 
címû pe ri o di ka 60. szá má nak meg je len te té sé re 800 000 Ft

He ves Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Eger)
Az Ag ria (Dobó Ist ván vár mú ze um évköny ve)
XLIII. kö te té nek meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
A Ma la ko ló gi ai tá jé koz ta tó 25. kö te té nek ki adá sá ra 100 000 Ft
A Fo lia His to ri co-Na tu ra lia Mu sei Mat ra en sis 31. kö te té nek ki adá sá ra 500 000 Ft

HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um (Bu da pest)
A Had tör té ne ti Mú ze um ér te sí tõ je 10. szá má nak meg je len te té sé re 800 000 Ft

Ipar mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Az Ars De co ra ti va, az Ipar mû vé sze ti Mú ze um év köny ve 
2007. évi 25. kö te té nek meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
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Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szol nok)
A Ti si cum (a Jász-Nagy kun-Szol nok me gyei mú ze u mok év köny ve) 
17. kö te té nek meg je len te té sé re 700 000 Ft
A Ti sza vi lág (a Ti sza zu gi Föld raj zi Mú ze u mok köz le mé nyei) 
3. kö te té nek meg je len te té sé re 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 Ko má rom-Esz ter gom me gyei mú ze u mi év könyv címû pe ri o di ka 
13–14. össze vont szá má nak meg je len te té sé re 800 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria (Bu da pest)
A Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria év köny ve (An na les de la Ga le rie 
Na ti o na le Hong ro i se) 10. szá má nak meg je len te té sé re 1 100 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)
A Fo lia Ar cha e o lo gi ca címû pe ri o di ka 53. kö te té nek meg je len te té sé re* 1 000 000 Ft

Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um (Bu da pest)
A Stu dia Bo ta ni ca Hun ga ri ca címû pe ri o di ka 38. szá má nak ki adá sá ra 400 000 Ft
Az An na les His to ri co-Na tu ra les Mu sei Na ti o na lis Hun ga ri ci 
címû pe ri o di ka 98. szá má nak ki adá sá ra 1 000 000 Ft
A Fo lia En to mo lo gi ca Hun ga ri ca címû fo lyó ira ta 68. szá má nak ki adá sá ra 600 000 Ft

Mó ria Fe renc Mú ze um Csong rád Me gyei Ön kor mány zat 
Me gyei Mú ze u ma (Szeged)
A Móra Fe renc Mú ze um év köny ve – Stu dia Eth nog rap hi ca 6. 
címû pe ri o di ka meg je len te té sé re 400 000 Ft
A Móra Fe renc Mú ze um év köny ve – Stu dia His to ri ca 
10. szá má nak meg je len te té sé re 400 000 Ft

Mû ve lõ dé si Köz pont, Könyv tár és Mú ze um (Ede lény)
A táj há zi hír le vél V. év fo lyam 4 lap szá má nak meg je len te té sé re 400 000 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
A Ta bu la címû pe ri o di ka X. év fo lyam 1. és 2. szá má nak meg je len te té sé re 500 000 Ft
A Nép raj zi Ér te sí tõ LXXXIX. év fo lya má nak ki adá sá ra 1 100 000 Ft

Nóg rád Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Sal gó tar ján)
A Nóg rád me gyei mú ze u mok év köny ve XXXI. szá má nak meg je len te té sé re 500 000 Ft

Or szá gos Mû sza ki Mú ze um (Bu da pest)
Ön tö dei Mú ze u mi Fü ze tek 17. szá má nak meg je len te té sé re 400 000 Ft

Pest Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szent end re)
Az Arany Já nos Mú ze um köz le mé nyei címû pe ri o di ka 
XI. szá má nak meg je len te té sé re 300 000 Ft

So mogy Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Ka pos vár)
A Na tu ra So mo gyi en sis címû pe ri o di ka 10. kö te té nek ki adá sá ra 400 000 Ft
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Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um (Szent end re)
A ház és em ber: A Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um év köny ve 
20. szá má nak meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
A ház és em ber: A Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um év köny ve 
1–20. év fo lya ma i nak CD-ROM-on tör té nõ meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
A Téka, a Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um tá jé koz ta tó ja 
2007. évi 2 szá má nak meg je len te té sé re 400 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma i nak
Igaz ga tó sá ga (Nyíregyháza)
A nyír egy há zi Jósa And rás Mú ze um év köny ve XLIX. kö te té nek ki adá sá ra 800 000 Ft

Vas Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szom bat hely)
A Pra e no ri ca Fo lia His to ri co-Na tu ra lia X. szá má nak meg je len te té sé re* 400 000 Ft
Sa va ria, a Vas me gyei mú ze u mok ér te sí tõ je 31. szá má nak meg je len te té sé re* 800 000 Ft

Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság (Veszprém)
A ba lá cai köz le mé nyek X. szá má nak meg je len te té sé re 400 000 Ft

Wo sins ky Mór Me gyei Mú ze um (Szek szárd)
A Wo sins ky Mór Me gyei Mú ze um év köny ve XXIX. szá má nak 
meg je len te té sé re 800 000 Ft

Zala Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Za la eger szeg)
A Za lai Mú ze um címû pe ri o di ka 16. kö te té nek meg je len te té sé re 800 000 Ft

Sza bad kai Vá ro si Mú ze um (Su bo ti ca–Sza bad ka)
A Sza bad kai Vá ro si Mú ze um év köny ve, a Mu se i on 
címû pe ri o di ka 7. szá má nak meg je len te té sé re 300 000 Ft

Csí ki Szé kely Mú ze um (Mi er cu rea-Ciuc–Csík sze re da)
A Csí ki Szé kely Mú ze um év köny ve IV. szá má nak meg je len te té sé re 500 000 Ft

Haáz Re zsõ Mú ze um (Odor he iu Se cu i esc–Szé kely ud var hely)
Az Isis – er dé lyi ma gyar res ta u rá tor fü ze tek 7. szá má nak ki adá sá ra 500 000 Ft

Ka ján Imre 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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A TÁNCMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATA ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. feb ru ár 20.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. áp ri lis 5.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 339 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 513 209 900 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 40 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 49 337 446 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: 183 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 301 446 441 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 113 005 000 Ft

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

1. Új pro duk ci ók meg va ló sí tá sá ra 

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ar ti fex Kéz mû ves Bt. (Du na új vá ros)
Fo dor Zol tán Dido címû tánc mû vé nek lét re ho zá sá ra 1 000 000 Ft

Aul ea Ala pít vány az Elõ adó mû vé sze te kért (Bu da pest)
A MU Ter mi nál mû hely 3 új ko re og rá fi ai est jé nek meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Bar tók Ka ma ra szín ház és Mû vé sze tek Háza (Du na új vá ros)
Ka to na Gá bor: Szi lán kok címû új pro duk ci ó já nak be mu ta tá sá ra 650 000 Ft

Ber ger Gyu la és Ba rá tai Bt. (Bu da pest)
A Ma ra ton címû kor társ tánc szín há zi pro duk ció lét re ho zá sá ra 800 000 Ft

Bo zsik Yvet te Ala pít vány (Bu da pest)
Új be mu ta tó lét re ho zá sá ra Tra vi a ta mun ka cím mel a Nem ze ti Szín ház ban 3 000 000 Ft

Bu da pest Tánc együt tes (Bu da pest)
Élõ Mar tin Ar chí vum V. (Pa lat ka) címû pro duk ció lét re ho zá sá ra 2 000 000 Ft

Bu da pest Tánc szín há zért Ala pít vány (Bu da pest)
A Bu da pest Tánc szín ház elõ adá sá ban Föl di Béla: Élet egy per ce sek 
címû új be mu ta tójának lét re ho zá sá ra 1 500 000 Ft

Dan sart Kul tu rá lis Bt. (Bu da pest)
A ha mis já ték mun ka cí mû új vi zu á lis tánc szín há zi elõ adás lét re ho zá sá ra 2 000 000 Ft
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Dé kány Edit (Bu da pest)
Mér he tet len mun ka cí mû új pro duk ció lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Dre am Team Szín ház Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
A 3 kor címû új be mu ta tó lét re ho zá sá ra a Nem ze ti Tánc szín ház ban 800 000 Ft

Dub-Art Stú dió Szol gál ta tó Kft.(Bu da pest)
Jó nás Zsu zsa Fá radt ró zsa szín címû da rab já nak be mu ta tá sá ra a MU Szín ház ban 300 000 Ft

Duna Pa lo ta Kul tu rá lis Köz hasz nú Tár sa ság (Bu da pest)
Ta va szi szél címû új folk lór mû sor lét re ho zá sá ra és be mu ta tá sá ra* 3 000 000 Ft

Far kas Zol tán (Bu da pest)
Gyi me si las sú és ma gya ros címû tánc mû lét re ho zá sá ra 150 000 Ft

Fe hér Fe renc (Bu da pest)
A Sir za mán ze címû da rab lét re ho zá sá ra* 600 000 Ft

Folk lór Kul tu rá lis Köz ala pít vány (Jász be rény)
Bol dog lel kek tán ca címû Jász ság Népi Együt tes 
új pro duk ci ó já nak meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Erõs Tán cért Ala pít vány (Bu da pest)
A Sza u na – a tes tek ér zé ki sé gé nek eset le ges meg tá ma dá sa i ról –
címû kor társ tánc mû lét re ho zá sá ra a Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Házában 3 000 000 Ft

Fóti Zsó fia (Bu da pest)
Új tánc szín há zi pro duk ció lét re ho zá sá ra Szü le tés nap cím mel 600 000 Ft

GK – Im per so na tors Mû vé sze ti Be té ti Tár sa ság (Bu da pest)
A TEST, mun ka cí mû kor társ tán cest meg va ló sí tá sá ra a MU Szín ház ban 1 200 000 Ft

Gyõ ri Ba lett (Gyõr)
Keep Smi ling (min dig mo so lyogj) címû pro duk ció szín pad ra ál lí tá sá ra* 3 000 000 Ft

Há mor Jó zsef (Bu da pest)
Ke rek-egész mun ka cí mû új pro duk ció lét re ho zá sá ra 700 000 Ft

Ju hász Ani kó (Bu da pest)
A Haru Spex címû tánc szín há zi és össz mû vé sze ti elõ adás lét re ho zá sá ra 1 000 000 Ft

Ju hász Ka ta lin (Bu da pest)
De bus sy mun ka cí mû pro duk ció lét re ho zá sá ra 500 000 Ft

Ka ni zsai Kör Mû vé sze ti Mû hely (Kan ji za–Ma gyar ka ni zsa)
Nagy Jó zsef–Sze le vény Ákos Köz já ték címû elõ adá sá nak lét re ho zá sá ra 1 000 000 Ft

Kon takt Tán cért Ala pít vány (Bu da pest)
Mán dy Il di kó tár su la ta új pro duk ci ó já nak meg va ló sí tá sá ra 
Lady Mac bet hek mun ka cím mel 800 000 Ft
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Kö zép-Eu ró pa Tánc szín ház Egye sü let (Bu da pest)
Há mor Jó zsef Hom ma ge a Fe jes Ádám mun ka cí mû pro duk ci ó já nak 
be mu ta tá sá ra a Kö zép-Eu ró pa Tánc szín ház ban 900 000 Ft

Kul túr ma ta Mû vé sze ti Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Tranz danz örök élet ter mé kek címû új pro duk ció lét re ho zá sá ra 1 600 000 Ft

Ma gyar Ba lett Szín há zért Ala pít vány (Bu da pest)
Kat hy Hor váth–Lo vász–Eger há zi: Fel leg aj tók címû pro duk ci ó ban 
Kat hy Hor váth La jos mû vé re ké szült kor társ tánc pro duk ció lét re ho zá sá ra 1 200 000 Ft

Mis kol ci Nem ze ti Szín ház (Mis kolc)
Igor Sztra vinsz kij: Pet rus ka és az egy ka to na tör té ne te 
címû tánc szín há zi pro duk ci ó já nak lét re ho zá sá ra 1 000 000 Ft

Mo i ré Kul tu rá lis Egye sü let (Pécs)
Upg ra de – Nem zet kö zi kí sér le ti ze nei és tánc mû hely meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Moz du lat mû vé szet Mû vé sze ti és Ok ta tá si Bt. (Bu da pest)
Ma gyar moz du lat mû vé sze ti tár su lat tü kör fény ben 
címû új pro duk ci ó já nak lét re ho zá sá ra 700 000 Ft

Nagy Zol tán (Bu da pest)
Bran ko vic könyv tá ra címû ko re og rá fia el ké szí té sé re 800 000 Ft

Nagy vá ra di Ál la mi Fil har mó nia (Ora dea–Nagy vá rad)
A Nagy vá rad Tánc együt tes El tán colt ci põk 
címû tán cos me se já té ká nak szín re vi te lé re 700 000 Ft

NKT Bu da pest Ba lett Egye sü let (Bu da pest)
Mu szorsz kij: Egy ki ál lí tás ké pei címû mûve ba lettelõ adá sá nak lét re ho zá sá ra 1 000 000 Ft

Pa ta ky Klá ra (Bu da pest)
Na gyon jól va gyok, Lszi` ne ke ress! mun ka cí mû ko re og rá fia lét re ho zá sá ra 800 000 Ft

Pé csi Tánc kul tú rá ért Ala pít vány (Pécs)
A Pé csi Ba lett Para Ban go címû pro duk ci ó já nak lét re ho zá sá ra 1 400 000 Ft

Kor társ Ba let tért Ala pít vány (Sze ged)
A Sze ge di Kor társ Ba lett meg ala ku lá sá nak 20. év for du ló ja al kal má ból 
Az em lé kek mun ka cí mû mû lét re ho zá sá ra* 3 000 000 Ft

Ta ma ter Ok ta tá si, Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Ké ret len ké rõ im címû új tánc szín há zi elõ adás lét re ho zá sá ra 800 000 Ft

Tóth Ad ri enn (Bu da pest)
Szom jas va gyok címû új pro duk ció lét re ho zá sá ra 700 000 Ft

Um ni a kov Nina (Bu da pest)
A ki csi Sa lo mé címû elõ adás meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Vaj da sá gi Ma gyar Nép mû vé sze ti és Köz mû ve lõ dé si Köz pont 
(Novi Sad–Újvidék)
A rongy ba bá tól a mir tusz ko szo rú ig címû pro duk ció lét re ho zá sá ra 300 000 Ft
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2. Pro duk ci ók for gal ma zá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ar tus Kor társ Mû vé sze ti Egye sü let (Bu da pest)
A Ró ka tün dé rek címû elõ adás to vább ját szá sa az Ar tus Stú di ó ban 400 000 Ft
A Don Qu i jo te ma u zó le um to vább ját szá sá ra az Ar tus Stú di ó ban 300 000 Ft

Au lea Ala pít vány az Elõ adó mû vé sze te kért (Bu da pest)
A te mer re mész est és a Gas pard De La Nuit for gal ma zá sá ra Szlo vé ni á ban, 
Pi ran ban a The at re Tar ti ni ben, Ma ri bor ban és Len gyel or szág ban: Varsóban 400 000 Ft
Ju hász Kata ko re og rá fi á inak bel föl di for gal ma zá sá ra Bu da pes ten és Pé csett 110 000 Ft

Ba jaz zo-Art Kul tu rá lis, Mû vé sze ti és Rek lám Ma na ge ment Kkt.
(Bu da pest)
Az élet fa ár nyé ká ban és az Egy ki ál lí tás ké pei címû elõ adá sok
be mu ta tá sá ra a Ko lozs vá ri Ál la mi Ma gyar Szín ház ban 100 000 Ft

Bar tók Ka ma ra szín ház és Mû vé sze tek Háza (Du na új vá ros)
Az Álom, álom ki ta lá lom és az Ifjú ko re og rá fu sok fó ru ma
címû pro duk ci ók for gal ma zá sá ra 300 000 Ft

Bo zsik Y vet te Ala pít vány (Bu da pest)
Miss Ju lie és a lét ra me sék címû elõ adá sok er dé lyi for gal ma zá sá ra 600 000 Ft
Miss Ju lie címû da rab drez dai for gal ma zá sá ra 50 000 Ft

Dan sart Kul tu rá lis Bt. (Bu da pest)
Re per to ár-da ra bok for gal ma zá sá ra 380 000 Ft

Duna Mû vé sze ti Tár sa ság Nem zet kö zi Mul ti kul tu rá lis Ala pít vány
(Budapest)
Az Eu ró pai Tánc ka ra ván címû nem zet kö zi tánc pro duk ció 
be mu ta tá sá ra több nagy vá ros ban (Deb re cen, Pécs...)* 500 000 Ft

Duna Pa lo ta Kul tu rá lis Köz hasz nú Tár sa ság (Bu da pest)
No mád szen ve dély, Pa raszt de ka me ron és Ha mu pi põ ke 
címû elõ adá sok ma gyar or szá gi for gal ma zá sá ra* 295 000 Ft

Erõs Tán cért Ala pít vány (Bu da pest)
Az &Echo címû pro duk ció for gal ma zá sá ra 250 000 Ft

GK – Im per so na tors Mû vé sze ti Be té ti Tár sa ság (Bu da pest)
A Min den hol jó, de leg jobb a pa ra di csom ban címû da rab for gal ma zá sá ra 
a MU Szín ház ban 300 000 Ft

Ha gyo má nyok Háza (Bu da pest)
A MÁNE Ver bun kos címû mû so ra nagy sze be ni (Ro má nia), va la mint 
az Örök Ka lo ta szeg címû mû so ra sza bad kai (Szer bia) for gal ma zá sá ra 600 000 Ft
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Kul túr ma ta Mû vé sze ti Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Tranz danz Ban kett címû pro duk ci ó já nak for gal ma zá sá ra 350 000 Ft

Lajt ha Lász ló Ala pít vány (Sfintu-Gheorghe–Sep si szent györgy)
A Stu dio M: Öle lé sé ben címû tánc szín há zi elõ adás er dé lyi for gal ma zá sá ra* 250 000 Ft

Moz du lat mû vé szet Mû vé sze ti és Ok ta tá si Bt. (Bu da pest)
Kar ne vál az ál la tok far sang ja címû gyer me kek nek szó ló 
elõ adá sá nak for gal ma zá sá ra 250 000 Ft

Moz gás kor lá to zot tak Egye sü le te i nek Or szá gos Szö vet sé ge (Budapest)
Hi va tá sos, füg get len, al ter na tív mû vé szek, mû vé sze ti együt te sek 
már be mu ta tott pro duk ci ó i nak for gal ma zá sá ra 100 000 Ft

Nagy Csil la (Du na új vá ros)
Fi a tal ko re og rá fu sok est je II. cí men Réti Anna: Kár tya vár és Nagy Csil la: 
Ba lan ce – já ték címû pro duk ci ó i nak for gal ma zá sá ra 60 000 Ft

Nagy Zol tán (Bu da pest)
Nagy Zol tán Eli sa címû elõ adá sá nak prá gai ven dég sze rep lé sé re 100 000 Ft

Réti Anna (Bu da pest)
A lé lek pu ló ver nél kül címû da rab for gal ma zá sá ra 200 000 Ft

Kor társ Ba let tért Ala pít vány (Sze ged)
A Sze ge di Kor társ Ba lett ven dég já té ká ra Kecs ke mé ten 
a Ka to na Jó zsef Szín ház ban* 400 000 Ft

Ta ma ter Ok ta tá si, Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Re per to á ron ját szott tánc elõ adá sok kül- és bel föl di for gal ma zá sá ra 300 000 Ft

Tóth Ad ri enn (Bu da pest)
A fé szek címû pro duk ció for gal ma zá sá ra 200 000 Ft

3. Ha zai tánc mû vé szet nem zet kö zi kap cso la ta i ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ar ti fex Kéz mû ves Bt. (Du na új vá ros)
Tánc mû vé sze ti ta nul mány úton való rész vé tel re az Esp la ce Ple i a de tánc aka dé mi án 150 000 Ft

Bal ká nyi Kitty Er zsé bet (Bu da pest)
Az Esp la ce Ple i a de tánc aka dé mia in ten zív mes ter kur zu sán való rész vé tel re 150 000 Ft

Bu da pest Tánc együt tes (Bu da pest)
A Nagy sze ben 2007 – Eu ró pa kul tu rá lis fõ vá ro sa ren dez vé nyen való rész vé tel re 300 000 Ft

Czé du lás Esz ter Gab ri el la (Soly már)
Az Esp la ce Ple i a de tánc aka dé mia kur zu sán való rész vé tel re 150 000 Ft
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Dre am Team Szín ház Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
Eu ro pe an of Net work Me e tin gen való rész vé tel re Bres ci á ban (Olasz or szág) 100 000 Ft

Duna Mû vé sze ti Tár sa ság Nem zet kö zi Mul ti kul tu rá lis Ala pít vány
(Budapest)
Ko dály-est cím mel elõ adás so ro zat meg va ló sí tá sá ra az Ál la mi Népi Együt tes, 
a Duna Mû vész együt tes és az EL.KE.LAM gö rög tánc együt tes 
köz re mû kö dé sé vel Athénben* 1 000 000 Ft

Gaál Ma ri ann Ber na dett (Bu da pest)
Az U-Turn 2007 fesz ti vá lon való rész vé tel re a Kõ-pa pír-… 
címû da rab bal Dá ni á ban 350 000 Ft

Gá bor Jú lia (Bu da pest)
A Re for mers Ho u se Fes ti val 2007 ta vasz nevû kur zu sán való rész vé tel re 100 000 Ft

Hon véd Együt tes (Bu da pest)
Dél vi dé ki tur né meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la (Bu da pest)
In ten zív nyá ri nem zet kö zi tánc kur zu son való rész vé tel re 
két ki e mel ke dõ en te het sé ges hall ga tónk részére* 350 000 Ft

Moz du lat mû vé szet Mû vé sze ti és Ok ta tá si Bt. (Bu da pest)
A Di rec ti on Bu da pest-War sa wa 2007 fesz ti vá lon való 
rész vé tel re Len gyel or szág ban 240 000 Ft

MU Szín ház Egye sü let (Bu da pest)
Ha zai szak em ber nem zet kö zi fó ru mo kon való rész vé te lé re 450 000 Ft

Nem ze ti Tánc szín ház Kht. (Bu da pest)
A lon do ni Dan ce Umb rel la fesz ti vá lon való rész vé tel re 300 000 Ft

Obor ni Ka ta lin (Ér sek vad kert)
A Per for mers Ho u se Fesz ti vál 2007. ta vasz nevû kur zu son való rész vé tel re 100 000 Ft

Or kesz ti ka Ala pít vány (Bu da pest)
Az ala pít vány szak em be re i nek rész vé te lé re a prá gai 
és var sói szó ló duó-fesz ti vál elõ ver se nye in 300 000 Ft

Pé csi Tánc kul tú rá ért Ala pít vány (Pécs)
A Pé csi ba lett fel lé pé sé re az Ars Hun ga ri ca címû, a Nagy sze ben 2007 
– Eu ró pa kul tu rá lis fõ vá ro sa hi va ta los ren dez vény so ro za tán 600 000 Ft

Szen te Bor bá la (Bu da pest)
A Per for mers Ho u se fesz ti vál 2007. ta vasz nevû kur zu sán való rész vé tel re 100 000 Ft

Tánc mû hely Ok ta tó és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Bu dai Lász ló és part ne re rész vé te lé re az Ar gen tin tan gó-vi lág baj nok sá gon 
és a kap cso ló dó tánc kur zu so kon 300 000 Ft
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Tra fó Kor társ mû vé sze tek Háza Kht. (Bu da pest)
Kor társ tánc mû vé sze ti fesz ti vá lok és fó ru mok lá to ga tá sá ra 300 000 Ft

Új Elõ adó mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
Tánc mû vé sze ti ta nul mány utak a Bu da pest Kor társ tánc Fõ is ko la ta ná rai ré szé re 500 000 Ft

Zambr zyc ki Ádám (Bu da pest)
A Dan ce web 2007 nyá ri ösz tön díj prog ram ján való rész vé tel re 400 000 Ft

4. Kül föl di mû vé szek, együt te sek ha zai sze rep lé sei

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bár ka Jó zsef vá ro si Szín há zi és Kul tu rá lis Kht. (Bu da pest)
Nagy Jó zsef Táj kép vi har után címû da rab já nak be mu ta tá sá ra
a II. Bárka nemzetközi színházi fesztiválon 700 000 Ft

Bu da pest Tánc együt tes (Bu da pest)
A Ro ma fest együt tes meg hí vá sá ra 300 000 Ft

Bu da pest Tánc szín há zért Ala pít vány (Bu da pest)
VI. Nyá ri Tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re a Thá li á ban 
a Bu da pest Tánc szín ház szer ve zé sé ben 500 000 Ft

Dan sart Kul tu rá lis Bt. (Bu da pest)
Gi de on Obar za nek, a vi lág szer te el is mert Chun ky Move nevû auszt rál 
tánc szín há zi csa pat mû vé sze ti ve ze tõ jé nek works hop ja meg ren de zé sé re 350 000 Ft

Duna Mû vé sze ti Tár sa ság Nem zet kö zi Kul tu rá lis Ala pít vány
(Budapest)
Me xi kó, Gö rög or szág, Ko rea, Len gyel or szág, Szlo vá kia, Cseh or szág 
ven dég sze rep lé sé re a XII. Duna kar ne vá lon 800 000 Ft

Duna Pa lo ta Kul tu rá lis Köz hasz nú Tár sa ság (Bu da pest)
Orza Ca lin és Tõ kés Zsolt ro má ni ai ko re og rá fu sok 
meg hí vá sa tánc kur zus ve ze té sé re* 300 000 Ft

Er kel Fe renc Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Gyula)
Min den ma gya rok XIII. Nem zet kö zi Nép tánc Fesz ti vál ján 
a Nagy vá rad Tánc együt tes fel lép te té sé re 250 000 Ft

Gesz tus Mû hely Egye sü let (Bu da pest)
A gesz tus fesz ti vá lon a prá gai New Web Pro ject 
és a Szlo vén In ner World The at re meg hí vá sá ra 250 00 Ft

Gyõ ri Ba lett (Gyõr)
Ka tia Zve le bi lo va mes ter nõ meg hí vá sa kur zus ve ze tés re* 200 000 Ft
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Jövõ Háza Köz pont Tu do má nyos Kul tu rá lis Köz hasz nú Tár sa ság
(Bu da pest)
A poz na ni len gyel tánc szín ház Car pe diem címû pro duk ci ó já nak meg hí vá sá ra 
a Dans pect so ro zat ke re té ben 300 000 Ft

Ju ven tus Kul tu rá lis, Ok ta tá si és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Kon takt Bu da pest Nem zet kö zi Imp ro vi zá ció Fesz ti vál meg ren de zé sé re 1 200 000 Ft

L1 Füg get len Tánc mû vé szek Tár su lá sa Egye sü let (Bu da pest)
Nem zet kö zi ven dé gek sze rep lé sé re a 7. L1 Kor társ Tánc fesz ti vá lon 300 000 Ft

Ma gyar Ál la mi Ope ra ház (Bu da pest)
Wil helm  Wun der nem zet kö zi leg el is mert ba lett mes ter meg hí vá sá ra 
ba lett gya kor la tok meg tar tá sa céljából 500 000 Ft

Ma gyar Ba lett Szín há zért Ala pít vány (Bu da pest)
Yo u sef Ra o u ko ut (Bol soj Szín ház) orosz ba lett mes ter fo ga dá sá ra 300 000 Ft

Ma gyar Kol lé gi um Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
Ad vent a vá ra di ak kal címû prog ram meg ren de zé sé re 200 000 Ft

A Ma gyar Tánc mû vé sze tért Ala pít vány (Bu da pest)
Tisz te let Ko dály Zol tán nak 1882–2007 címû dísz elõ adás meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la (Bu da pest)
El vi ra Ko ko ri na ba lett mes ter fo ga dá sá ra* 400 000 Ft
Ky li an-mû vek re per to ár ba épí té sé hez ba lett mes te rek fo ga dá sá ra* 400 000 Ft

MASZK Ma gyar or szá gi Al ter na tív Szín há zi Köz pont Egye sü let
(Szeged)
Az An ta gon The a te rak ti on (D), A The at ra (PI) és a Com pag nia Jó zsef 
Tre fe li (CH) fel lé pé sé re Sze ge den, a The al ter Fesz ti vá lon 600 000 Ft

MU Szín ház Egye sü let (Bu da pest)
Kül föl di tár su la tok és szó lis ták fo ga dá sá ra a 2007/2008-as évad ban 700 000 Ft

Or kesz ti ka Ala pít vány (Bu da pest)
Kül föl di szak em be rek fo ga dá sá ra a szó ló duó 2008 fesz ti vál ra 250 00 Ft

Pé csi Nem ze ti Szín ház (Pécs)
Kül föl di ba lett mes te rek meg hí vá sá ra a Pé csi Ba lett együt tes hez 500 000 Ft

Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Háza Kht. (Bu da pest)
A nem zet kö zi kor társ tánc élet út tö rõi és leg if jabb nem ze dé ke 
al ko tá sa i nak be mu ta tá sá ra 2 000 000 Ft

Új Elõ adó mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
Ali ce Con do di na-Jo sé Li món mun ka tár sá nak fo ga dá sá ra 300 000 Ft

Vi tus Zene, Tánc és Vi zu á lis Mû vé sze ti In té zet Kht. (Gyõr)
Az Ifjú Szí vek M. T. és a Ma ros mû vész együt tes fo ga dá sá ra 
a Mo nar chia fest II. fesz ti vá lon 400 000 Ft
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5. Ok ta tás, szak mai to vább kép zés

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Gyõ ri Tánc- és Kép zõ mû vé sze ti Ál ta lá nos Is ko la, 
Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um (Budapest)
In ten zív nyá ri tánc kur zu sok meg va ló sí tá sá ra 700 000 Ft
Tánc kon cert 2007 nyár címû elõ adás meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la (Bu da pest)
A ba lett mû vész sza kos hall ga tók vizs ga kon cert je fel ké szü lé sé re* 1 800 000 Ft

Pé csi Mû vé sze ti Szak kö zép is ko la (Bu da pest)
Egy óra tánc-óra címû ismeretterjesztõ mûsor megvalósítására 500 000 Ft
Mo dern tánc tech ni kák ok ta tá si prog ram foly ta tá sá nak tá mo ga tá sá ra 800 000 Ft

Új Elõ adó mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
A Bu da pes ti Tánc is ko la 2007/2008 évi elõ adá si nak meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Tö mör kény Ist ván Gim ná zi um, 
Mû vé sze ti Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um (Szeged)
Tánc gá la – kö zép fo kú mû vé sze ti is ko lák be mu tat ko zá si le he tõ sé gé nek 
meg ren de zé sé re 400 000 Ft

6. Fel újí tott pro duk ci ók be mu ta tá sa

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ar ti fex Kéz mû ves Bt. (Du na új vá ros)
Fo dor Zol tán „Is me ret len” címû da rab já nak fel újí tá sá ra 200 000 Ft

Ar tus Kor társ Mû vé sze ti Egye sü let (Bu da pest)
A Káin ka lap ja címû elõ adás fel újí tá sá ra 200 000 Ft

Ber ger Gyu la és Ba rá tai Bt. (Bu da pest)
A Ver mont Co un ter po int és a masszív címû ko re og rá fi ák fel újí tá sá ra 300 000 Ft

Bo zsik Yvet te Ala pít vány (Bu da pest)
Egy faun dél után ja címû ko re og rá fia fel újí tá sá ra a Nem ze ti Tánc szín ház ban 500 000 Ft

Duna Pa lo ta Kul tu rá lis Köz hasz nú Tár sa ság (Bu da pest)
Az Ama zo nok, Da na i dák, Ti ze dik võ le gény, Pa raszt De ka me ron 
és De ren gõ címû pro duk ci ók fel újí tá sá ra* 400 000 Ft
A Ha mu pi põ ke címû elõ adás és a klasszi kus tánc mû sor fel újí tá sá ra* 250 000 Ft

Far kas Zol tán (Bu da pest)
Mu zsi kás Együt tes Bar tók Al bum címû pro duk ció tánc té te le i nek fel újí tá sá ra 100 000 Ft
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Ha gyo má nyok Háza (Bu da pest)
A Ma gyar Ál la mi Népi Együt tes Nap le gen da 
címû pro duk ci ó ja dísz le te i nek fel újí tá sá ra 400 000 Ft

Kul túr ma ta Mû vé sze ti Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Tran zit címû pro duk ció fel újí tá sá ra 300 000 Ft

Ma gyar Ba lett Szín há zért Ala pít vány (Bu da pest)
Be szé lõ tes tek címû da rab fel újí tá sá ra 400 000 Ft

Mis kol ci Nem ze ti Szín ház (Mis kolc)
Tánc te rí ték címû pro duk ci ók fel újí tá sá ra 400 000 Ft

Nagy vá ra di Ál la mi Fil har mó nia (Ora dea–Nagy vá rad)
A Nagy vá rad Tánc együt tes Ki rály nem bõl mél tó ság 
címû tánc já té ká nak fel újí tá sá ra 100 000 Ft

Kor társ Ba let tért Ala pít vány (Sze ged)
A Sze ge di Kor társ ba lett Homo Lu dens címû mû vé nek fel újí tá sá ra* 400 000 Ft

Er dei Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont és Mû vé sze ti Is ko la (Kecs ke mét)
Tánc pro duk ci ók fo lya ma tos be mu ta tá sá ra* 300 000 Ft

Mis kol ci Nem ze ti Szín ház (Mis kolc)
Tánc hét vé ge Mis kol con prog ram so ro zat meg ren de zé sé re 
a 2007/2008-as évad ban 500 000 Ft

Gár do nyi Géza Szín ház (Eger)
5 elõ adá sos Tánc szín há zi bér le t in dí tá sá ra 300 000 Ft

Gesz tus Mû hely Egye sü let (Bu da pest)
Tánc pro duk ci ó ik fo lya ma tos be mu ta tá sá ra a Sín Kul tu rá lis Köz pont ban 300 000 Ft

L1 Füg get len Tánc mû vé szek Tár su lá sa Egye sü let (Bu da pest)
Az L1 egye sü let szer ve zé sé ben a Ba ke lit tánc szín há zi 
prog ram meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la (Bu da pest)
Ven dég pro duk ci ók meg ren de zé sé re a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la 
szín ház ter mé ben* 400 000 Ft

MU Szín ház Egye sü let (Bu da pest)
Tánc pro duk ci ók fo lya ma tos be mu ta tá sá ra a MU Szín ház ban 4 000 000 Ft

Nem ze ti Tánc szín ház Kht. (Bu da pest)
Kor társ és al ter na tív elõ adá sok meg ren de zé sé re 
a Nem ze ti Tánc szín ház Re fek tó ri u má ban 1 500 000 Ft

Or kesz ti ka Ala pít vány (Bu da pest)
Meg le pe tés es tek – az Or kesz ti ka Ala pít vány – Moz du lat mû vé sze ti Stú dió be fo ga dó szín há zi 
prog ram ja 2007–2008 meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft
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Pan non Vár szín ház Szín mû vé szet fej lesz té si Kht. (Veszp rém)
A 10. Ju bi le u mi a tánc fesz ti vál ja el ne ve zé sû 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 Veszprémben 1 500 000 Ft

Pé csi Har ma dik Szín ház Kht. (Pécs)
Tánc pro duk ci ók fo lya ma tos be mu ta tá sá ra a pé csi Har ma dik Szín ház ban 300 000 Ft

Pé csi Kul tu rá lis Köz pont (Pécs)
Tánc mû vé sze ti elõ adás so ro zat meg ren de zé sé re Pé csett 400 000 Ft

Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Háza Kht. (Bu da pest)
Kor társ tánc szín há zi elõ adá sok for gal ma zá sá ra a Tra fó ban 900 000 Ft

7. Pro duk ci ók fel újí tá sa

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Folk Dan cing and Mu sic Egye sü let (Tir gu Mu res–Ma ros vá sár hely)
A téli ün nep kör er dé lyi szo ká sa i nak be mu ta tá sá ra 300 000 Ft

Duna Mû vé sze ti Tár sa ság Nem zet kö zi Mul ti kul tu rá lis Ala pít vány
(Budapest)
Ha tá ron túli tánc együt te sek (Há rom szék, Õrkõ) ven dég sze rep lé sé re 
a XII. Duna kar ne vá lon 500 000 Ft

Lajt ha Lász ló Ala pít vány (Sfin tu-Ghe or ghe–Sep si szent györgy)
A Há rom szék Tánc együt tes és a Stu dió M Öle lé s ben 
címû kö zös tánc szín há zi pro duk ci ó já nak ma gyar or szá gi be mu tat ko zá sá ra 300 000 Ft

Lász ló Fe renc Csa ba (Ru go nes ti–Ru gon fal va)
Az Év sza kok címû tánc pro duk ció ma gyar or szá gi tur néz ta tá sá ra 300 000 Ft

Ud var he lyi Nép tánc mû hely (Odur he iu-Se cu i esc–Szé kely ud var hely)
A ba rokk bal la da és a Hü velyk Ma tyi címû tánc já té kok 
ven dég sze rep lé sé re Bé kés csa bán 250 000 Ft

8. Nagy ren dez vé nyek re, kép zé sek re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Al ter na tív és Füg get len Szín há zak Szö vet sé ge (Bu da pest)
A III. Nem zet kö zi Mo no tánc  Fesz ti vál meg ren de zé sé re Du na új vá ros ban 900 000 Ft

Au lea Ala pít vány az Elõ adó mû vé sze te kért (Bu da pest) 
A MU ter mi nál 2007/2008-as évad já nak kép zé se i re 
és a For syt he kur zus meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft
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Bu da pest Tánc szín há zért Ala pít vány (Bu da pest)
VI. Nem zet kö zi Kor társ Tánc tan fo lyam és Fesz ti vál meg ren de zé sé re 
a Thá li á ban a Bu da pes ti Tánc szín ház szer ve zé sé ben 900 000 Ft

Duna Pa lo ta Kul tu rá lis Köz hasz nú Tár sa ság (Bu da pest)
Az együt tes tán co sa i nak to vább kép zé sé re ven dég ko re og rá fu sok ve ze té sé vel* 200 000 Ft

Esély a Mû vé szet re – Esély a Sport ra Köz hasz nú Ala pít vány (Pécs)
Tánc mû vé sze ti to vább kép zés meg va ló sí tá sá ra Pé csett 300 000 Ft

Fel li ni Film Szol gál ta tó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság (Budapest)
Tánc-film-mû hely címû 3 na pos szak mai ta lál ko zó és works hop 
meg ren de zé sé re a ha zai tánc film mû fa já nak pro duk ti vi tá sa érdekében 400 000 Ft

Gro undf lo or Gro up Egye sü let (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Trans-con tact / II. Nem zet kö zi Kon takt Imp ro vi zá ció Fesz ti vál  
meg szer ve zé sé re 700 000 Ft

Gyõ ri Ba lett (Gyõr)
Gyõ ri tánc mû vé sze ti bi en ná lé meg ren de zé sé re* 1 500 000 Ft

Hel tai Gás pár Könyv tá ri Ala pít vány (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
V. tánc ok ta tó-kép zõ tan fo lyam meg szer ve zé sé re 200 000 Ft

L1 Füg get len Tánc mû vé szek tár su lá sa Egye sü let (Bu da pest)
A 7. L1 kor társ tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Ma gyar Ba lett Szín há zért Ala pít vány (Bu da pest)
Tánc mû vek 2007 nyá ri kur zus meg ren de zé sé re 300 000 Ft

A Ma gyar Tánc mû vé sze tért Ala pít vány (Bu da pest)
Tí már Sán dor, Krics ko vics An tal és Ga lam bos Ti bor 50 éves 
al ko tói ju bi le u mi elõ adá sá ra a Nem ze ti Tánc szín ház ban 400 000 Ft

Mar czi bá nyi Téri Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Mód szer ta ni to vább kép zés meg tar tá sá ra ok ta tá si in téz mé nyek ben dol go zó 
pe da gó gu sok ré szé re a Bu dai Táncklubban 100 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat 
Mó ricz Zsig mond Szín háza (Nyír egy há za)
Tánc far sang el ne ve zé sû ren dez vény meg va ló sí tá sá ra* 600 000 Ft

MU Szín náz Egye sü let (Bu da pest)
20 éves a Tranz danz címû ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Nem zet kö zi Tánc- és Kul tú ra Ala pít vány (Bu da pest)
A Tánc pa let ta 2007-XVII. ma gyar sztár gá la 
az Ope rá ban címû ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Nem ze ti Tánc szín ház Kht. (Bu da pest)
VI. keszt he lyi tánc pa no rá ma meg va ló sí tá sá ra 1 200 000 Ft
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Nép kör Ma gyar Mû ve lõ dé si Köz pont (Su bo ti ca–Sza bad ka)
Kár pát-me den ce örök sé gei címû vaj da sá gi nép tánc pe da gó gus is ko la 
meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Or kesz ti ka Ala pít vány (Bu da pest)
Szó ló duó 2008 fesz ti vál ke re tén be lül a 9. szó ló tánc 
és 7. duó tánc nem zet kö zi fesz ti vál meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Kor társ Ba let tért Ala pít vány (Sze ged)
A Sze ge di Kor társ Ba lett Nyi tott tré ning címû prog ram já nak meg va ló sí tá sá ra* 100 000 Ft

Tánc pe da gó gu sok Or szá gos Szö vet sé ge (Bu da pest)
XVII. Or szá gos Tánc mû vé sze ti Fesz ti vá lok meg ren de zé sé re 900 000 Ft

10. Tánc tu do má nyi ku ta tá sok ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Dar mos Ist ván (Sá ros pa tak)
Al ko tói tá mo ga tás a Bod rog köz tánc kul tú rája címû mû meg írá sá ra 180 000 Ft

Fü ge di Já nos (Bu da pest)
Lá bán-ki ne tog rá fia címû fõ is ko lai tan könyv meg írá sá ra 480 000 Ft

Ka rá csony Zol tán (Bu da pest)
Egy ka lo ta sze gi falu (Inak tel ke) tánc folk lo risz ti kai fel fe de zé se 
címû mo no grá fia meg írá sá ra 480 000 Ft

Lóky Ta más (Bu da pest)
A dra ma tur gia sze re pe a tánc szín há zi elõ adás ban címû kéz irat meg írá sá ra 240 000 Ft

Dem csák Ka ta lin (Sze ged)
A Scrip tum – a Sze ge di Kor társ Ba lett tör té ne te mun ka cí mû 
mo no grá fia el ké szí té sé re* 240 000 Ft

11. Tánc mû vé sze ti szak mai ki ad vá nyok ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Dar mos Ist ván (Sá ros pa tak)
A Fü zér tán cai és tánc éle te címû CD-ROM ki adá sá ra 250 000 Ft

Duna Pa lo ta Kul tu rá lis Köz hasz nú Tár sa ság (Bu da pest)
A Duna Mû vész együt tes 50 éves fenn ál lá sa al kal má ból 
ju bi le u mi kö tet ki adá sá ra* 800 000 Ft
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Eu ró pai Folk lór Köz pon tért Egye sü let (Bu da pest)
Ka rá csony Zol tán (szerk.) Ma gyar tánc folk lo risz ti kai szö veg gyûj te mény 
II/B kö te té nek ki adá sá ra az Örök ség so ro zat ban 600 000 Ft

L’Har mat tan Könyv ki adó és Ter jesz tõ Kft. (Bu da pest)
Je an-G. No ver re: Le ve lek a tánc ról címû kö te té nek új bó li meg je len te té sé re 400 000 Ft
Lá bán Ru dolf: Ko re og rá fia címû kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft
Dan ce as a The at re Art: Tánc tör té ne ti ol vas má nyok a re ne szánsz tól 
címû szö veg gyûj te mény meg je len te té sé re 500 000 Ft

Ma gyar Tánc tu do má nyi Tár sa ság (Bu da pest)
A tár sa ság di gi tá lis ar chi vá lá si prog ram já nak 2. sza ka sza meg va ló sí tá sá ra 450 000 Ft

Or kesz ti ka Ala pít vány (Bu da pest)
Az Or kesz ti ka Ala pít vány moz du lat mû vé sze ti gyûj te mé nyé ben ta lál ha tó 
tánc mû vé sze ti do ku men tu mok di gi ta li zá ci ó já ra (1912–1950) 150 000 Ft

Pla né tás Ki adói és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Mády Fe renc: Élet ta ni is me re tek tán co sok nak, tánc pe da gó gu sok nak 
címû könyv meg je len te té sé re 400 000 Ft

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 2 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 13 050 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 12 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 4 000 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Nem ze ti Tánc szín ház Kht. (Bu da pest)
Tánc fó rum No. 7. – Tánc fesz ti vál a tánc vi lág nap ja tisz te le té re 
cím mel meg ren de zé sé re 4 000 000 Ft

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

el nö ke

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

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

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. feb ru ár 28.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. áp ri lis 11.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 192 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 155 370 713 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 2 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 3 084 000 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: 6 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 8 805 635 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 124 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 94 683 675 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 74 111 000 Ft

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

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

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)
A Bel ügy mi nisz té ri um Egye sü le ti Fõ osz tá lyá nak (1945–1951) 
elekt ro ni kus adat bá zi sá ra* 252 000 Ft
A Ká ro lyi csa lád le vél tá rá hoz elekt ro ni kus lajst rom ké szí té sé re* 592 000 Ft
Mi nisz ter ta ná csi jegy zõ köny vek na pi ren di jegy zé kei 
(1952. au gusz tus 15.–1955. áp ri lis 18.) címû se géd let elõ ké szí té sé re* 472 000 Ft

Pi a ris ta Rend (Ke gyes Ta ní tó rend) Ma gyar Tar to má nya
Szer ze tes rend (Budapest)
A rend tar to mány tör té ne ti adat tá rá nak el ké szí té sé re 300 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Le vél tá ra címû 
le vél tá ri ka la uz meg je len te té sé re* 500 000 Ft

Sem mel we is Egye tem (Bu da pest)
Vég bi zo nyít vá nyok hoz és tá vo zá si bi zo nyít vá nyok hoz 1907–1952 
név mu ta tók ké szí té sé re 300 000 Ft

Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem (Bu da pest)
A Bu da pes ti Köz gaz da ság tu do má nyi Kar ok le ve let szer zett hall ga tói 
(1920–1948) adat bá zi sá nak lét re ho zá sá ra 300 000 Ft
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Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem (Budapest)
A Ki rá lyi Jó zsef Mû egye tem egye te mi és rek to ri ta nács ülé si jegy zõ köny vei I. 
(1871–1907) na pi ren di pont jai címû se géd let meg je len te té sé re 300 000 Ft

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Le vél tár (Mis kolc)
A Zemp lén Le vél tár – Sá tor al ja új hely le vél tá ri ka la u zá nak köz zé té te lé re 500 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Le vél tár (Deb re cen)
Deb re ce ni tör vény szék bün te tõ pe re i nek (1702–1847, 1883–1944) ka ta ló gu sá ra 200 000 Ft
Hely tör té net írás le vél tá ri for rá sai I. (1848-ig) címû re per tó ri um meg je len te té sé re 386 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Le vél tár (Szol nok)
A MKP Jász-Nagy kun-Szol nok vár me gyei ira tai (1944–1948) 
re per tó ri u ma meg je len te té sé re 400 000 Ft

Bé kés Me gyei Le vél tár (Gyu la)
Bé kés Vár me gye Le vél tá ra is mer te tõ lel tá rá nak könyv és on li ne 
for má tu mú meg je len te té sé re 500 000 Ft

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Szek szárd)
Le vél tá ri ta nul mány kö te tek re per tó ri u má ra (1968–2006) 276 000 Ft

So mogy Me gyei Le vél tár (Ka pos vár)
Ka pos vár vá ros 1912–1939 köz ti irat anya gá ban ta lál ha tó épí tés sel kap cso la tos
do ku men tá ció adat bá zi sá nak on li ne se géd le te ként való megjelentetésére 297 000 Ft

Veszp ré mi Fõ egy ház me gye (Veszp rém)
A veszp ré mi ér se ki és fõ káp ta la ni le vél tár se géd le te i nek in ter ne tes köz zé té te lé re 80 000 Ft

Egy ház me gyei Le vél tár (Gyõr)
Anya köny vek címû se géd let el ké szí té sé re 129 000 Ft

Pi a ris ta Rend (Ke gyes Ta ní tó rend) 
Ma gyar Tar to má nya Sze re ze tes rend (Budapest)
Az ar chí vum Pro vin ci ae Hun ga ri ae Ve tus ren de zé sé re 200 000 Ft

Po li ti ka tör té ne ti In té ze t Kht. (Bu da pest)
A szak szer ve ze tek Ba ra nya me gyei ta ná csa (1944–1988) 
és Ká ro lyi Mi hály és Ká ro lyi Mi hály né ira ta i nak (1890–1982) ren de zé sé re 902 000 Ft

Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Ma zsi hisz Le vél tár ban lévõ egy há zi ira tok ren de zé sé re, 
elekt ro ni kus se géd let ké szí té sé re 500 000 Ft

Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Zsi na ti Le vél tá ra (Budapest)
Egye te mes kon vent kül ügyi bi zott sá ga ira ta i nak ren de zé sé re 63 000 Ft
Or szá gos Szent szö vet ség ira ta i nak ren de zé sé re* 504 000 Ft
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Cisz ter ci Nõ vé rek Bol dog asszony Háza Mo nos tor (Kis ma ros)
A le vél tár kéz irat tá rá hoz tar to zó kéz zel ill. író gép pel 
sok szo ro sí tott irat együt te se da rab szin tû ren de zé sé re 260 00 Ft

Sá ros pa ta ki Re for má tus Kol lé gi um (Sá ros pa tak)
Az el múlt két év alatt be ér ke zett egy ház ke rü le ti 
és egyéb anya gok elõ ren de zé sé re 400 000 Ft

Evan gé li kus Egy ház köz ség (Nyír egy há za)
Egy ház köz sé gi ira tok (jegy zõ köny vek 1957-tõl nap ja in kig) ren de zé sé re, 
szá mí tó gép re vi te lé re 282 000 Ft

Ka lo csa-Kecs ke mé ti Fõ egy ház me gye (Ka lo csa)
A le vél tár gyûj te mé nyes fond ja i nak ren de zé sé re 
és elekt ro ni kus se géd le tük el ké szí té sé re 150 00 Ft

Veszp ré mi Fõ egy ház me gye (Veszp rém)
A veszp ré mi ér se ki és fõ káp ta la ni le vél tár ban ta lál ha tó 
ma ra dan dó ér té kû irat anya gok ren de zé sé re 409 000 Ft

Egy ház me gyei Le vél tár (Gyõr)
A püs pö ki le vél tár ban, va la mint a káp ta lan ma gán le vél tár ban 
16–18. szá za di irat anya gok ren de zé sé re 500 000 Ft

Szom bat he lyi Egy ház me gye (Szom bat hely)
A szom bat he lyi püs pö ki és a Vas vár–Szom bat hely Szé kes káp ta la ni Le vél tár 
gaz da sá gi és sze mé lyi, va la mint plé bá ni ák ira ta i nak rendezésére 679 000 Ft

2–3. For rás ki ad vá nyok elõ ké szí té se, köz zé té te le

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)
Do cu men ta Neg lec ta címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re* 649 000 Ft
A Mi nisz ter ta nács 1967. évi jegy zõ köny ve i nek ki adá sá ra 
tör té nõ elõ ké szí té sé re* 1 569 000 Ft
Ira tok a ma gyar–fran cia dip lo má ci ai kap cso la tok 1963–1968 kö zöt ti 
tör té ne té hez címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re* 450 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Ma gyar or szá gi di á kok a né met or szá gi egye te me ken 1526–1693 
címû for rás ki ad vány kéz ira tá nak elõ ké szí té sé re* 315 000 Ft

Sem mel we is Egye tem (Bu da pest)
A pes ti or vos ka ron vég zett or vos és se bész hall ga tók jegy zé ké nek (1770–1878) 
ki adás ra tör té nõ elõ ké szí té sé re 600 000 Ft
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Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (Bu da pest)
A Bu da pes ten érett sé gi vizs gát tet tek szá mí tó gé pes név tá rá ra (1850–1947)* 500 000 Ft
A XIX. szá zad kö ze pé nek Pest je épí té sze ti ter vek tük ré ben 
mun ka cí mû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re* 400 000 Ft
Buda vá ros 1704–1707. évi ta nács ülé si jegy zõ köny ve i nek re gesz tái 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re* 1 500 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Esz ter gom)
Esz ter gom sza bad ki rá lyi vá ros jegy zõ köny ve i nek re gesz tái 1735–1737 
címû kö tet elõ ké szí té sé re 400 000 Ft

Vác Vá ros Le vél tá ra (Vác)
Szar ka Gyu la: A váci püs pök ség gaz dál ko dá sa 
a tö rök hó dí tás ko rá ban (1526–1686) címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 448 000 Ft

Nóg rád Me gyei Le vél tár (Sal gó tar ján)
Ne me si köz gyû lé si jegy zõ köny vek re gesz tá i nak (1683–1685., 1704., 1786.) 
el ké szí té sé re 1 200 000 Ft

Sá ros pa ta ki Re for má tus Kol lé gi um (Sá ros pa tak)
A ti szán in ne ni ref. egy ház ke rü let lel ké szei (XVI–XIX. szá zad) 
címû adat tár (III. rész) elõ ké szí té sé re 350 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Le vél tár (Deb re cen)
MSZMP deb re ce ni já rá si bi zott sá ga ve ze tõ sé gi ira ta i nak
tárgy so ro za ti jegy zé ke (1957–1983) címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 224 000 Ft
Deb re cen vá ros ma giszt rá tu sá nak jegy zõ köny vei (1620–1622) 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 400 000 Ft
Mun kás ta ná csok az 1956-os for ra da lom ban Haj dú-Bi har ban, kü lö nös 
te kin tet tel Haj dú bö ször mény ben címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 160 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra
(Nyír egy há za)
A nagy ha lá szi Chev ra-könyv fak szi mi le ki adá sá nak elõ ké szí té sé re 720 000 Ft

Bé kés Me gyei Le vél tár (Gyu la)
Bé kés me gye 1956-ban címû for rás ki ad vány III. kö te té nek elõ ké szí té sé re 1 000 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Kecs ke mét)
Ke mény Já nos: Baja me zõ vá ros sze re pe az 1848–1849. évi sza bad ság harc ban 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re* 355 000 Ft
Fel jegy zé sek, írott em lé kek Kecs ke mét vá ros XVII. szá za di hi va ta la i nak 
nyil ván tar tá sa i ban címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re* 900 000 Ft

Sze ge di Tu do mány egye tem (Sze ged)
Or vo si és ter mé szet tu do má nyi kar 1918–1952 kö zöt ti 
hall ga tói törzs köny ve i nek ki adás ra tör té nõ elõ ké szí té sé re 600 000 Ft

Fej ér Me gyei Le vél tár (Szé kes fe hér vár)
Fej ér me gye al is pán já nak és szé kes fe hér vár thj. vá ros pol gár mes te ré nek 
éves je len té sei (1945–1949) címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 500 000 Ft
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Veszp rém Me gyei Le vél tár (Veszp rém)
Veszp rém vár me gye köz sé ge i nek ur bá ri u mai, 
úr bé ri és te le pí té si szer zõ dé sei címû ki ad vány elõ ké szí té sé re 650 000 Ft

Pan non Egye tem (Veszp rém)
A keszt he lyi ag rár fel sõ ok ta tás tör té net címû for rás ki ad vány 
elõ ké szí té sé re (III. kö tet) 300 000 Ft

Zala Me gyei Le vél tár (Za la eger szeg)
Sa ját uta mat jár tam Batt hy ány La jos gróf (1807–1849) 
címû for rás ki ad vány (fo tó al bum) elõ ké szí té sé re 600 000 Ft

Gyõr Me gyei Jogú Vá ros Le vél tá ra (Gyõr)
A du nán tú li vár me gyék 1768. évi ci gány össze írá sa 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 600 000 Ft

Du nán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let Tu do má nyos Gyûj te mé nyei
(Pápa)
A lo son ci re for má tus gim ná zi um di ák jai és ta ná rai (1819–1861) 
címû adat tár össze ál lí tá sá nak elõ ké szí té sé re 500 000 Ft

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem (Sop ron)
A sel me ci aka dé mia be irat ko zott hall ga tó i nak név jegy zé ke 1827–1919 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 900 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye Sop ro ni Le vél tá ra (Sop ron)
Öden bur ger, He xenp ro zes se – Sop ro ni bo szor kány pe rek 1502–1757 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 600 000 Ft
A sop ro ni bel vá ros há za i nak és ház tu laj do no sa i nak jegy zé ke (1492–1705) 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 600 000 Ft

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)
Ma gyar–oszt rák kap cso la tok 1945–1956 címû for rás ki ad vány köz zé té te lé re* 600 000 Ft
Jo hann Ru dolf, Schmid kons tan ti ná po lyi kö vet je len té sei 
címû ki ad vány köz zé té te lé re* 1 800 000 Ft
Zsig mond ko ri ok le vél tár X. (1423) címû for rás ki ad vány köz zé té te lé re* 1 600 000 Ft

Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Le vél tá ri Szö vet ség (Bu da pest)
A ma gyar or szá gi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek 1956-ban 
címû for rás ki ad vány meg je len te té sé re* 400 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Fu ta ky I: A Göt tin ge ni Ge org-Au gust egye tem ma gyar or szá gi 
és er dé lyi kap cso la tai a fel vi lá go so dás és a re form kor kez de tén 
címû for rás ki ad vány megjelentetésére* 410 000 Ft
Tüs kés Anna: Ma gyar or szá gi di á kok 
a Bé csi Egye te men a kez de tek rõl 1526-ig címû for rás ki ad vány köz zé té te lé re* 588 000 Ft
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Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (Bu da pest)
A Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt bu da pes ti bi zott sá ga ide ig le nes ve ze tõ 
tes tü le te i nek jegy zõ köny ve (I–II. kö tet) címû for rás ki ad vány közzétételére* 1 500 000 Ft
Bács kai Vera: Vá ros tör té ne ti ta nul má nyok címû kö te té nek meg je len te té sé re* 500 000 Ft
Ku bi nyi And rás: Ta nul má nyok Bu da pest kö zép ko ri tör té ne té rõl (1958–2005) 
címû kö tet ki adá sá ra* 500 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Esz ter gom)
Esz ter gom sza bad ki rá lyi vá ros jegy zõ köny ve i nek re gesz tái 1727–1734 
címû for rás ki ad vány meg je len te té sé re 400 000 Ft

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Le vél tár (Mis kolc)
Az 1956-os for ra da lom BAZ me gyei Encs, Aba új szán tó, 
Sze rencs já rás adat tá rá nak ki adá sá ra 650 000 Ft
Bor sod vár me gye jegy zõ köny vei 1569–1575 címû kö tet meg je len te té sé re 750 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Le vél tár (Deb re cen)
Egyek fa lu köny ve (1786–1860) címû ki ad vány meg je len te té sé re 350 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Le vél tár (Szol nok)
II. vi lág há bo rús nap ló címû for rás ki ad vány meg je len te té sé re 300 000 Ft

Bé kés Me gyei Le vél tár (Gyu la)
A Bé kés me gyei ci gány ság tör té ne té nek for rá sai 
címû for rás ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft
A Bé kés me gyei le vél tár tár ké pe i nek DVD-n való meg je len te té sé re 491 000 Ft

Sze ged-Csa ná di Egy ház me gye (Sze ged)
A ma gyar ka to li kus püs pö ki kar ta nács ko zá sa i nak jegy zõ köny vei 1949–1976 
címû for rás kö tet köz zé té te lé re 950 000 Ft

Veszp rém Me gyei Le vél tár (Veszp rém)
Veszp rém vár me gye köz sé ge i nek az úr bé ri ki lenc kér dõ pont ra adott fe le le tei 
címû ki ad vány meg je len te té sé re 420 000 Ft

Zala Me gyei Le vél tár (Za la eger szeg)
Dróz dy Gyõ zõ nem zet- és or szág gyû lé si kép vi se lõ em lék ira ta i nak 
és a po li ti kai pá lyá ját be mu ta tó le vél tá ri do ku men tu mok kiadására 600 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye Gyõ ri Le vél tá ra (Gyõr)
Gyõr vár me gye ne me si köz gyû lé si és tör vény szé ki jegy zõ köny vé nek 
re gesz tái 1638–1650 címû kö tet meg je len te té sé re 199 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye Sop ro ni Le vél tá ra (Sop ron)
Dr. Sza kács A. 16–18. sz. or vos tör té ne ti vo nat ko zá sú vég ren de le tek 
a ko ra új ko ri Sop ron vá ros egész ség ügyé nek tár sa da lom tör té ne ti for rá sai 
címû kiadvány kiadására 700 000 Ft

Vas Me gyei Le vél tár (Szom bat hely)
Mu ra vi dék tör té nel mi ol va só köny ve címû ki ad vány meg je len te té sé re 1 300 000 Ft
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Er dé lyi Mú ze um Egye sü let (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Az er dé lyi me gyei ha tó sá gok kö zép ko ri ok le ve lei 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 550 000 Ft
Pro to kol lum Ecc le si ae Re for ma tae Fo ga ra si en sis (1715–1772) 
címû for rás ki ad vány ma gyar nyel vû elõ ké szí té sé re 650 000 Ft

Pál-An tal Ale xand ru (Tir gu Mu res–Ma ros vá sár hely)
Csík–Gyer gyó–Ká szon szék 1702–1722 kö zött össze írá sai 
címû for rás ki adás elõ ké szí té sé re 756 000 Ft

Ró mai Ka to li kus Püs pök ség (Ora dea–Nagy vá rad)
Bi har me gyei kéz ira tos tér ké pek (1754–1888) ka ta ló gu sa 
címû ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft

Sza bad kai Fe ren ces Rend ház (Su bo ti ca–Sza bad ka)
A Sza bad kai Fe ren ces Rend ház címû ki ad vány elõ ké szí té sé re 600 000 Ft

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

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um (Bu da pest)
Ad Acta – a Had tör té ne ti Le vél tár 2006. évi év köny vé nek meg je len te té sé re 200 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (Bu da pest)
Az URBS ma gyar vá ros tör té ne ti év könyv 2007. évi kö te té nek 
meg je len te té sé re* 400 000 Ft

He ves Me gyei Le vél tár (Eger)
Archívum 18. Heves Megyei Levéltár köz le mé nyei 
címû ki ad vány köz zé té te lé re 400 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra
(Nyír egy há za)
Vá lo ga tás Ba logh Ist ván írá sa i ból címû ki ad vány meg je len te té sé re 400 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Kecs ke mét)
Bács-Kis kun me gye múlt já ból – év könyv 22. kö tet meg je len te té sé re* 400 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Le vél tár (Pécs)
Ba ra nyai tör té nel mi köz le mé nyek 3. kö tet Pécs és Ba ra nya 1956-ban 
címû ki ad vány meg je len te té sé re 400 000 Ft
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6. Nagy ren dez vé nyek

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)
A Ma gyar Or szá gos Le vél tár 2007. évi nem zet kö zi kap cso la ta i ra 
és ta lál ko zók ra 2 000 000 Ft

Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Le vél tá ri Szö vet ség (Bu da pest)
Az MFLSZ 2007. ván dor gyû lé sé nek meg ren de zé sé re* 420 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (Bu da pest)
Pol gá ri elit – Pol gá ri kap cso la tok – Pol gá ri tér (Ma gyar vá ro sok 
a kö zép kor ban és a kora új kor ban) címû kon fe ren cia meg ren de zé sé re* 1 000 000 Ft

Ön kor mány za ti Le vél tá rak Ta ná csa (Bu da pest)
Az ön kor mány za ti le vél tá rak 2007. évi köz gyû lé sé nek meg ren de zé sé re* 1 600 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Esz ter gom)
Tör vé nyes ség és al kal mas ság címû kon fe ren cia meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft
XIV. ko má ro mi le vél tá ros szak mai nap meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Nóg rád Me gyei Le vél tár (Sal gó tar ján)
A II. vi lág há bo rút kö ve tõ szlo vák–ma gyar la kos ság cse re 
címû ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 750 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Le vél tár (Deb re cen)
34. le vél tá ri na pok meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Ma gyar or szá gi Egy há zi Le vél tá ro sok Egye sü le te (Debrecen)
A MELTE 2007. évi ván dor gyû lé sé nek meg ren de zé sé re* 720 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra
(Nyír egy há za)
XIV. Sza bolcs-Szat már-Be re gi le vél tá ri nap meg ren de zé sé re 700 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Le vél tár (Szol nok)
A Jász-Nagy kun-Szol nok me gyei le vél tár le vél tá ri nap já nak meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Bé kés Me gyei Le vél tár (Gyu la)
A vá lasz tá si küz del mek – kom mu ni ká ci ós csa ták 
címû kon fe ren cia meg ren de zé sé re 329 000 Ft

Csong rád Me gyei Le vél tár (Sze ged)
A Csong rád me gyei le vél tár ál tal szer ve zett le vél tá ri na pok meg ren de zé sé re 799 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Le vél tár (Pécs)
Ut cák, te rek, épü le tek Pé csett címû kon fe ren cia meg ren de zé sé re 400 000 Ft
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Veszp rém Me gyei Le vél tár (Veszp rém)
A csa lád tör té ne ti ku ta tás – ha tá ron in nen és túl 
címû nem zet kö zi kon fe ren cia le bo nyo lí tá sá ra 260 000 Ft

Zala Me gyei Le vél tár (Za la eger szeg)
A 200 éve szü le tett Batt hy ány La jos mi nisz ter el nök tisz te le té re 
tu do má nyos em lék ülés meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye Gyõ ri Le vél tá ra (Gyõr)
X. gyõ ri le vél tá ri nap meg ren de zé sé re 278 000 Ft

Gyõr Me gyei Jogú Vá ros Le vél tá ra (Gyõr)
Csa lá dok, csa lád fák, ge ne rá ci ók címû kon fe ren cia meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Vas Me gyei le vél tár (Szom bat hely)
XVII. szlo vén–ma gyar nem zet kö zi if jú sá gi le vél tá ro sok ku ta tó tá bo rá ra
és ta pasz ta lat cse ré jé re 409 000 Ft
XXIV. Vas me gyei le vél tá ri nap meg ren de zé sé re 500 000 Ft

7. Ma ra dan dó ér té kû ma gán ira tok vá sár lá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)
A Ma gyar Or szá gos Le vél tár gyûj te mé nyé be tör té nel mi 
do ku men tu mok vá sár lá sá ra* 6 000 000 Ft

Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Ma ra dan dó ér té kû vi dé ki egy ház köz sé gek ma gán ira ta i nak vá sár lá sá ra 600 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (Bu da pest)
A bu da pes ti fõ vá rosi le vél tár gyûj te mé nyé be ma gán ira tok vá sár lá sá ra* 2 000 000 Ft

Nóg rád Me gyei Le vél tár (Sal gó tar ján)
A Gel lén fal vi Gel lén és Zi chy csa lá dok ma ra dan dó ér té kû 
ira ta i nak meg vá sár lá sá ra 180 000 Ft

Sá ros pa ta ki Re for má tus Kol lé gi um (Sá ros pa tak)
A sá ros pa ta ki te o ló giaok ta tás hoz hasz nált 
kéz ira tos tan könyv meg vá sár lá sá ra 80 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Le vél tár (Pécs)
A Jant sits csa lád ha gya té ka 1770–1882 
és Bé sán Imre báró ha lot ti dip lo má já nak (1819) meg vá sár lá sá ra 290 000 Ft
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8. Fel tá rá si, ku ta tá si te vé keny ség

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
A bé csi, gra zi és brün ni egye te me ken 1867–1918 kö zött ta nult 
ma gyar di á kok ada ta i nak fel tá rá sá ra* 1 158 000 Ft
Er dé lyi egy há zi le vél tá rak anya gá nak be gyûj té sé re és ren de zé sé re* 300 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (Bu da pest)
A dub rov ni ki le vél tár hun ga ri ca és kü lö nö sen bu da pes ti vo nat ko zá sú 
kora új ko ri irat anya gá nak fel tá rá sá ra* 400 000 Ft

Nóg rád Me gyei Le vél tár (Sal gó tar ján)
A besz ter ce bá nyai bá nya ka pi tány ság nóg rá di vo nat ko zá sú ira ta i nak 
Sem lec bá nyán való fel tá rá sára 328 000 Ft
Az Oszt ro lucz ky csa lád ira ta i nak Besz ter ce bá nyán való fel tá rá sá ra 208 000 Ft

Veszp rém Me gyei Le vél tár (Veszp rém)
Az Es ter há zy csa lád Csesz ne ky ágá nak a Szlo vák Nem ze ti Le vél tár ban õr zött 
Veszp rém me gyei te le pü lé sek re vo nat ko zó ira ta i nak feltárására 115 000 Ft

Egy ház me gyei Le vél tár (Gyõr)
Auszt ri á ban ma gyar vo nat ko zá sú irat anya gok fel tá rá sá ra, di gi ta li zá lá sá ra 200 000 Ft

*
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Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 4 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 8 769 774 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 3 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 7 724 024 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 4 469 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Dóka Klá ra (Bu da pest)
Ha tá ron túli cé hes for rás anyag ku ta tá sá ra 296 000 Ft

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)
Le vél tá ri is me re tek ké zi köny ve címû ki ad vány elõ ké szí té sé re* 3 436 000 Ft
A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap le vél tá ri kol lé gi u ma tá mo ga tá sa i nak 
hasz no su lá sa (1995–2004) címû könyv köz zé té te lé re* 737 000 Ft

Mol nár Jó zsef s. k.,
a Le vél tá ri Kol lé gium

 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 KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
IDEIGLENES KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS
PÁLYÁZATA ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. feb ru ár 20.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. áp ri lis 2.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 8 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 27 682 556 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 1 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 1 630 000 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 egye di pá lyá zat: 7 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 26 052 556 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 26 052 556 Ft

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

Meg hí vás az Eu ró pai Bi zott ság Kul tú ra 2000 prog ram ja i ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

A38 Kul tu rá lis Kht. (Bu da pest)
Art party ze nei mû hely fog lal ko zá sok és kon cer tek meg ren de zé sé re 
Roma fi a ta lok ré szé re az EB Kul tú ra 2000 ke ret prog ra mon belül 3 300 000 Ft

BMC Bu da pest Mu sic Cen ter Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Rész vé tel az Eu ro pe an Jaz zax chan ge címû jazz ze nei pro jekt ben 
Kul tú ra 2000 ke ret prog ra mon be lül 3 057 362 Ft

C3 Kul tu rá lis és Kom mu ni ká ci ós Köz pont Ala pít vány (Bu da pest)
Élõ (ra di ká lis) em lé ke zet címû ku ta tá si pro jekt meg va ló sí tá sá ra 
a Kul tú ra 2000 ke ret prog ra mon belül 2 541 390 Ft

Fi a tal Kép zõ mû vé szek Stú di ó ja Egye sü let (Bu da pest)
Az Ur ban  Po ten ti als nem zet kö zi köz té ri mû vé sze ti pro jekt
bu da pes ti ren dez vé nyé nek meg va ló sí tá sá ra 2 489 490 Ft

Hun ga ro fest Nem ze ti Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Bu da pest)
Fu o ri Uso 2006 – Uta zó ki ál lí tás: Pes ca ra–Bu da pest–Bu ka rest 
meg va ló sí tá sá ra a Kul tú ra 2000 ke ret prog ra mon belül 1 956 940 Ft
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Ko do lá nyi Já nos Fõ is ko la (Szé kes fe hér vár)
www.re ad me.cc – vir tu á lis könyv tár meg va ló sí tá sá ra a Kul tú ra 2000 
ke ret prog ra mon be lül 6 370 250 Ft

Tran syl va nia Trust Ala pít vány (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Eu ró pai szin tû tu dás- és ta pasz ta lat át adás az eu ró pai je len tõ sé gû 
épí tett örök ség fel hasz ná lá sá ról a Kul tú ra 2000 ke ret prog ra mon belül 6 337 124 Ft

In key Pé ter s. k.,
a Ki emelt Kul tu rá lis 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 KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
IDEIGLENES KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. feb ru ár 28.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. áp ri lis 2.
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: 47 250 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 11 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 47 250 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 39 980 000 Ft

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

Meg hí vás ze ne ka rok, együt te sek sze rep lé sé re ki emelt kul tu rá lis ese mé nye ken

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Az Új Ma gyar Zene Egye sü le te (Bu da pest)
Az UMZE ka ma ra együt tes négy ki emelt kon cert jé nek meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft

Bu da pes ti Fil har mó ni ai Tár sa ság (Bu da pest)
A Bu da pes ti Fil har mó ni ai Tár sa ság ze ne ka ra bér le ti hang ver se nye i nek 
meg ren de zé sé re az Ope ra ház ban 5 000 000 Ft

Bu da pes ti Vo nó sok Ala pít vány (Bu da pest)
A Bu da pes ti Vo nó sok hang ver se nye i nek meg ren de zé sé re 
a XIII. Nem zet kö zi Ha ydn-fesz ti vá lon 4 000 000 Ft

Liszt Fe renc Ka ma ra ze ne kar Ala pít vány (Bu da pest)
XV. Szol no ki Ze nei Fesz ti vál nyi tó és záró kon cert jé nek meg ren de zé sé re 4 000 000 Ft

Mis kol ci Szim fo ni kus Ze ne kar (Mis kolc)
A mis kol ci szim fo ni kus ze ne kar ven dég sze rep lé sé re a szó fi ai ze nei hé ten 3 000 000 Ft

Pan non Fil har mo ni ku sok – Pécs
A Pan non fil har mo ni ku sok há rom hang ver se nyé nek meg ren de zé sé re 5 980 000 Ft
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Se re si Zsolt (Bu da pest)
A Com po nen semb le együt tes hang ver se nyé nek meg ren de zé sé re 
a Ma gyar Rá dió Már vány ter mé ben 1 000 000 Ft

Sy sart Kft. Or feo Ze nei Ala pít vá nya (Bu da pest)
Az Or feo ze ne kar 10 hang ver se nyé nek meg ren de zé sé re 4 000 000 Ft

Sze ge di Szim fo ni kus Ze ne kar (Sze ged)
In gye ne sen lá to gat ha tó ha gyo má nyos aján dék kon cert meg ren de zé sé re 
a Sze ge di Sza bad té ri Já té ko kon 5 000 000 Ft

Ti ha nyi Mû vé sze ti Bt. (Bu da pest)
Az In ter mo du lá ció ka ma ra együt tes hang ver se nyé re 
a Ma gyar Rá dió Hang ver seny cik lus a XX. és XXI. szá zad ze né jé bõl 
címû so ro za tán 2 000 000 Ft

We i ner-Száz Ka ma ra ze ne ka ri Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
Sa ját ren de zé sû prog ra mok: Ha ydn-so ro zat, mu zsi ká ló Eu ró pa, mi ni fesz ti vál
meg ren de zé sé re 4 000 000 Ft

In key Pé ter s. k.,
a Ki emelt Kul tu rá lis Kol lé gi um

el nö ke
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TÁJÉKOZTATÓ A ZENEI KOLLÉGIUM 
EGYEDI PÁLYÁZATÁNAK DÖNTÉSÉRÕL

Be ér ke zé si egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 1 db
Be ér ke zé si egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 1 110 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 1 100 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 800 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Smart Ma na ge ment Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Szent end re)
A Mo dern Art Or chest ra CD-je meg je len te té sé re 800 000 Ft

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

el nö ke
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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 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 lói jog cí mek tõl való el té rést a pá lyá zó nak in -

do kol nia kell. Az Alap ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra (a kul tu rá lis örök ség vé -
del mi célú tá mo ga tás ki vé te lé vel), törzs tõ ke-, il let ve alap tõ ke-eme lés re, va la mint egyéb be fek te té si
cél ra nem for dít ha tó. Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás, vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem
ren del ke zik, ál lan dó fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra a pá lyá zó, vagy – a pá lyá zó val tör té nõ
meg ál la po dás alap ján – a le bo nyo lí tó, a jó vá ha gyott összeg 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 KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
IDEIGLENES KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det a 2007. má jus 1. és 2007. de cem ber 10. kö zött
a kol lé gi um tá mo ga tá sá val Ma gyar or szá gon meg va ló su ló ki emel ke dõ je len tõ sé gû kul tu rá lis
ese mé nyek 2007. évi mo ni to ro zá sá ra.

A pá lyá zat ra meg hí vást kap a Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet és Kép zõ mû vé sze ti Lektorátus.

A pá lyá zat cél ja: a kol lé gi um ál tal tá mo ga tott ren dez vé nyek mo ni to ro zá sa. A pá lyá zó fel ada ta
az elõ zõ év ta pasz ta la ta i nak to vább fej lesz té se és a rend szer tö ké le te sí té se, hogy a kol lé gi um ezen az
úton is vissza jel zést kap jon a tá mo ga tá si cé lok meg va ló su lá sá ról. Ezen túl me nõ en a mo ni to ro zás cél -
ja az is, hogy se gít se a tá mo ga tott ese mé nyek szer ve zõ it a kol lé gi um fel hí vá sa i ban és a tá mo ga tá si
szer zõ dé sek ben fog lalt el vá rá sok ér tel me zé sé ben és meg va ló sí tá sá ban. A nyer tes pá lyá zó a fel adat -
nak az egységes szerkezetû monitori beszámolók és a vezetõ monitori összefoglaló benyújtásával tesz 
eleget.

Al té ma kód szá ma: 6681

A tá mo ga tás ra ren del ke zés re álló ke ret összeg 7 mil lió fo rint.
A konk rét tá mo ga tá si összeg re vo nat ko zó dön tést a kol lé gi um hoz za meg, mely nek so rán az

aláb bi szem pon to kat ve szi fi gye lem be.
1. A mo ni to ro zás to vább fej lesz té sé re tett ja vas la tok ki dol go zott sá ga és tartalma.
2. A szak mai elõ ké szí tés re tett ja vas la tok, be le ért ve a kol lé gi um mal való együtt mû kö dés

mikéntjét.
3. A mo ni to rok ja va solt fel ké szí té si fo lya ma ta.
4. A mo ni to ro zan dó ren dez vé nyek száma.
5. A költ ség terv meg ala po zott sá ga.

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– meg bí zá si díj és já ru lé kai
– szám lás meg bí zá si díj
– uta zá si költ ség
– szál lás költ ség
– a ku ta tá si je len tés elõ ál lí tá si költ sé gei.

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 hoz csa tol ni kell a mo ni to ro zás ja va solt le bo nyo lí tá si ter vét és a fo lya mat le írá sát.
A pá lyá za ti prog ram meg va ló sí tá si ha tár ide je 2007. de cem ber 20.

*
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A pá lyá zó ne ve zé si díj cí men az igé nyelt összeg 20 000 Ft + 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
pályá 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 len!

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

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.

*

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. 
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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. 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.

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

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! 
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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. 

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 E u 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.

A pá lyá zat ra meg hí vást kap nak a mel lék let ben fel so rolt kul tu rá lis ese mé nyek szer ve zõi.

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 az Eu ró pa Cent rum Kht., vagy an nak jog utó da el len jegy zé sé vel érvényes. 
A pá lyá zat az ese mé nyek, pro jek tek is mer te té se so rán tér jen ki arra, hogy az ese mé nyek, pro -

jek tek mi kép pen il le nek a 2010-es fel ké szü lés be. Az egyen ként ötmil 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 kifizetése,
(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 megvalósítására kéri, illetve 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 zat

2007. má jus 18-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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MELLÉKLET

A pá lyá zat ra meg hí vott szer ve zet neve:
Meg ren de zés re ke rü lõ ese mény, ren dez vény címe:

Ba ra nya Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga
„Szer tá rak tit kai” címû ván dor ki ál lí tás (uta zó mú ze um)

Bó bi ta Báb szín ház
Szó fi ai fõ is ko la ta ná ra i nak ven dég ren de zé se a Bó bi tá ban „Ha tár ta la nul” cím mel

Kor társ Ma gyar Fo to grá fia Ala pít vány
Kor társ Ma gyar Fo to grá fia Bi en ná lé 2007

Mû vé sze tek és Iro da lom Háza
1. Gra fi ro da lom – köny vek és il luszt rá ci ók címû prog ram
2. Mé dia Gyár – 2008; nem zet kö zi kor társ mû vé sze ti bi en ná lé elõ ké szí tõ kon fe ren cia és works hop

Pan non Fil har mo ni ku sok
1. Eu ró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa i nak Szim fo ni kus Ze ne ka rai címû prog ram
2. Vi lág hí rû szó lis ták Pé csett

Pé csi Fér fi kar Ala pít vány
XII. Eu ró pai Bor dal fesz ti vál

Pé csi Film ün nep Kht.
Nem zet kö zi Film ün nep

Pé csi Ga lé ria és Vi zu á lis Mû vé sze ti Mû hely
Pa per Is land / Nem zet kö zi Pa pír Szim pó zi um és ki ál lí tás

Pé csi If jú sá gi Köz pont
Folk & Roll fesz ti vál és ha gyo mány õr zõ kor társ könnyû ze nei te het ség ku ta tó, -fej lesz tõ prog ram

Pé csi Kul tu rá lis Köz pont
1. Pé csi Ta va szi Fesz ti vál
2. Sé ta tér Fesz ti vál 2007 (Kor társ és Imp ro vi zá ci ós Ze nei Fesz ti vál, Fény he tek, Spid ron Ki ál lí tás)

Pé csi Nem zet kö zi Báb- és Ut ca szín há zi Fesz ti vál Ala pít vány
XIV. Pé csi Nem zet kö zi Fel nõtt báb fesz ti vál

Pé csi Or szá gos Szín há zi Fesz ti vál Kht.
POSZT – Pé csi Or szá gos Szín há zi Ta lál ko zó

Pé csi Tu do mány egye tem
Pé csi Ibe ro-Ame ri kai Na pok (Tu do má nyos sze mi ná ri um, Déli Öröm – Ze nei Fesz ti vál, ze nei
do ku men tum film pro jekt)

SIEN Nem zet kö zi Di ák cse ré ért Ala pít vány
11. Pé csi Nem zet kö zi Kul túr hét (11th In ter na ti o nal Cul tu re Week In Pécs)

So sem Art Kul tu rá lis Egye sü let
Szem lé tek – Ví zi ó a u di á lis film fesz ti vál és mû vé sze ti ta lál ko zó
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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 li us 4.
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. t. 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.
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 fenntartják.
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