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AZ NKA BIZOTTSÁGÁNAK HATÁROZATAI

15/2007. (III. 12.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság – két tartózkodás mellett – úgy döntött, hogy az új ügyrendben foglaltak szerint az
egyes pályázatok érvénytelenségérõl – az NKA Igazgatóságának a bírálati ülésre készített javaslata
alapján – a szakmai kollégiumok döntsenek.

Vitás kérdés esetén – a rendes eljárást követve – a Bizottság dönt.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

16/2007. (III. 12.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az új ügyrendben a szakmai kollégiumok esetében
is – a Bizottság mûködéséhez hasonlóan – lehetõvé teszi az írásbeli szavazást, az alábbi
szövegjavaslattal:

„A kollégium – amennyiben jogszabály nem zárja ki, illetve az ügy természete lehetõvé teszi és
nem esik jelen szabályzat ’csak kollégiumi ülésen hozhatók döntések a következõ kérdésekben’ cím-
szó alatt megfogalmazottak alá –, halasztást nem tûrõ kérdésben a kollégiumi vezetõ kezdeményezé-
sére ülésen kívül, írásos megkeresés alapján is hozhat döntést. Ebben az esetben a döntés megfelelõ
dokumentálásáról gondoskodni kell. Az ilyen módon született döntéseket a kollégium következõ
ülésérõl szóló emlékeztetõben rögzíteni kell.”

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

17/2007. (III. 12.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság – egy tartózkodás mellett – úgy döntött, hogy az új ügyrendben az „etikailag kifo-
gásolható magatartás” megfogalmazás valamennyi megjelenési helyén kerüljön törlésre.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

18/2007. (III. 12.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az új ügyrendben a kollégiumi pénzügyi keretekre
vonatkozó felhasználást korlátozó szabályok a miniszteri keretre is érvényesek legyenek – ügyrend
3.4 pontja.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke
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19/2007. (III. 12.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az új ügyrendben a szakmai kollégiumok határo-
zatképességéhez szükséges jelenlétet – ügyrend 11.10 pont – a kollégium teljes létszámának 2/3-ában
kívánja meghatározni.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

20/2007. (III. 12.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság – egy ellenszavazat mellett – úgy döntött, hogy az új ügyrend 10. pontjában a kö-
vetkezõ szövegkiegészítést kéri: „Az Igazgatóság igazgatója az emlékeztetõt a hitelesítés elõtt észre-
vételezi. A már hitelesített emlékeztetõvel kapcsolatos észrevételeket a Bizottság elnöke tárgyalásra a
Bizottság elé viszi”.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

21/2007. (III. 12.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag döntött, hogy – az általa javasolt módosítások átvezetésével – az ügy-
rendet elfogadja, azt miniszter úrnak aláírásra javasolja.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

22/2007. (III. 12.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA elnöki keretének 2007. évi mértékét
12 millió forintban javasolja miniszter úrnak meghatározni.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

23/2007. (III. 12.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság, a bizottsági szakértõ csoport 2006. évi beszámolóját és 2007. évi munkatervét
egyhangú szavazással elfogadja.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke



HATÁROZATOK � NKA HÍRLEVÉL 1109

24/2007. (III. 12.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Fotómû-
vészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott egy program esetében 9 plusz egy igen szavazattal elfo-
gadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

25/2007. (III. 12.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Ismeret-
terjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium által eljuttatott egy program esetében 9 plusz egy
igen szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

26/2007. (III. 12.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollé-
gium alapító okiratát – a Területfejlesztési és Önkormányzati Minisztériummal kötött megállapodás
értelmében – az elõterjesztés megtárgyalása szerint módosítani javasolja miniszter úrnak.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

27/2007. (III. 12.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a határon túli magyar lapok támogatási programjá-
nak keretében a 2007. évben a Civil Fórum helyett a Kassai Figyelõ címû folyóirat beszerzését írja
elõ, továbbá, hogy a Könyvtárellátó Kht. 2006. évi határon túli magyar lapok támogatásából vissza-
utalandó – elõre láthatóan – összesen 2 000 000 Ft-ot a 2007. évi költségek lebonyolítására csoporto-
sítja át. A teljes lebonyolításhoz szükséges összeg fennmaradó részét a Könyvtári Szakmai Kollégium
saját keretébõl egészíti ki.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke
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28/2007. (III. 12.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy annak érdekében, hogy az Európai Unió támogatá-
si engedélyezése alól az NKA felmentést kapjon, a szükséges végrehajtási utasítás módosítására – az
Igazgatóság közremûködését kérve – a Bizottság elnökét felhatalmazza. Elnök úr vállalja, hogy a szö-
veg módosulásáról a Bizottságot – annak miniszter úr számára történõ megküldésével egy idõben –
írásban tájékoztatja.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

29/2007. (III. 12.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA törvényének – az Igazgatóság által átadott
dokumentum alapján történõ – esetleges módosítása során a Bizottság nevében, utólagos tájékoztatási
kötelezettség mellett az NKA elnöke eljárjon.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

30/2007. (IV. 23.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag az alábbiakról döntött:
– Kiemelt Kulturális Események Kollégium 2007. évi pénzkeretét 9 millió forinttal csökkenti,

a tartalékkeretet pedig ugyanennyivel növeli.

Az így kapott, összesen 58,3 millió forintos tartalékkeretet a következõk szerint osztja fel:
– Színházi Szakmai Kollégium címzett támogatás (Arcus Temporum Mûvészeti Fesztivál szín-

házi programjai, IV. Országos Gyermekszínházi Szemle, Szegedi Alternatív Színházi Szemle)
12 millió Ft

– Zenei Szakmai Kollégium (Arcus Temporum Mûvészeti Fesztivál zenei programjai, Buda-
pesti Kamaraopera Monteverdi: Poppea megkoronázása DVD-felvétel, Kodály-CD összkiadása)
25 milló Ft

– Szépirodalmi Szakmai Kollégium (Gáll Ernõ-hagyatékrendezés, -kiadás) 1,5 millió Ft
– Közmûvelõdési Szakmai Kollégium (Nagyszeben – Magyar Hét) 2 millió Ft.

Fentiek szerint módosított kollégiumi kereteket és a tartalékkeret változását – egyetértés céljá-
ból – az NKA Igazgatóság miniszter úrhoz továbbítja.

A Bartók Új Sorozat Alapítvány jelzése alapján a CD-sorozatra fordítható összegbõl „felszaba-
dított” összeget tartalékba kell helyezni.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke
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31/2007. (IV. 23.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Múzeumi Szakmai Kollégium kérése alapján an-
nak 2007. évi egyedi keretének mértékét az éves keret 10 százalékáról 12%-ára emeli.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

32/2007. (IV. 23.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA 40 millió forint összegû visszatérítendõ
támogatási keretét a 2007. évben is a Múzeumi Szakmai Kollégium célkereténél tartja nyilván.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

33/2007. (IV. 23.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság az NKA Bizottságának 2006. évi beszámolóját – a szövegrészeket összekötõ átve-
zetõ szakaszok elkészítésének igényével – elfogadta.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

34/2007. (IV. 23.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság az NKA Igazgatóságának 2006. évi beszámolóját – a tartalmi kiegészítésének igé-
nyével – egyhangúlag elfogadta.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

35/2007. (IV. 23.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak 2006. évi szakmai beszá-
molóját elfogadja.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke
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36/2007. (IV. 23.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Iparmû-
vészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott huszonegy program esetében – egy összeférhetetlenség
mellett – 6 plusz egy igen szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét
és annak összegét.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

37/2007. (IV. 23.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Ismeret-
terjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium által eljuttatott egy program esetében 7 plusz egy
igen szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

38/2007. (IV. 23.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság a hozzá összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Könyvtári
Szakmai Kollégium által eljuttatott tizenhat program esetében – 8 plusz egy igen szavazattal úgy dön-
tött, hogy a kollégium a Bizottság számára újra 10 millió forint összegben tegyen javaslatot, melyet a
Bizottság május 21-i ülésén újratárgyal.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

39/2007. (IV. 23.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Levéltári
Szakmai Kollégium által eljuttatott hat program esetében – egy összeférhetetlenség mellett – 8 plusz
egy igen szavazattal úgy döntött, hogy a 2207/0110-es pályázat esetében 3,4 millió Ft-os támogatást
javasol, a többi pályázat esetében a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak
összegét elfogadja.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke



40/2007. (IV. 23.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Múzeumi
Szakmai Kollégium által eljuttatott tizennégy program esetében 7 plusz egy igen szavazattal elfogad-
ta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

41/2007. (V. 16.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a Bartók Új Sorozat pénzügyi átütemezé-
si kérelmét elfogadja, s a támogatási összeg idõrendi felosztását az alábbiak szerint módosítja:

– 2006. 40 millió Ft
– 2007. I. részlet: 2006. év maradvány 20 millió Ft
– 2007. II. részlet 30 millió Ft
– 2008. 45 millió Ft
– 2009. 45 millió Ft
Összesen: három év alatt 180 millió Ft.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

42/2007. (V. 21.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság a kollégiumok 2007. évi kereteivel kapcsolatban – a 2007. évi I-IV. havi kulturális
járulék bevételének alakulása okán – egyhangúlag az alábbiakról döntött:

– az állandó szakmai kollégiumok pénzkerete – a Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium
kivételével – az év elején jóváhagyott éves keret 80%-ára módosul (lásd 1. sz. táblázat);

– tartalékkeret nincs;
– a kimutatott hiány megszüntetése érdekében minden 2007-ben meghiúsult, megszüntetett pá-

lyázat pénzkerete, minden visszafizetett pályázati maradvány összege központosításra kerül január
1-jéig visszamenõen;

– a Múzeumi Szakmai Kollégiumhoz rendelt visszatérítendõ támogatás keretének visszafize-
tett támogatások összegének kezelése a Múzeumi Szakmai Kollégiumnál marad;

– a miniszteri keret mértéke 2007-ben 1,640,2 millió forintra módosul (a csökkenés mértéke
16,3%);

– a Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium jelenlegi maradványa (32 millió forint) záro-
lásra kerül.

Az NKA tv. 7/A. és 9. §-a szerinti kereteknek (következõ évekre vállalható keret, egyedi dön-
tésre felhasználható keret, meghívásos és visszatérítendõ támogatásokra vonatkozó keretek) az év
elején jóváhagyott összegén a Bizottság nem változtat.

A Bizottság felkéri az NKA Igazgatóságát, hogy a Minisztert és a Bizottság elnökét havonta tá-
jékoztassa a kulturálisjárulék-bevétel alakulásáról.

A járulékbefizetés további jelentõs csökkenése esetén a Bizottság rendkívüli ülést hív össze.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

HATÁROZATOK � NKA HÍRLEVÉL 1113



43/2007. (V. 21.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Fotómû-
vészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott tizenegy program esetében 8 plusz egy igen szavazattal el-
fogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

44/2007. (V. 21.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Képzõ-
mûvészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott három program esetében 8 plusz egy igen szavazattal
elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

45/2007. (V. 21.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Könyvtá-
ri Szakmai Kollégium által eljuttatott tizenhat program esetében 8 plusz egy igen szavazattal elfogad-
ta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

46/2007. (V. 21.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a folyóirat-auditálást az idei évben is megrendeli,
forrását az NKA költségvetésébõl biztosítja.

Felkéri az NKAI-t, hogy a folyóirat-betétlap indokolt módosítását a Bizottság következõ ülésé-
re készítsék el.

Egyetért abban, hogy a betétlap részeként a folyóirat-kiadók a pályázati évre vonatkozóan ké-
szítsenek üzleti tervet, valamint, hogy az elszámolható rezsiköltség 5%-os mértékének lehetõségét
– változatlan módon – meg kívánja hagyni.

Az auditálás részleteirõl, a pályázati felhívás úgynevezett 80%-os szabályáról és a nevezési díj
kérdésérõl a Bizottság következõ ülésén dönt.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke
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A KOLLÉGIUMOK 2007. ÉVI PÉNZÜGYI KERETEINEK
MÓDOSÍTÁSA A BIZOTTSÁG 2007. MÁJUS 21-I DÖNTÉSE
ALAPJÁN (MILLIÓ FORINTBAN)

Kollégium megnevezése
A kollégium

2007. évi
eredeti kerete

Célkeret a
2007. évi
eredeti
keretbõl

Módosított
éves keret
célkerettel

együtt (80%)

Bizottságtól
külön keret
célfeladatra

II.

2007. évi
módosított

összkeret az
NKA-ból

Külsõ forrás-
ból kapott

keret

Építõmûvészet 104,0 83,2 83,2

Fotómûvészet 131,0 104,8 104,8

Iparmûvészet 248,0 198,4 198,4

Ismeretterjesztés és
Környezetkultúra

268,0 214,4 1,5 215,9 53,0

Képzõmûvészet 330,0 10,0 264,0 264,0

Könyvtár 310,0 248,0 19,5 267,5

Közmûvelõdés 410,0 10,0 328,0 2,0 330,0

Levéltár 300,0 120,0 240,0 240,0

Mozgókép 370,0 296,0 30,0 326,0

Múzeum* 350,0 280,0 160,5 440,5

Mûemlék és régészet** 390,0 10,0 358,0 –0,5 357,5

Népmûvészet 220,0 176,0 50,0 226,0

Szépirodalom 356,0 5,0 284,8 1,5 286,3 6,0

Színház 280,0 224,0 12,0 236,0

Tánc 200,0 160,0 160,0

Zene*** 320,0 256,0 125,0 381,0

Összesen: 4 587,0 155,0 3 715,6 401,5 4 117,1 59,0

* A Múzeumi Szakmai Kollégium rendelkezik továbbá 40 millió Ft visszatérítendõ támogatási kerettel

** A Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium éves keretének felhasználására a korlátozó (80%) intézkedés nem vonatkozott.

*** A Zenei Kollégium kiemelt támogatási kerete a Bartók-CD kiadása miatti 30 millió forintcsökkentést is tartalmazza.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke
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47/2007. (VI. 25.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Építõmû-
vészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott tizenöt program esetében 7 plusz egy igen szavazattal el-
fogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét, jogcímét és annak összegét.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke

48/2007. (VI. 25.) SZ. HATÁROZAT:

A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Szépiro-
dalmi Szakmai Kollégium által eljuttatott öt program esetében – egy tartózkodás mellett – 6 plusz egy
igen szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét

2608/0762 sz. pályázat: 400 000 Ft támogatás
2608/0764 sz. pályázat: 6 600 000 Ft támogatás
A többi pályázat esetében – egy összeférhetetlenség mellett – 7 plusz egy igen szavazattal a

kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.

dr. Harsányi László s. k.,
a bizottság elnöke
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A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATAI ELBÍRÁLÁSÁRÓL
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Beérkezési határnap: 2007. július 4.
A pályázatok elbírálásának dátuma: 2007. szeptember 4.
Beérkezett kollégiumi pályázatok száma: 434 db
Beérkezett pályázatok támogatási igénye: 569 994 653 Ft
Érvénytelen pályázat (tartalmi, ill. formai okokból): 1 db
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: 500 000 Ft
Halasztott pályázat: –
Halasztott pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott pályázat: 208 db
Támogatott pályázatok támogatási igénye: 303 537 753 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 168 926 000 Ft

A támogatott pályázatokat az altémák sorrendjében közöljük

1. Színházi produkciók megvalósítására

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Aranytíz Mûvelõdési Központ (Budapest)
Egressy Zoltán: Három koporsó címû mûvének színrevitelére 850 000 Ft

Avizo Zad Mûvészeti és Szolgáltató Bt. (Dág)
Körösi Zoltán: Orrocskák címû regényébõl készülõ darab színpadra állítására 1 500 000 Ft

Álmodó Vár Mûvészeti Betéti Társaság (Budapest)
Jordi Galcerán: A módszer címû elõadásának bemutatójára 1 100 000 Ft

Barnák László (Budapest)
Martin Crimp: Attempts on Her Life címû darabjának színrevitelére 850 000 Ft

Bán Kulturális Szolgáltató Bt. (Budapest)
David Harrower: Blackbird címû darabjának színrevitelére 500 000 Ft

Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Kht. (Budapest)
Csehov: Sirály címû darabjának színrevitelére 1 700 000 Ft

Békés Megyei Jókai Színház (Békéscsaba)
Henrik Ibsen: A vadkacsa címû produkció színrevitelére 1 700 000 Ft

Békés Megyei Napsugár Bábszínház (Békéscsaba)
Jaj, de jó itt mindenütt! címû bábdarab bemutatójára 700 000 Ft
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Bi gosz Al ko tói Be té ti Tár sa ság (Bu da pest)
Lenn, a nyu szi bar lang já ban címû elõ adás szín re vi te lé re 850 000 Ft

Bó bi ta Báb szín ház (Pécs)
A Lú das Ma tyi címû elõ adás be mu ta tá sá ra 900 000 Ft

Bu da pest Báb szín ház (Bu da pest)
A csil lag fiú mun ka cí mû báb elõ adás be mu ta tó já ra* 1 400 000 Ft

Bu da pesti Ka ma ra szín ház Kht. (Bu da pest)
Sven Re ge ner–Tas ná di Ist ván: Ber lin Blu es címû szín mû vé nek szín re vi te lé re 850 000 Ft

Ci ró ka Báb szín ház (Kecs ke mét)
Sós Vik tó ria: Bo gár me se címû elõ adás szín re vi te lé re 900 000 Ft

Csi ky Ger gely Szín ház (Ka pos vár)
Mó ricz Zsig mond: Úri muri címû pro duk ció szín re vi te lé re 1 700 000 Ft

Cso ko nai Szín ház (Deb re cen)
Alf red Schnitt ke: Élet egy õrü let tel címû kor társ ope ra 
ma gyar or szá gi be mu ta tó já ra 2 000 000 Ft

Dan sart Kul tu rá lis Bt. (Bu da pest)
A ha mis já ték mun ka cí mû fi zi ka li tást és ver ba li tást öt vö zõ 
al ter na tív moz gás szín há zi pro duk ció szín re vi te lé re 2 400 000 Ft

Drá mai Ne ve lé si Szín há zi Tár su lás (Bu da pest)
We ö res Sán dor ver se i bõl és da rab rész le te i bõl A kõ bé ka címû 
elõ adás és az azt kö ve tõ in ter ak tív já ték be mu ta tó já ra 600 000 Ft

Élõ kép Mû vé sze ti Köz hasz nú Egye sü let (Bu da pest)
Bódy Gá bor: Psy cho tech ni kum, azaz Gul li ver min de nek elõt ti uta zá sa 
di gi tá li á ba címû da rab be mu ta tó já ra 1 200 000 Ft

GB-Pro mo ti on Bt. (Bu da pest)
Nincs pflok ko lás címû cir kusz-szín há zi elõ adás be mu ta tó já ra 700 000 Ft

Gesz tus Mû hely Egye sü let (Bu da pest)
A két ira ki diák mun ka cí mû tánc szín há zi elõ adás be mu ta tó já ra 700 000 Ft

Gi gász 2005 Ok ta tó és Ke res ke del mi Bt. (Bu da pest)
A len ni vagy nem len ni mun ka cí mû elõ adás szín re vi te lé re 700 000 Ft

Gin ger és Fred Szín ház mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
To vább is van, mond jam még? címû elõ adás be mu ta tó já ra 1 800 000 Ft

GK – Im per so na tors Mû vé sze ti Be té ti Tár sa ság (Bu da pest)
Ágens: Édes szí vem, ri banc vagy címû õs be mu ta tó ra 1 400 000 Ft

Gár do nyi Géza Szín ház (Eger)
Ar nold Wes ker: A kony ha címû szín mû vé nek szín pad ra ál lí tá sá ra* 1 700 000 Ft
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Harlekin Bábszínház (Eger)
Pilinszky János: Kalandozások a tükörben címû új bábszínházi
produkció színrevitelére* 1 100 000 Ft

Honvéd Együttes (Budapest)
Lorca: Vérnász címû darabjának színrevitelére 1 200 000 Ft

Hólyagcirkusz Egyesület (Budapest)
A zsúr címû elõadás színrevitelére 1 400 000 Ft

Interkulturális és Irodalmi Centrifuga Alapítvány (Budaörs)
Erdõs Virág: Mara halála címû drámájának õsbemutatójára 850 000 Ft

Inusodo Mûvészeti és Szolgáltató Bt. (Budapest)
Ágens és társulata: Leonardo-tanulmány címû darab bemutatójára
a Debreceni Modemben az igazi Da Vinci-kiállításon 900 000 Ft

József Attila Színház Kht. (Budapest)
Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása címû tragikus komédia bemutatására 1 400 000 Ft

Kabóca Bábszínház (Veszprém)
A Pöttöm Panna címû mese bábszínházi bemutatójára 900 000 Ft

Katona József Színház (Budapest)
Ödön von Horváth: Mit csinál a kongresszus? címû mûvének színrevitelére* 2 400 000 Ft

Káva Kulturális Mûhely Egyesület (Budapest)
Erõszakos történet munkacímû komplex nevelési program bemutatására 850 000 Ft

Kerekasztal Társulás (Szada)
A Csontketrec címû elõadás színrevitelére 750 000 Ft

Kék Mûvészügynökség Kft. (Budapest)
Luis Bunuel: Az öldöklõ angyal címû mûvének színrevitelére 1 700 000 Ft

Kolibri Színház (Budapest)
Simon Stephens: Kócsag címû mûvének színrevitelére 700 000 Ft

Kövér Béla Bábszínház (Szeged)
A titkok birodalma vagy a gólya hozzá? címû bábjáték színrevitelére 600 000 Ft

Közép-Európa Táncszínház Egyesület (Budapest)
A test II. címû elõadás színrevitelére 900 000 Ft

Krétakör Alapítvány (Budapest)
A pestiesti címû elõadás színrevitelére* 2 400 000 Ft

Levendula Alapítvány (Cserkút)
A lánghordozó lovag címmel itáliai lovaglegenda bábszínpadi bemutatására 600 000 Ft
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Madách Színház Kht. (Budapest)
Moli�re: A Mizantrop címû mûvének színrevitelére
az Örkény István Színházban 2 400 000 Ft

Majoros Ágnes (Budapest)
Szász Ilona: A talizmán címû gyermekeknek szóló bábelõadás létrehozására 700 000 Ft

Maszk-Magyarországi Alternatív Színházi Központ,
Színházi Szaktevékenységet Támogató Egyesület (Szeged)
A holtak enciklopédiája címû elõadás színrevitelére 1 500 000 Ft

Memo-Art Alkotói és Pedagógiai Mûhely Alapítvány (Budapest)
A cirkusz munkacímû produkció bemutatására 900 000 Ft

Mesebolt Bábszínház (Szombathely)
Suttogó füzesek címû bábelõadás bemutatására 1 000 000 Ft

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Móricz Zsigmond Színháza (Nyíregyháza)
Egressy Zoltán: Fafeye, a tengerész címû mûvének színpadra vitelére 1 500 000 Ft

MU Színház Egyesület (Budapest)
Ágens és a természetes vészek kollektíva Ipsum
címû elõadásának létrehozására* 2 100 000 Ft

Óperencia Regionális Kulturális Egyesület (Pécs)
Az interaktív címû színházi nevelési program bemutatására 500 000 Ft

Pannon Várszínház Színmûvészetfejlesztési Kht. (Veszprém)
Sebõ József: Moirák címû darabjának õsbemutatójára 1 200 000 Ft

Pécsi Harmadik Színház Kht. (Pécs)
Spiró György: Prah címû drámájának bemutatására 1 300 000 Ft

Pécsi Nemzeti Színház (Pécs)
Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét címû produkciójának bemutatására 1 800 000 Ft

Picaro Mûvészeti Produkciós Mûhely Alapítvány (Budapest)
Rejtõ Jenõ: A tizennégy karátos autó címû mûvének bemutatására 1 200 000 Ft

Pintér Béla és társulata (Budapest)
Az élõ kenyér címû elõadás õsbemutatójára 2 400 000 Ft

Pont Mûhely Egyesület (Budapest)
A kunyhó munkacímû darab bemutatójára 1 200 000 Ft

Radnóti Miklós Színház (Budapest)
Térey János: Asztalizene címû mûvének õsbemutatójára 1 900 000 Ft

R&D Art Mûvészeti Szolgáltató Bt. (Budapest)
Lars Noren: Éjszaka a nappal anyja címû elõadás bemutatására* 850 000 Ft
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Stúdió Alapítvány (Budapest)
A zöld kakadu címû elõadás színrevitelére 1 800 000 Ft

Szegedi Nemzeti Színház (Szeged)
Shakespeare: Lear király címû tragédiájának színpadra állítására 1 800 000 Ft

Szervusz Kulturális Szolgáltató Bt. (Budapest)
Cserna Szabó András: A vendel tragédiája címû színházi produkció
bemutatására 900 000 Ft

Székely-Monori Mûvészeti Bt. (Kisoroszi)
Virginia Wolf: 1939 – pointz hall – egy látványos régi ház
címû mûvének színrevitelére 900 000 Ft

Találkozás-Maladype Kulturális Egyesület (Páty)
Büchner: Leonce és Léna címû mûvének színpadra állítására 2 100 000 Ft

T.A.S.C. Idegenforgalmi és Szolgáltató Bt. (Budapest)
Az Aino címû színházi elõadás bemutatójára 900 000 Ft

Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház Népház
(Tatabánya)
Horváth Péter: Ilyen a boksz címû darabjának õsbemutatójára 1 500 000 Ft

Táp Színház és Összmûvészeti Alapítvány (Budapest)
A deszkagyaluk címû zenés színdarab bemutatására 1 800 000 Ft

Teatro Szolgáltató Bt. (Budapest)
Samuel Beckett: Ó, azok a szép napok címû színmûvének bemutatására 700 000 Ft

Ték-Modul Kft. (Keszthely)
Federico Garcia Lorca: Öt év múlva címû drámájának színrevitelére 600 000 Ft

Térszínház Egyesület (Budapest)
Stavomir Mrozek: Vatzlar címû darabjának bemutatására 850 000 Ft

Utolsó Vonal Mûvészeti Alapítvány (Budapest)
III/II. Richard munkacímû elõadás bemutatására* 1 100 000 Ft

Új Színház Kht. (Budapest)
Marius von Mayenburg: A csúnya munkacímû elõadás bemutatására 1 200 000 Ft

Veszprémi Petõfi Színház (Veszprém)
Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Háztûznézõ címû komédiájának bemutatására 1 200 000 Ft

Vojtina Bábszínház (Debrecen)
Gimesi Dóra: Égen-földön mese címû interaktív játékra bábokkal,
maszkokkal, emberekkel és az elemekkel 1 200 000 Ft

Gyermekszínház (Subotica–Szabadka)
Az emberke címû elõadás színrevitelére 700 000 Ft
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Új vi dé ki Szín ház (Novi Sad–Új vi dék)
R. O. Bri an: Roc ky hor ror pic tu re show címû mu si cal be mu ta tá sá ra 1 000 000 Ft

Kosz to lá nyi De zsõ Szín ház (Su bo ti ca–Sza bad ka)
Tol nai Ottó: Kö nyök ka nyar címû szín mû vé nek szín re ál lí tá sá ra 700 000 Ft

Ko má ro mi Jó kai Szín ház (Ko mar no–Rév-Ko má rom)
Sha kes pe a re: A vi har címû da rab szín re vi te lé re 1 000 000 Ft

Szig li ge ti Mû vé sze ti és Jó té kony sá gi Ala pít vány
(Ora dea–Nagyvárad)
Kár pá ti Pé ter: Nick Car ter avagy vég sõ le szá mo lás 
dr. Qu artz cal címû drá má já nak be mu ta tá sá ra 600 000 Ft

Ta má si Áron Szín ház (Sfin tu Ghe or ghe–Sep si szent györgy)
Ca ra gi a le: Far sang címû ko mé di á já nak szín re vi te lé re 1 400 000 Ft

Ma ros vá sár he lyi Szín mû vé sze ti Egye tem 
(Tirgu Mures–Ma ros vá sár hely)
Sha kes pe a re: Sok hûhó sem mi ért címû da rab já nak szín re vi te lé re 850 000 Ft

Ma ros vá sár he lyi Nem ze ti Szín ház (Tirgu Mures–Ma ros vá sár hely)
A har ma dik címû elõ adás szín re vi te lé re 1 200 000 Ft

Csík sze re dai Csí ki Já ték szín Mu ni cí pi u mi Szín ház 
(Mi er cu rea Ciuc–Csíkszereda)
Szép Ernõ: Lila ákác címû szín mû vé nek be mu ta tá sá ra 850 000 Ft

Pro The at rum Ala pít vány (Odor he iu-Se cu i esc–Szé kely ud var hely)
Fe de ri co Gar cía Lor ca: Yer ma címû mû vé nek be mu ta tá sá ra 850 000 Ft

2. Ven dég já té kok 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)
Az Ar tus – Goda Gá bor Tár su lat Szté lé címû elõ adá sá nak 
be mu ta tá sá ra San ta Fé ben 900 000 Ft

An gol Nyel vû Szín ház Köz hasz nú Ala pít vány (Bu da pest)
A len gyel Ko mu na Ot wock ven dég já té ká ra a Mer lin nem zet kö zi szín ház ban 500 000 Ft

Bár ka Jó zsef vá ro si Szín há zi és Kul tu rá lis Kht. (Bu da pest)
A kol dus ope ra címû elõ adás be mu ta tá sá ra 
a pil se ni nem zet kö zi szín há zi fesz ti vá lon 700 000 Ft

Bu da pest Báb szín ház (Bu da pest)
A ha mu ban sült mese címû pro duk ció be mu ta tá sá ra Vil ni us ban (Lit vá nia)* 600 000 Ft
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Bóbita Bábszínház (Pécs)
Mikor kislány voltam címû elõadás bemutatására
a Puck bábfesztiválon Kolozsváron 100 000 Ft

Ciróka Bábszínház (Kecskemét)
A kékruhás kislány története címû elõadás bemutatására Görögországban,
Csehországban és Lengyelországban 700 000 Ft

Csokonai Színház (Debrecen)
A tavasz ébredése címû elõadás bemutatására a belgrádi nemzeti színházban 900 000 Ft

Gárdonyi Géza Színház (Eger)
Slawomir, Mrozek: Tangó címû elõadás bemutatására Lodzban* 800 000 Ft

Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervezõ Kht. (Budapest)
Vendégségben Budapesten – Határon túli magyar színházi estek
2007. õszi félév megvalósítására 2 200 000 Ft

Kabóca Bábszínház (Veszprém)
A Kabóca Bábszínház Piroska és a farkas címû elõadásának
bemutatására Szlovákiában 212 000 Ft

Katona József Színház (Budapest)
A Szlovák Nemzeti Színház és a Katona József színház vendégjáték-cseréjére* 1 500 000 Ft
A ledarálnakeltûntem címû produkció bemutatására a Belgrádi Bitefen* 600 000 Ft

Kolibri Színház (Budapest)
Német ifjúsági színházi napok megrendezésére a Kolibri színházban 800 000 Ft

Krétakör Alapítvány (Budapest)
A Krétakör Színház Feketeország címû elõadásának bemutatására Belgium
3 városában (Namur, Brüsszel, Turnhout) az Europalia fesztivál keretén belül* 1 400 000 Ft

Pintér Béla és Társulata (Budapest)
Pintér Béla és Társulata vendégjátékára Berlinben 500 000 Ft
Pintér Béla és társulata nitrai vendégjátékára 480 000 Ft

Radnóti Miklós Színház (Budapest)
Hamvai Kornél: Castel Felice címû produkciójának bemutatására
a poznani nemzetközi színházi fesztiválon 1 400 000 Ft

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Móricz Zsigmond Színháza (Nyíregyháza)
A graffiti angyala címû táncelõadás bemutatására Kassán 300 000 Ft

Színház- és Filmmûvészeti Egyetem (Budapest)
Külföldi együttes vendégjátékára a Padlás kamratermében 800 000 Ft
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Trafó Kortárs Mûvészetek Háza Kht. (Budapest)
Az Orionteatern–Royalbones (Svédország–Dánia)
és Stephen Mottram-Animata (Nagy-Britannia) elõadásaira a Trafóban 1 400 000 Ft

Vaskakas Bábszínház (Gyõr)
A Vaskakas bábszínház Sze-rel-me-sek címû produkciójának bemutatására
a 8. nemzetközi színházi fesztiválon Venezuelába, Caracasban 1 500 000 Ft

Figura Társaság (Gheorgheni–Gyergyószentmiklós)
A Bozsik Yvette társulat vendégjátékára Gyergyószentmiklóson 500 000 Ft

Népszínház (Subotica–Szabadka)
Bulgakov Moli�re – Képmutatók cselszövése
címû elõadás bemutatására Kaposváron 900 000 Ft

Puck Bábszínház (Cluj Napoca–Kolozsvár)
A Budapest Bábszínház és a pécsi Bóbita Bábszínház vendégjátékára
a kolozsvári Puck báb- és marionettszínházak nemzetközi fesztiválján 600 000 Ft

Corvineum Alapítvány (Cluj Napoca–Kolozsvár)
Rangos külföldi társulatok fogadására a kolozsvári állami magyar színház
fennállásának 215. évfordulóját ünneplõ nemzetközi színházi fesztiválon 2 000 000 Ft

3. Produkciók helyben történõ továbbjátszására

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Artus Kortárs Mûvészeti Egyesület (Budapest)
A Rókatündérek címû kortárs színházi elõadás továbbjátszására
az Artus Stúdióban 600 000 Ft

Álmodó Vár Mûvészeti Betéti Társaság (Budapest)
Jordi Galcerán: Dakota címû elõadásának továbbjátszására a Repetában 500 000 Ft

Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Kht. (Budapest)
Az Iskola a határon címû produkció helyben történõ továbbjátszására 700 000 Ft

Ciróka Bábszínház (Kecskemét)
Az árnyak színháza címû elõadás helyben történõ továbbjátszására 600 000 Ft

Csiky Gergely Színház (Kaposvár)
Kovács Márton–Mohácsi István–Mohácsi János:
5606 õrült lélek vert hadak címû produkció helyben történõ továbbjátszására 1 000 000 Ft

Csokonai Színház (Debrecen)
Móricz Zsigmond–Háy János: Légy jó mindhalálig
címû elõadás helyben történõ továbbjátszására 600 000 Ft
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Dansart Kulturális Bt. (Budapest)
Az alibi címû mozgást és verbalitást ötvözõ alternatív
színházi elõadás továbbjátszására 700 000 Ft

Formiusz Színházi Egyesület (Budapest)
Árni Ibsen: Mennyország címû darabjának továbbjátszására az RS9 színházban 500 000 Ft

Gárdonyi Géza Színház (Eger)
Martin McDonagh: A párnaember címû groteszk játékának
helyben történõ továbbjátszására* 400 000 Ft

Ginger és Fred Színházmûvészeti Alapítvány (Budapest)
Mozart: Varázsfuvola helyben történõ továbbjátszására 1 000 000 Ft

Harlekin Bábszínház (Eger)
Roald Dahl: Szofi és Habó címû bábszínházi elõadás
helyben történõ továbbjátszására 400 000 Ft

Hevesi Sándor Színház (Zalaegerszeg)
Háy János: A Gézagyerek címû darabjának helyben történõ továbbjátszására 500 000 Ft

Honvéd Együttes (Budapest)
A Szíkölök címû produkció továbbjátszására 500 000 Ft

Hólyagcirkusz Egyesület (Budapest)
A Don Cristóbal címû elõadás továbbjátszására 800 000 Ft

Katona József Színház (Budapest)
Az Ivanov címû produkció helyben történõ továbbjátszására* 800 000 Ft

Kolibri Színház (Budapest)
Gitte Kath–Jakob Mendel: Semmiség címû mûvének továbbjátszására 400 000 Ft

Köszike Bt. (Budapest)
Halál-Tours. 2008 a vég kooperációja címû elõadás továbbjátszására* 1 100 000 Ft

Krétakör Alapítvány (Budapest)
A Bánk bán címû elõadásának továbbjátszására
a vakok intézetének Nádor termében* 1 000 000 Ft

Madách Színház Kht. (Budapest)
Parti Nagy Lajos: Ibusár címû elõadás továbbjátszására 500 000 Ft

Pintér Béla és Társulata (Budapest)
A Parasztopera címû produkció helyben történõ továbbjátszására 1 200 000 Ft

Pont Mûhely Egyesület (Budapest)
Önkényeztetés címû elõadás helyben történõ továbbjátszására 700 000 Ft

Radnóti Miklós Színház (Budapest)
A Kripli címû elõadás helyben történõ továbbjátszására 600 000 Ft
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Színház- és Filmmûvészeti Egyetem (Budapest)
A Mikádó címû elõadás helyben történõ továbbjátszására 1 000 000 Ft

Találkozás-Maladype Kulturális Egyesület (Páty)
A Vihar címû elõadás továbbjátszására 1 200 000 Ft

Táp Színház és Összmûvészeti Alapítvány (Budapest)
Molnár Péter: Keresõk címû elõadás továbbjátszására* 600 000 Ft

Új Színház Kht. (Budapest)
Közeleg az idõ címû elõadás helyben történõ továbbjátszására* 700 000 Ft

4. Bemutatóhelyen kívüli elõadásokra

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Artus Kortárs Mûvészeti Egyesület (Budapest)
A Sztélé címû elõadás bemutatására a szegedi régi zsinagógában 550 000 Ft

Baltazár Színház Alapítvány (Budapest)
A múló rúzs címû elõadás játszására a Budapest Kamaraszínházban 900 000 Ft

Budakeszi Kopánia Színházi Mûhely Alapítvány (Budakeszi)
Rómeó és Júlia nemzetközi mûhelymunkaként létrejött produkció
továbbjátszására a Székéné Színházban 900 000 Ft

Békés Megyei Napsugár Bábszínház (Békéscsaba)
Ágrólszakadt Tilinka címû bábelõadás bemutatóhelyén kívüli elõadására 800 000 Ft

Ciróka Bábszínház (Kecskemét)
Az aranyhajú Melizante címû elõadás bemutatóhelyen kívüli játszására 511 000 Ft

Csiky Gergely Színház (Kaposvár)
Kovács Márton–Mohácsi István–Mohácsi János: 5606 õrült lélek vert hadak
címû produkció bemutatására a VI. kortárs drámafesztiválon 800 000 Ft

Csokonai Színház (Debrecen)
A tavasz ébredése címû elõadás továbbjátszására 700 000 Ft

Ginger és Fred Színházmûvészeti Alapítvány (Budapest)
Mozart: Varázsfuvola címû elõadás bemutatóhelyen kívüli továbbjátszására 900 000 Ft

Harlekin Bábszínház (Eger)
A Heves megyei kis létszámú, és a szomszédos megyék nagyobb
településeinek bábszínházi elõadásokkal történõ ellátására* 320 000 Ft

Helio-Biblos Tanácsadó és Szolgáltató Kht. (Budapest)
Faludy Györgyrõl és József Attiláról szóló monodrámák továbbjátszására 300 000 Ft
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Inusodo Mûvészeti és Szolgáltató Bt. (Budapest)
Ágens és társulata: Plastic-fantastic-bombastic címû elõadásának
továbbjátszására a székesfehérvári Vörösmarty Színházban 700 000 Ft

Káva Kulturális Mûhely Egyesület (Budapest)
A szent család címû komplex színházi nevelési program bemutató
helyen kívüli elõadására 600 000 Ft

Kerekasztal Társulás (Szada)
A fogságban címû színházi nevelési program tájolására 600 000 Ft

Kék Mûvészügynökség Kft. (Budapest)
Pelsõczy Réka: Én egy szemüveges kisfiú vagyok címû mûvébõl
készült elõadás bemutatóhelyen kívüli játszására 700 000 Ft

Kolibri Színház (Budapest)
A csatárok címû elõadás bemutatására a nyíregyházi
Mórich Zsigmond színházban 600 000 Ft

Krétakör Alapítvány (Budapest)
A színház Bánk bán címû elõadása bemutatására Kecskeméten* 900 000 Ft

Pont Mûhely Egyesület (Budapest)
Az õszinte, de igaz címû elõadás bemutatóhelyen kívüli elõadására 800 000 Ft

Új színház Kht. (Budapest)
A veszedelmes viszonyok címû elõadás bemutatóhelyen
kívüli továbbjátszására* 290 000 Ft

Vojtina Bábszínház (Debrecen)
A brémai muzsikusok címû elõadás szombathelyi elõadássorozatára 700 000 Ft

5. Alkotómunka támogatására

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Gazdag Péter (Budapest)
Az új színpadi mû megírására 600 000 Ft

Lóky Tamás (Budapest)
Új színpadi mû megírására 600 000 Ft

Mohácsi István (Budapest)
Új színpadi mû megírására 600 000 Ft

Pintér Béla (Budapest)
Új színházi mû megírására 600 000 Ft
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6. Tanulmányutakra

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Barnák László (Budapest)
A színházi struktúra tanulmányozására külföldön 300 000 Ft

Békés Megyei Jókai Színház (Békéscsaba)
Döbrei Dénes mozgásmûvészeti tanfolyamára Békéscsabán a Jókai Színház
színészei és a békéscsabai színinövendékek számára 230 000 Ft

Creativ Média Színházi Ügynökség és Kulturális Szolgáltató Bt.
(Budapest)
Külföldi színházi szakemberek meghívására a VI. kortárs drámafesztivál
Budapest magyar programjára 450 000 Ft

Gárdonyi Géza Színház (Eger)
Kama Ginkas rendezõ meghívására Egerbe* 200 000 Ft

Lengyel Anna Judit (Budapest)
Tanulmányútra Frederiksberg New York 300 000 Ft

Szervét Tibor (Budapest)
Angliai – londoni tanulmányútra 400 000 Ft

Színház- és Filmmûvészeti Egyetem (Budapest)
Külföldi szakemberek magyarországi tanulmányútjára 500 000 Ft

7. Elõadásokhoz kapcsolódó rendezvényekre

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Békés Megyei Jókai Színház (Békéscsaba)
Beavató színházi sorozatra középiskolák számára
a Békés Megyei Jókai Színházban 300 000 Ft

Békés Megyei Napsugár Bábszínház (Békéscsaba)
Bábelõadások után játszóházak tartására 290 000 Ft

Csokonai Színház (Debrecen)
Színházi meditáció címû elõadássorozat megrendezésére a Csokonai Színházban,
valamint nézõiskola színházismereti verseny szervezésére diákoknak 300 000 Ft

Gárdonyi Géza Színház (Eger)
Beavató színházi elõadások megvalósítására* 500 000 Ft
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Harlekin Bábszínház (Eger)
Ráhangoló-beharangozó-ajándéklap címmel nézõi befogadást segítõ rendezvény
megvalósítására* 200 000 Ft

Hevesi Sándor Színház (Zalaegerszeg)
A Hevesi Sándor Színház iskolaszínház projektjének megvalósítására 500 000 Ft

Kabóca Bábszínház (Veszprém)
Befogadó matinésorozat rendezésére, a bábos értékek megértésére 300 000 Ft

Kolibri Színház (Budapest)
A Kolibri Színház elõadásaihoz kapcsolódó
feldolgozó foglalkozások megvalósítására 300 000 Ft

Találkozás-Maladype Kulturális Egyesület (Páty)
Multimédiás közönségtalálkozók megrendezésére
a Maladype elõadásokhoz kapcsolódóan 300 000 Ft

Trafó Kortárs Mûvészetek Háza Kht. (Budapest)
A Trafó – Kortárs Mûvészetek Háza beavató színházi
és szakmai beszélgetéssorozatra a kortárs elõadó-mûvészet körül 285 000 Ft

Pro Theatrum Alapítvány (Odorheiu-Secuiesc–Székelyudvarhely)
A Tomcsa Sándor Színház kulisszaprogramjának megvalósítására 300 000 Ft

8. Új módszerek, eszközök fejlesztésére

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Artus Kortárs Mûvészeti Egyesület (Budapest)
Az Artus egyesület honlapjának fejlesztésére 250 000 Ft

Baltazár Színház Alapítvány (Budapest)
Újfajta közönségkapcsolat kialakítására a honlap fejlesztésének segítségével 150 000 Ft

Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Kht. (Budapest)
Közönségkapcsolatok fejlesztésére: honlapfrissítés 250 000 Ft

Békés Megyei Jókai Színház (Békéscsaba)
A Békés Megyei Jókai Színház külsõ és belsõ kommunikációjának
megszervezésére 250 000 Ft

Békés Megyei Napsugár Bábszínház (Békéscsaba)
A Békés Megyei Napsugár Bábszínház honlapjának kiépítésére 150 000 Ft

Ciróka Bábszínház (Kecskemét)
Eszközök fejlesztésére a közönségkapcsolatok terén: honlapfejlesztés 200 000 Ft
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Csiky Gergely Színház (Kaposvár)
Honlap fejlesztésére 250 000 Ft

Csokonai Színház (Debrecen)
A Csokonai Színház honlapjának fejlesztésére 250 000 Ft

Dansart Kulturális Bt. (Budapest)
A Tünet együttes – Szabó Réka társulata saját korszerû, közönségbarát
két nyelven mûködõ honlapjának elkészítésére 250 000 Ft

Harlekin Bábszínház (Eger)
Közönségkapcsolatok fejlesztésére* 150 000 Ft

Hevesi Sándor Színház (Zalaegerszeg)
A Hevesi Sándor Színház honlapja arculatának megújítására,
valamint a közönségszervezés szoftvercseréjére 150 000 Ft

Kabóca Bábszínház (Veszprém)
A Kabóca Bábszínház honlapjának elkészítésére 210 000 Ft

Káva Kulturális Mûhely Egyesület (Budapest)
A www.kavaszinhaz.hu tartalmának bõvítésére 150 000 Ft

Kolibri Színház (Budapest)
A Kolibri Színház honlapjának teljes megújítására 200 000 Ft

Krétakör Alapítvány (Budapest)
A Krétakör Színház honlapjának tartalmi és technikai fejlesztésére* 250 000 Ft

Mesebolt Bábszínház (Szombathely)
A Mesebolt Bábszínház új, dinamikus honlapjának kialakítására 200 000 Ft

Mozgó Ház Alapítvány (Pilisborosjenõ)
A Flórián mûhely weblapjának tartalmi és technikai frissítésére, fejlesztésére 250 000 Ft

Radnóti Miklós Színház (Budapest)
A Radnóti Miklós Színház honlapjának és közönségkapcsolatának fejlesztésére 250 000 Ft

Színház- és Filmmûvészeti Egyetem (Budapest)
Közönségkapcsolatok terén új módszerek, eszközök használatára,
honlapfejlesztésre 250 000 Ft

Találkozás-Maladype Kulturális Egyesület (Páty)
A Maladype honlapjának átalakítására 250 000 Ft

Új Színház Kht. (Budapest)
A közönségkapcsolatok terén új módszerek, eszközök fejlesztésére* 200 000 Ft

Vaskakas Bábszínház (Gyõr)
A Vaskakas Bábszínház honlapjának továbbfejlesztésére 250 000 Ft
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Vojtina Bábszínház (Debrecen)
A Vojtina honlapjának fejlesztésére 250 000 Ft

Pro Theatrum Alapítvány (Odorheiu-Secuiesc–Székelyudvarhely)
Közönségkapcsolatok terén új módszerek, eszközök fejlesztésére 250 000 Ft

Proscenium Alapítvány (Satu Mare–Szatmárnémeti)
A szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata
új honlapjának elkészítésére 200 000 Ft

Tamási Áron Színház (Sfintu Gheorghe–Sepsiszentgyörgy)
A Tamási Áron Színház weboldalának korszerûsítésére 250 000 Ft

Szigligeti Mûvészeti és Jótékonysági Alapítvány
(Oradea–Nagyvárad)
A Szigligeti Társulat honlapjának fejlesztésére 200 000 Ft

9. Színházszakmai publikációkra, kiadványokra

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Balassi Kiadó Kft. (Budapest)
Alternatív színháztörténetek – A színháztörténet-írás alternatívái
címû könyv kiadására 500 000 Ft

Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Kht. (Budapest)
A Hajónapló három számának megjelentetésére 300 000 Ft

Gyermek- és Ifjúsági Színházak Nemzetközi Szövetségének
Magyar Központja Egyesület (Budapest)
A magyarországi gyermekszínházak meghatározó mûhelyeit, kiemelkedõ
alkotóit, az utóbbi évek produktumait bemutató tanulmánykötet kiadására 500 000 Ft

L’Harmattan Könyvkiadó és Terjesztõ Kft. (Budapest)
A színész titkos mûvészete – Színház-antropológiai szótár
címû kötet megjelentetésére 498 000 Ft

Magisztrátor Kft. (Dorog)
Kárpáti Péter drámaíró mûvészetét bemutató kötet kiadására 500 000 Ft

Napkút Kiadó Kft. (Budapest)
Deres Péter: Kriptogram címû tanulmánykötetének megjelentetésére 500 000 Ft

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (Budapest)
2007–2008-as Színházi Évkönyv megjelentetésére 500 000 Ft

Typotex Elektronikus Kiadó Kft. (Budapest)
Almási-Tóth András: Opera – Zeneemberszínház címû könyv kiadására 300 000 Ft
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Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok száma: 8 db
Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok támogatási ideje: 13 125 000 Ft
Érvénytelen pályázatok (tartalmi, illetve formai okokból): –
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott egyedi pályázat: 6 db
Támogatott egyedi pályázatok támogatási igénye: 12 370 000 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 8 800 000 Ft

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Új Színház Kht. (Budapest)
Daniel Mesguich meghívására Magyarországra* 300 000 Ft

Vojtina Bábszínház (Debrecen)
Játszószínház rendezésére sajátos nevelést igénylõ gyerekeknek
a Vojtina Bábszínházban 300 000 Ft

Kentaur Színházi Alapítvány (Gödöllõ)
A XIX. magyar stúdiószínházi fesztivál megrendezésére Egerben* 3 000 000 Ft

Magyar Képzõmûvészeti Egyetem (Budapest)
Az MKE Látványtervezõ Tanszéke II. és IV. éves hallgatóinak
és oktatóinak berlini szakmai tanulmányútjára 1 000 000 Ft

Báb a Míves Egyesület (Pécs)
Kovács Ildikó bábrendezõ 80. születésnapja megrendezésére 1 200 000 Ft

Színház- és Filmmûvészeti Egyetem (Budapest)
A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem vizsgaelõadásaira
a 2007/2008-as tanévben az Ódry Színpadon és a Padláson* 3 000 000 Ft

Csizmadia Tibor s. k.,
a Színházi Szakmai Kollégium elnöke

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbö-

lendõ – a támogatás odaítélése minõsített többséggel történt.
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A NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
EGYEDI DÖNTÉSÉRÕL

Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok száma: 6 db
Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok támogatási ideje: 2 876 040 Ft
Érvénytelen pályázatok (tartalmi, illetve formai okokból): –
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott egyedi pályázat: 4 db
Támogatott egyedi pályázatok támogatási igénye: 2 281 440 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 1 208 000 Ft

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedõ Közhasznú Alapítvány
(Debrecen)
A Mordvin Köztársaság Szaranksz városában A finnugor népek kultúrája
címû nemzetközi néptáncfesztiválon való részvételre 408 000 Ft

Berzsenyi Dániel Fõiskola (Szombathely)
A XIII. vasi dödölle folknapok programsorozat megrendezésére 200 000 Ft

Folkeurópa Produkciós Kft. (Budapest)
Fekete Antal gyûjtésébõl a kilencedik vándor „Cándrá” Mihály
és Vándor „Gergely” János gyimesi felvételei címû CD-jének kiadására 300 000 Ft
Fekete Antal gyûjtésébõl a nyolcadik Varga Ferenc „Csipás”
címû CD-jének kiadására 300 000 Ft

Pál Miklósné s. k.,
a Népmûvészeti Szakmai Kollégium

elnöke

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbö-

lendõ – a támogatás odaítélése minõsített többséggel történt.
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A KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Képzõmûvészeti Kollégium pályázatot hirdet a 2008. január 1.–2008. december 31-ig terje-
dõ idõszakra az alábbi témakörökben:

1. Magyar kortárs képzõmûvészeti alkotások megvásárlására közgyûjtemé-
nyek számára

A kiosztható keret összege: 20 millió Ft.
Altéma kódszáma: 1609

A pályázaton hazai, kortárs, országos gyûjtõkörû képzõmûvészeti közgyûjteménnyel rendel-
kezõ költségvetési szervek, múzeumok vehetnek részt.

A pályázathoz kötelezõen csatolni kell a kiválasztott mûtárgyak:
– listáját,
– fotóját és
– javasolt árát.

Támogatás kérhetõ a következõ jogcímre:
– mûtárgyvásárlás.

Rezsiköltség nem igényelhetõ és nem számolható el!

A kollégium a bírálatnál elõnyben részesíti:
1. a megvásárlásra javasolt mûtárgy mûvészi színvonalát,
2. a pályázó intézmény gyûjtési koncepciójának minõségét,
3. azt a pályázót, aki minél magasabb önrészt vállal.

Az elszámoláshoz mellékelni kell a vásárlás írásos dokumentumainak másolatait.

2. Kortárs képzõmûvészeti egyedi – elsõ kiadású – könyv, monográfia nyomdai
vagy interneten történõ megjelentetésére (minimum 500 példány, illetve egyéves
hozzáférés)

Altéma kódszáma: 1612

A kiosztható keret összege: 10 millió Ft.

Pályázatot professzionális kiadó és/vagy a szerzõ nyújthat be vissza nem térítendõ támoga-
tásra.
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A pályázathoz kötelezõen csatolni kell:
– a mû szinopszisát vagy kéziratát,
– a mûvészeti szakma egy tekintélyes képviselõjének ajánlását vagy kiadói lektori véleményt,
– két nyomda árajánlatát, illetve internetes megjelentetés esetén részletes költségvetést (részle-

tes költségvetés = adatlap 4. pontjának külön lapon történõ részletezése).

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:
Hagyományos megjelentetés esetén:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, képzõmûvészeti fotó) vagy számlás

kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi, olvasószerkesztõi, tervezõszerkesztõi, képszerkesztõi honorárium és járulékai

vagy számlás kifizetése,
– nyomdai elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre

= szövegbevitel (írás)
= kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás, szkennelés)
= korrektúra,

– nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kö-
tés, csomagolás).

Internetes megjelentetés esetében:
– szerzõi honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó) vagy számlás kifizetése,
– szerzõi jogdíjak,
– fordítói, lektorálási honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése,
– szerkesztõi, olvasószerkesztõi, tervezõszerkesztõi, képszerkesztõi honorárium és járulékai

vagy számlás kifizetése,
– elõkészítési munkák az alábbi jogcímekre

= szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés)
= képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
= korrektúra,

– kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés),
– publikáció megjelentetés (szolgáltatás),
– frissítés.

A pályázat bírálati szempontjai:
1. a kiadvány hiánypótló jellege,
2. a rendelkezésre álló egyéb forrás megléte,
3. a megjelent kiadvány terjesztési lehetõsége.
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A beszámolóhoz mellékelni kell a megjelent kiadvány 1 példányát, internetes megjelentetés
esetén elérhetõségét.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag össze-
állításánál mellõzzék (a kézirat kivételével) a különleges minõségû papírt, bármilyen kötést,
spirálozást, ragasztást!

A kollégium egyik altémában sem ír elõ kötelezõ önrészt.

Az 1–2. pontokban rögzített felhasználói jogcímtõl való eltérést a pályázónak írásban indokol-
ni kell!

A pályázat 2007. szeptember 28-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA
Igazgatóságának postacímére (H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok
érvénytelenek.

Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium
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A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2007. II. félévében az alábbi témakörökre.
A pályázatok megvalósításának tervezett idõtartama: 2007. november 1.–2008. október 31.

1. Könyvtári dokumentumok állományvédelmére

Altéma kódszáma: 2111

Pályázatot nyújthatnak be:
Az egyházi könyvtárak, a közoktatási és felsõoktatási intézmények könyvtárai, valamint

a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplõ szak- és közkönyvtárak. A nem önálló jogi személy
esetében annak fenntartója nyújthat be pályázatot.

Elõnyben részesülnek az önrészt is vállaló pályázók.

Támogatás kérhetõ:

1.1. Egyedi muzeális könyvtári dokumentumok, illetve muzeális gyûjtemény restaurálá-
sára.

A pályázathoz csatolni kell:
– a restaurálandó dokumentum állapotleírását, könyvtörténeti, mûvészeti, kutatási

jelentõségét,
– a restaurálási munka rövid ismertetését,
– az egyes mûvekre vagy az összevontan kezelhetõ mûvek csoportjának restaurálására vonat-

kozó árajánlatot (amelynek tartalmaznia kell a várható munkaidõ-ráfordítást és a dokumentumok
elkészülésének idõbeli ütemezését),

– a kiválasztott restaurátorszervezet által közgyûjtemény számára korábban végzett referen-
ciául szolgáló három munka felsorolását, valamint az intézmények nevét, címét és a restaurálásról
információt adó személy nevét.

Egy pályázó legfeljebb 600 ezer forintig kérhet támogatást.

Tervezett keret: 20 millió Ft.

1.2. Muzeális gyûjtemények védelmét szolgáló állományvédelmi szolgáltatásra (fertõtle-
nítés, bõrkötések tisztítása, karbantartása, javítása).

A pályázathoz csatolni kell:
– a szolgáltatásra vállalkozó cég vagy szervezet tételes munka- és árajánlatát.

Egy pályázó legfeljebb 1 millió forintig kérhet támogatást.

Tervezett keret: 15 millió Ft.
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2. Állománybõvítésre

Altéma kódszáma: 2110

A pályázat célja azon fõiskolai és fõiskolai kari könyvtárak támogatása, amelyek szakte-
rületi állományuk rendelkezésre bocsátásával jelentõsen hozzájárulnak az országos dokumen-
tumellátáshoz.

Pályázatot nyújthatnak be:
Az állami felsõoktatási intézmények fõiskolai, illetve fõiskolai kari könyvtáraik gyûjtõkörébe

tartozó, a könyvtárközi dokumentumszolgáltatásban felhasználható dokumentumok beszerzésére. A
2006-ban könyvtárközi kölcsönzésben legalább 100 dokumentumot szolgáltató fõiskolai, illetve fõis-
kolai kari könyvtár gyarapítására lehet pályázni. A pályázatnak tartalmaznia kell az utóbbi három év
állománygyarapítási (beszerzett dokumentumok száma, állománygyarapításra fordított összeg) és
könyvtárközi kölcsönzési (könyvtárközi kölcsönzésben szolgáltatott dokumentumok száma) adatait.

Nem nyújtható be pályázat ODR-tagkönyvtár állományának gyarapítására.

Egy fõiskolai, illetve fõiskolai kari könyvtár részére legfeljebb 800 ezer Ft támogatás igé-
nyelhetõ.

Tervezett keret: 15 millió Ft.

A pályázat 2007. október 4-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA Igazga-
tóságának postacímére (H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Könyvtári Szakmai Kollégium
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A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Levéltári Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2007. második félévében a levéltári anyag
digitalizálására és az ehhez kapcsolódó módszertani tanulmányok elkészítésére.

1. Digitalizálással kapcsolatos módszertani tanulmányok készítésére

Altéma kódszáma: 2212

Pályázhatnak szakmai csoportok (levéltáros, levéltári informatikus)
a) kéziratos térképek,
b) kataszteri iratok,
c) 1848 elõtti iskolai anyakönyvek,
d) egyházi anyakönyvek

digitalizálását segítõ tanulmányokra.

A tanulmány terjedjen ki országos áttekintéssel a forrástípusok bemutatására és az ezzel kap-
csolatos adatbázisok készítésének módszertanára, szerkesztésére.

Pályázni lehet:
– megbízási díjra és járulékaira.

A kollégium bírálati szempontjai:
1. Mennyiben veszi figyelembe a hazai és nemzetközi szabványokat?
2. Mennyiben alkalmazható a javaslat országosan?

2. Kataszteri térképek digitalizálására

Altéma kódszáma: 2222

Pályázhatnak az önkormányzati levéltárak és a Magyar Országos Levéltár kataszteri térképei-
nek digitalizálására.

A pályázatok feltételei:
– A gyûjtemény archiválására szolgáló biztonsági felvételek legalább 300 dpi felbontásban,

legalább 256 színben, tömörítetlen TIF-formátumban, a gyûjtemény használatára szolgáló felvételek
jó minõségû, a térképek tömörítésére és gyors betöltésére szolgáló formátumban (pl. ecw, jpg2000)
készüljenek.

– Elszámoláskor le kell adni az elektronikus kiadványt vagy internetes elérhetõséget (URL),
vagy a digitalizált képállomány 1 példányát.
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Pályázni lehet:
– digitalizálásra (adatrögzítésre).

A pályázathoz mellékelni kell:
– településenként a digitalizálandó szelvények számát,
– 3 db árajánlatot,
– nyilatkozatot arról, hogy a digitalizálást 2008. december 31-ig elkészítik.

A kollégium bírálati szempontjai:
1. A költségvetés mennyire megalapozott?
2. A tervezett munkálat mennyire része az intézmény digitális középtávú tervének?

A pályázat 2007. október 10-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA
Igazgatóságának postacímére (H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok ér-
vénytelenek.

Levéltári Szakmai Kollégium
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A KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Képzõmûvészeti Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a Ludwig Múzeum számára
Maurer Dóra életmû-kiállításának megrendezésére, és a kiállítás katalógusának megjelentetésére a
Nemzeti Kulturális Alap által támogatott életmû-kiállítás sorozat keretében.

Altéma kódszáma: 1606

A megpályázható legmagasabb összeg: 10 000 000 Ft.

A kollégium nem ír elõ kötelezõ önrészt.

A kiállítás megvalósításának határideje: 2008. december 31.

A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmû lehet, továbbá csatolni kell az
eseményt tényszerûen dokumentáló nyomtatványokat, meghívót, katalógust, sajtót.

A pályázat 2007. október 15-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA
Igazgatóságának postacímére (H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok ér-
vénytelenek.

Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium
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A KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
IDEIGLENES KOLLÉGIUMA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KULTÚRA
KERETPROGRAMJÁBAN RÉSZT VEVÕK SZÁMÁRA

Az Európai Bizottság Kultúra keretprogramjának célja az európai országok kulturális együtt-
mûködésének elõsegítése, a kultúra olyan területeinek támogatása, amelyekre nézve az önrész és az
együttmûködési program vállalása kötelezõ.

A Nemzeti Kulturális Alap Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollégiuma pályázatot
hirdet az Európai Bizottság Kultúra keretprogramjában részt vevõk számára.

Pályázni lehet az Európai Bizottság Kultúra programjának keretében megítélt támogatás-
ról szóló hatályosított szerzõdésben elõírt szükséges önrész meghatározott hányadának biztosí-
tására, vissza nem térítendõ támogatás formájában.

Altéma kódszáma: 6686

Pályázatot nyújthatnak be az Európai Bizottság Kultúra programjának keretében – a 2007. év-
ben elbírált pályázaton – fõ-, illetve társszervezõként támogatásban részesült magyar és határon túli
magyar kulturális szervezetek, amelyek rendelkeznek az Európai Bizottság által hatályosított szerzõ-
déssel. A hosszú távú projektet megvalósító pályázók – akik az elmúlt két évben az Európai Bizott-
ság Kultúra 2000 elnevezésû keretprogramjában részesültek támogatásban – e pályázati felhívás
során további támogatást igényelhetnek, amennyiben ezt a feléjük támasztott önrészigény indo-
kolja.

Az önrészhez történõ hozzájárulást projektenként csak egy pályázónak biztosítja az NKA.
Amennyiben több társszervezõ is benyújtja pályázatát egy adott program önrészére, az a pályázók ki-
zárását vonja maga után. Abban az esetben, ha a pályázónak az aktuális programra már folyamatban
lévõ támogatása van a Nemzeti Kulturális Alap valamely szakkollégiumánál, a támogatás részará-
nyosan csökken.

A megpályázható legmagasabb összeg:
a) rövid távú projekt esetén:
– fõszervezõ részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 20%-a, maximum

30 000 eurónak megfelelõ, 256,04 Ft/euró* árfolyamon számított forintösszeg, legfeljebb a vállalt
önrész mértékéig,

– társszervezõ részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 10%-a, maximum
15 000 eurónak megfelelõ, 256,04 Ft/euró* árfolyamon számított forintösszeg, legfeljebb a vállalt
önrész mértékéig,

b) hosszú távú (3–5 év) projekt esetén:
– fõszervezõ részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 16,6%-a, maximum

50 000 eurónak megfelelõ, 256,04 Ft/euró* árfolyamon számított forintösszeg, legfeljebb a vállalt
önrész mértékéig,

– társszervezõ részére az Európai Bizottság által megítélt projekttámogatás 8,3%-a, maximum
25 000 eurónak megfelelõ, 256,04 Ft/euró* árfolyamon számított forintösszeg, legfeljebb a vállalt
önrész mértékéig.

* MNB középárfolyam 2007. 09. 04-én.
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Támogatás az alábbi kiadásokra kérhetõ:
– tiszteletdíj és járulékai, vagy tiszteletdíj számlás kifizetése,
– jogdíj,
– utazási költség,
– szállásköltség,
– szállítási költség,
– vám- és biztosítási költség,
– terem vagy helyszín bérleti díja,
– kölcsönzési díj,
– színpad építési és bontási költsége,
– díszlet, jelmez, kellék,
– installációs költség,
– szakmai anyagköltség,
– audiovizuális eszközök bérleti díja,
– katalógus és mûsorfüzet/programfüzet kiadásának költsége,
– reklám- és propagandaköltség.

A fentiektõl eltérõ költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!
A pályázat költségvetésében a tervezett összes költségnek meg kell egyeznie az Európai Bi-

zottság által elfogadott összes költséggel.

A pályázathoz csatolni kell:
– a program részletes leírását magyar nyelven (legfeljebb 2 A/4-es oldalon),
– az Európai Bizottság részére kitöltött teljes pályázati adatlap másolatát,
– fõszervezõ esetében az Európai Bizottság és a pályázó között létrejött hatályos, teljes támoga-

tási szerzõdés másolatát,
– társszervezõ esetében az Európai Bizottság és a projekt fõszervezõje között létrejött hatályos,

teljes támogatási szerzõdés másolatát, valamint a projekt fõszervezõje és a pályázó között létrejött
együttmûködési megállapodást.

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag össze-
állításánál mellõzzék a nagy mennyiségû reklámanyagot, különleges minõségû papírt, bármi-
lyen kötést, spirálozást, ragasztást, valamint a mappákat.

A pályázat 2007. október 16-ig beérkezõen nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA
Igazgatóságának postacímére (H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok ér-
vénytelenek.

Kiemelt Kulturális Események
Ideiglenes Kollégium
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A KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

A Kép zõ mû vé sze ti Kol lé gi um pá lyá za tot hir det a 2008. ja nu ár 1.–2008. de cem ber 31-ig ter -
je dõ idõ szak ra az aláb bi témakörökben: 

1. Pro fesszi o ná lis kép zõ mû vé szek ré szé re vissza nem té rí ten dõ, al ko tói tá mo -
ga tást biz to sít, ki zá ró lag új al ko tá sok lét re ho zá sá ra. 

Al té ma kód szá ma: 1602
Pá lyáz ni le het: 
a) ma xi mum 500 000 Ft-ra/év
b) ki emelt tá mo ga tás havi 200 000 Ft-ra (2 400 000 Ft/év)
Az utób bi tá mo ga tást (b pont) ma xi mum 3 fõ nyer he ti el.  
Egy pá lyá zó tól vagy az „a”, vagy a „b” pont ra fo ga dunk el pá lyá za tot!
Az al té má ra fel sõ ok ta tá si hall ga tói jog vi szony ban ál lók nem pá lyáz hat nak! (Ki vé tel a

költ ség té rí té ses DLA-kép zés ben részt ve võk.)
A pá lyá za tok ra ki oszt ha tó ke ret tel jes össze ge: 43 mil lió Ft.

Be nyúj tan dó a pá lyá zat hoz kö te le zõ en: 
– a rész le tes mun ka terv, 
– kü lön csa tolt szak mai élet rajz (nem ele gen dõ a ka ta ló gus ban ta lál ha tó), 
– va la mint a pá lyá zó ko ráb bi mun ká i ról ki zá ró lag pa pír ala pú – ma xi mum A4-es mé re tû – képi

dokumentáció.
Al ko tói tá mo ga tás igény lé se ese tén a pá lyá zó nak min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell

fel kér nie. A le bo nyo lí tó ki zá ró lag ma gyar or szá gi ön ál ló an gaz dál ko dó jogi sze mély, il let ve jogi sze -
mé lyi ség nélküli gazdasági társaság lehet. 

A kol lé gi um a bí rá lat nál elõny ben ré sze sí ti: 
1. a fo lya ma tos, ma gas szin tû al ko tói te vé keny sé get, 
2. a mû vé sze ti élet ben való ak tív rész vé telt, 
3. a vál lalt fel adat meg va ló sí tá sá nak re a li tá sát. 
A tá mo ga tott pá lyá zók a szer zõ dés ben meg je lölt ha tár idõ ig kö te le sek az el ké szült új mû (mû -

vek) – pa pír ala pú – do ku men tá ci ó ját, fo tó ját szak mai be szá mo ló juk hoz mel lé kel ni. A szö ve ges szak -
mai be szá mo ló maximum 1 oldal terjedelmû lehet. 

A kol lé gi um nem ír elõ kö te le zõ ön részt. 
Kér jük, hogy a fel dol go zás, irat ke ze lés könnyebb sé ge ér de ké ben a pá lyá za ti anyag össze -

ál lí tá sá nál mel lõz zék (a port fó lió ki vé te lé vel) a kü lön le ges mi nõ sé gû pa pírt, bár mi lyen kö tést,
spi rá lo zást, ra gasz tást! 

A pá lyá za tok 
2007. ok tó ber 25-ig be ér ke zõ en nyújt ha tók be,
ki zá ró lag pos tai úton az NKA Igaz ga tó sá gá nak cí mé re
(H – 1388 Bu da pest, Pf. 82). A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek. 

Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um 
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A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyv tá ri Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det, amely re meg hív ja az
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tá rat.

Al té ma kód szá ma: 2132

A pá lyá zat cél ja: olyan in ter ak tív könyv tá ri por tál lét re ho zá sa, amely a szé les ol va só kö zön ség
szá má ra nap ra kész és sze mély re sza bott tá jé koz ta tást nyújt a tel jes ma gyar könyv tá ri rend szer rõl, a
könyv tá rak szol gál ta tá sa i ról, és se gít sé get nyújt a ki sebb, meg fe le lõ inf ra struk tú rá val és szak em ber -
rel nem ren del ke zõ könyv tá rak számára is a könyvtárra vonatkozó információk közzétételére.

A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
A por tál lét re ho zá sa el mé le ti és szak mai meg ala po zá sá nak, ter ve zett szol gál ta tá sa i nak, az in -

ter ak tív mû kö dés in for ma ti kai esz kö ze i nek és mód sze re i nek, a hasz ná lók és a könyv tá rak számára
várható eredményeinek leírását.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– a por tál lét re ho zá sá hoz szük sé ges ter ve zé si költ sé gek re, az in for ma ti kai esz kö zök és szoft ve -

rek beszerzésére; 
– a tar tal mi adat gyûj tés és fel töl tés, az eh hez szük sé ges ok ta tás költ sé ge i re: meg bí zá si díj ra és

já ru lé ka i ra, vagy számlás kifizetésére. 

A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:
A por tál lét re ho zá sá hoz szük sé ges esz kö zök re vo nat ko zó ter mék is mer te tõt és árajánlatot.
Ter ve zett ke ret: 4 mil lió fo rint.

A pá lyá zat
2007. ok tó ber 30-ig be ér ke zõ en nyújt ha tó be,
ki zá ró lag pos tai úton az NKA Igaz ga tó sá gá nak pos ta cí mé re
(H – 1388 Bu da pest, Pf. 82). A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá zat ér vény te len. 

Könyv tá ri Szak mai Kol lé gi um 
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A NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

A Nép mû vé sze ti Kol lé gi um pá lyá za tot hir det a szak te rü let prog ram ja i nak és ese mé nye i nek
támogatására.

Nem zet kö zi, or szá gos és re gi o ná lis (2008. áp ri lis 16.–au gusz tus 31. kö zött meg -
va ló su ló) szak mai ren dez vé nyek, kon fe ren ci ák, fesz ti vá lok és ki ál lí tá sok meg ren de -
zé sé re. 

Al té ma kód szá ma 1907
Pá lyáz hat nak: 
– a nép mû vé szet tel fog lal ko zó or szá gos ha tó kö rû szak mai tár sa dal mi szer ve ze tek és

intézmények, 
– a nép mû vé szet tel fog lal ko zó re gi o ná lis és me gyei ha tó kö rû szak mai tár sa dal mi szer ve ze tek

és intézmények, 
– azok a pá lyá zók, akik a pá lyá zat tár gyá ban az 1. pont ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek kel, in -

téz mé nyek kel együtt mû kö dé si meg ál la po dás sal ren del kez nek (együtt mû kö dé si megállapodást
mellékelni kell).

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: 
– tisz te let díj ra és an nak já ru lé ka i ra, 
– uta zá si költ ség re, 
– szál lí tá si költ ség re, 
– szál lás költ ség re, 
– bér le ti díj ra, 
– pro pa gan da költ ség re, 
– cso por tos ét kez te tés re, 
– szak mai anyag költ ség re. 

Fel oszt ha tó összeg: 30 mil lió Ft. 

A kol lé gi um bí rá la ti szem pont jai: 
– Mi lyen a pá lyá zat szak mai tar tal má nak mi nõ sé ge? 
– Mi lyen a költ ség ve tés meg ala po zott sá ga? 

A pá lyá zók nak a meg va ló sí tás hoz szük sé ges tel jes összeg bõl 30%-os ön résszel ren del kez -
niük kell, er rõl a pá lyá zat hoz a nyi lat ko za tot mel lé kel ni szük sé ges. 

A pá lyá zat 
2007. ok tó ber 31-ig be ér ke zõ en nyújt ha tó be,
ki zá ró lag pos tai úton az NKA Igaz ga tó sá gá nak pos ta cí mé re
(H – 1388 Bu da pest, Pf. 82). A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek. 

Nép mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

1146 NKA HÍRLEVÉL n FELHÍVÁSOK



Általános tudnivalók

A pályázat benyújtása
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2007. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Amennyiben

a felhívás online benyújtást ír elõ, úgy az adatlap a portál „Aktuális pályázatok” pontján érhetõ el. Az
adatlap letölthetõ az NKA portáljáról (www.nka.hu), vagy kitölthetõ az NKA portálján, továbbá sze-
mélyesen beszerezhetõ vagy postai úton igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték
mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak
pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. Szerzõdést az NKA Igazga-
tósága csak a tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes és támogatott pályázatot benyújtó pá-
lyázóval köt. Ennek érdekében kérjük, hogy az adatlapot a pályázati tájékoztatóban leírtak
alapján töltse ki!

A pályázatot egy példányban kell benyújtani.

Pénzügyi lebonyolító
Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie
– külföldi székhelyû pályázónak,
– magánszemélynek, személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén,
– részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek akkor, ha nem rendelkezik saját adó-

számmal és számlaszámmal.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Jogi dokumentáció
– A pályázó/lebonyolító a pályázat beadásakor köteles benyújtani jogi dokumentációját az

adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.
– A jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek azok a pályázók/lebonyolítók,

akiknek vagy amelyeknek már volt 2007-ben benyújtott és támogatott pályázatuk, és ezt követõen
jogi dokumentációjukban jogi és/vagy személyi változás nem történt.

– Alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni azon intézmények,
amelyek az NKA honlapja (www.nka.hu) pályázatok menüpontjának megnyitásával a Megalakulást
igazoló okirat benyújtása alól mentesülõ intézmények listája címsor alatt szerepelnek.

Köztartozás-igazolás
Támogatás nem folyósítható annak, akinek adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van. Tar-

tozás alóli mentességét a pályázó/lebonyolító bizonyíthatja úgy, hogy
– saját maga szerzi be a köztartozás-igazolásokat, vagy
– adatai felhasználásának hozzájárulásával arra feljogosítja az NKA Igazgatóságát.

A törvényi rendelkezés alkalmazásáról a pályázati adatlap és tájékoztató együttesen ad részle-
tes eligazítást.

Az NKA Igazgatósága nem köt szerzõdést azzal a támogatottal, aki nem felel meg a rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
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Kiadványok támogatása
A hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási

kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral
szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári
palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

Egyéb rendelkezések
A pályázati felhívásban meghatározott felhasználási jogcímektõl való eltérést a pályázónak in-

dokolnia kell. Az Alapból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra (a kulturális örökségvé-
delmi célú támogatás kivételével), törzstõke-, illetve alaptõke-emelésre, valamint egyéb befektetési
célra nem fordítható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem ren-
delkezik, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ megál-
lapodás alapján – a lebonyolító, a támogatási összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a
támogatás terhére.

A pályázat elbírálása
A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-

leges döntésrõl további, legfeljebb 10 napon belül az Igazgatóság értesítést küld. A döntés felülbírála-
tára nincs lehetõség. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó,
CD, DVD stb.) nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a
döntésrõl szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés
nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(327-4444; 327-4445 telefonszámokon).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 8.30–16 óráig; pénteken 8.30–13 óráig.
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A NEM ZE TI KUL TU RÁ LIS ALAP 
PÁ LYÁ ZA TI NAP TÁ RA – 2007. II. FÉL ÉV

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

Moz gó kép de cem ber 10.

Épí tõ mû vé sze ti no vem ber 12.

Nép mû vé sze ti ok tó ber 31.

Könyvtári – meg hí vá sos ok tó ber 30.

Kép zõ mû vé sze ti ok tó ber 25.

Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes ok tó ber 16.

Kép zõ mû vé sze ti – meg hí vá sos ok tó ber 15.

Le vél tá ri ok tó ber 10.

Könyv tá ri ok tó ber 4.

Kép zõ mû vé sze ti szep tem ber 28.

Köz mû ve lõ dé si szep tem ber 21.

Ipar mû vé sze ti szep tem ber 14.

Mú ze u mi szep tem ber 14.

Meg jegy zés: A be ér ke zé si ha tár idõ re vo nat ko zó vál toz ta tá si jo got a kol lé gi u mok, 
il let ve az Igaz ga tó ság fenn tart ják.

A fen ti má so dik fél évi nap tár nem tar tal maz za a fo lyó irat-pá lyá za tok be ér ke zé si ha tár ide jét.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók
lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati
alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat
figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer
eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében,
hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alap-
értékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulissza-
titkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi
jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató. Haszonnal
forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média
munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával.

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

dr. Oros Paulina fordításában

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû könyvét

A szerzõ huszonöt év alatt szinte tagjává vált a Kennedy családnak, akik leginkább mégis a fõzõ-
tudományát becsülték.

Ez a könyv a legemlékezetesebb eseményeken feltálalt fogások receptjeivel lepi meg az olvasót,
miközben kedves történetei rendhagyó memoárként a család mindennapjaiba is betekintést adnak,
kellemes kikapcsolódást kínálva mindenkinek, aki érdeklõdik hírességek élete és szokásai iránt.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 forint áfával.

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4200 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttas-
sák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... .............................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett
pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában
A tisztességes eljárás büntetõügyekben

– emberijog-dogmatikai
értekezés

címû könyvét

A tisztességes eljárás elméleti kérdései és gyakorlati érvényesülése iránt érdeklõdõk elõtt – eddig megjelent kötetei
révén – már jól ismert szerzõ a könyv borítóján ekképpen ajánlja az olvasók figyelmébe tanulmányát:
„A könyv írásának kezdetén elsõsorban az foglalkoztatott, hogy mennyiben járulhat hozzá a strasbourgi Emberi Jogi
Bíróság az európai államok igazságszolgáltatási rendszereinek közelítéséhez. A vizsgálat során aztán olyan alapvetõ
kérdésekkel szembesültem, mint az igazságszolgáltatás szerepe a demokráciában, a tisztességes eljáráshoz való jog
helye az alapjogok rendszerében vagy a jogokról való lemondás és annak korlátai. Elsõsorban a strasbourgi esetjog
alapján elemzem a tisztességes eljárás azon elemeit, amelyek értelmezésében mind a mai napig bizonytalanság
észlelhetõ a magyar joggyakorlatban: mit kíván a bírói pártatlanság, hogyan teremthetõ meg az összhang a vélemény-
nyilvánítás szabadsága és a bíróságok tekintélyének megõrzése iránti érdek között, mi legyen a törvénysértõen meg-
szerzett bizonyítékok sorsa, meddig terjed a hallgatás joga? Nos, ezekrõl a kérdésekrõl szól a könyv. Meg sok minden
másról…..”

A kötet 320 oldal terjedelmû, ára 7938 forint áfával.

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bárd Károly

Emberi jogok
és büntetõ igazságszolgáltatás

Európában

címû, 320 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 7938 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon be-
lül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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