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Kollégium/pályázati cél megnevezése

2016. évi nyílt / 

miniszteri keret 
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Kollégiumok kerete / 

Miniszteri keret összesen

Art mozik infrastrukturájának támogatására 25 000 000 Ft

Filmművészeti fesztiválok támogatására 48 500 000 Ft

A Színház-és Filmművészeti Egyetem és a Moholy-Nagy 

Művészeti Egyetem filmoktatásához szükséges 

eszközbeszerzésre

40 000 000 Ft

113 500 000 Ft

2016. évi egyedi keret emelése szakmailag fontos pályázatok 

támogatása érdekében 10 000 000 Ft
10 000 000 Ft

2016. évi egyedi keret emelése szakmailag fontos pályázatok 

támogatása érdekében
6 000 000 Ft

6 000 000 Ft

Karton Galéria  - „India Projekt” - Magyar kortárs művészeti 

megjelenések Indiában a Kochi Muziris Biennále és az India Art 

Fair (Delhi) alkalmával  (2016. december - 2017. március ) 

4 800 000 Ft

Art Magazin Kft.  - Az Art Magazin művészeti folyóirat két 

lapszámának megjelentetése, 2016. november-december
4 200 000 Ft

Ludwig Múzeum-Kortárs Művészeti Múzeum: Vándorkiállítás 

szervezése "Pécsi Műhely 1968-1980" c. kiállítás 

előkészítésére, feldolgozására és több helyszínen történő 

bemutatására

10 000 000 Ft

Janus Pannonius Múzeum, Pécs. Modern Magyar Képtár 

számára a magyar Pop art két, kiemelkedő alkotásának 

megvásárlására

Konkoly Gyula: Angyalok háza, 1966,  14 millió Ft és Keserü 

Ilona: Henger, 1970, 11 millió Ft

25 000 000 Ft

44 000 000 Ft

A Gyermek Skanzen program II. megvalósítására 60 000 000 Ft

Javaslat az NKA előző évi költségvetési maradványának felhasználására

Filmművészet Kollégiuma 

Összesen

Iparművészet Kollégiuma

Összesen
Képzőművészet Kollégiuma

Összesen
Népművészet Kollégiuma

Fotóművészet Kollégiuma

Összesen
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Pünkösdi Örökség Fesztivál

Szellemi Kulturális Örökség találkozó és szakmai fórum - A 

Pünkösdi Örökség Fesztivál a szellemi kulturális örökség sok 

ezres közösségeinek a legnagyobb találkozója, ahol hazai és 

nemzetközi résztvevők megismerkedhetnek egymással és a 

nagyközönséggel, kicserélhetik tapasztalataikat. Az esemény 

egyben nemzetközi szakmai találkozó is, melyek célja többek 

között a tapasztalatcsere, a közösségek illetve az örökségek 

láthatóvá tétele, valamint a közösségeink együttműködésének 

erősítése.

12 000 000 Ft

Muharay Elemér Népművészeti Szövetség Nagyrendezvényei - 

A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség a 2016-2017-es év 

fordulóján több nagyrendezvényt is megszervez, melyek szinte 

teljes egészében lefedik a hagyományőrző és amatőr 

néptáncmozgalmat. Ezek a Táncháztalálkozó hagyományőrző 

gálaműsora, a Májusi tánc Seregszemle, a Muharay majális, és 

a Kapolcs Muharay udvar rendezvénysorozata. Mindhárom 

rendezvény szereplői az ország és Kapolcs esetében a Kárpát-

medence hagyományőrző közösségeinek képviselői. A 

támogatást a szereplő közösségeik költségeire, a rendezvények 

technikai feltételeinek biztosítására és dokumentálására.

8 000 000 Ft

Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület megyei és régiós 

fesztiváljai - Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület a 

2017. év tavaszi felmenő rendszerű megyei és régiós (19 

megye és 7 régió) fesztiváljainak lebonyolítása, valamint az 

évente megrendezendő "Pünkösdi Örökség" rendezvény 

programjaira. 

8 000 000 Ft

Martin György Néptánc Szövetség - Martin Szövetség 2016-

2017-es nagyrendezvényei, benne az 50 éves Antológia és egy 

hozzákapcsolódó kiállítás. 

8 000 000 Ft

Táncház Egyesület - A Táncház Egyesület 2016/2017 évi 

programjainak megvalósítására, valamint a Folkmagazin c. 

folyóirat megjelentetésére

6 000 000 Ft

Fonó Budai Zeneház - A Fonó legnagyobb rendezvénye a 

Budapest Folk Fest 2017-es megrendezésére. 
6 000 000 Ft

Hagyományok Háza - A Hagyományok Háza a Magyar Állami 

Népi Együttes: Apám ablakából az ég előadás bemutatójára, a 

Karácsonyi vásár a Rácz-kertben rendezvényre és a hozzájuk 

tartozó szakmai és propaganda kiadványok megjelentetésére.

6 000 000 Ft
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Tudomány a Népművészet szolgálatában - Az MTA BTK 

Néprajztudományi Intézete és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

2017 tavaszán ünnepli alapításának 50. évfordulóját, a két 

tudományos intézet a professzionális és az amatőr, valamint  a 

hagyományőrző  népművészeti és kézműves szakmai 

szervezetekkel egy többhetes rendezvénysorozatot indít, 

melynek segítségével a néprajzi szakma és a népművészet 

gyakorló szakemberei nemzetközi konferenciákon, regionális 

és megyei tanácskozásokon és nagyrendezvények segítségével 

értékeli az elmúlt fél évszázad tudományos, szakmai, kulturális 

és társadalmi eredményeit, és ugyan itt kerülne sor a 

következő időszak legfőbb irányainak kijelölésére is.

5 000 000 Ft

Népművészeti Egyesületek Szövetsége - A reformáció 

történelmi és kulturális öröksége az élő népművészetben 

pályázat, kiállítás és katalógus 

10 000 000 Ft

129 000 000 Ft

A Kaposvári Egyetem és a Színház- és Filmművészeti Egyetem 

nemzetközi kapcsolataira és vizsgaprodukciók támogatására
18 000 000 Ft

2016. évi nyílt keret emelése szakmailag fontos pályázatok 

támogatása érdekében
10 000 000 Ft

2016. évi egyedi keret emelése szakmailag fontos pályázatok 

támogatása érdekében
70 000 000 Ft

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet: Színházi 

emlékezet megőrzése projekt megvalósítása 

(Színházművészeti könyvek megjelenésének támogatása; 

Kiállítások megrendezése; Kutató munka támogatása, 

hiánypótló szakmai kiadványok elkészítése; Tematikus 

weboldal létrehozásának támogatása, ahol a már elkészült 

phd. munkák, tanulmányok is elérhetővé válnak.)

50 000 000 Ft

A salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház, a Váci Dunakanyar 

Színház, és a celldömölki Soltis Lajos Színház programjainak 

megvalósítására

40 000 000 Ft

188 000 000 Ft

2016. évi egyedi keret emelése szakmailag fontos pályázatok 

támogatása érdekében
20 000 000 Ft

20 000 000 Ft

Milliók hangja - "TIME FOR JAZZ" Willis Conover (1920-1996) 

emlékkoncert megvalósítására
5 000 000 Ft

Összesen

Összesen
Színházművészet Kollégiuma

Összesen
Táncművészet Kollégiuma

Könnyűzene Kollégiuma
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5 000 000 Ft

Training for trainers. A Minőségmenedzsment a könyvtárban c. 

képzésre épülő, 10 éves eredményeit összefoglaló többnapos 

szakmai program 

3 500 000 Ft

Innováció, minőség, szolgáltatás. Továbbképzés a városi, 

felsőoktatási és szakkönyvtárak munkatársai számára
4 700 000 Ft

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósult és 

leadott könyvek könyvtárakba juttatása
15 000 000 Ft

Múzeumok Majálisa 2017. című országos múzeumi 

nagyrendezvény, valamint az Év Múzeuma program 

lebonyolítása, díjazása

15 000 000 Ft

Kiemelt országos szakmai konferenciák megrendezése

• Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2017. évi vándorgyűlése – 

5.700.000 Ft;

• Magyar Levéltárosok Egyesülete 2017. évi vándorgyűlése – 

3.800.000 Ft;

• Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (és az 

Egyházi Muzeológusok Egyesülete) 2017. évi közös 

vándorgyűlése – 1.500.000 Ft.

11 000 000 Ft

Gyűjteményi célok és lehetőségek a vidéki múzeumokban – 

országos szakmai konferencia rendezése és összefoglaló 

módszertani kiadvány megjelentetése a megyei hatókörű és 

területi múzeumok részvételével, a minisztérium szakmai 

felügyelete mellett.

3 000 000 Ft

Az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága és együttműködő szakmai 

szervezetek közös rendezésében nemzetközi muzeológiai 

konferencia rendezése.

A konferencia célja az európai múzeumok társadalmi 

hasznosulásának és ezzel összefüggésben a kurátori, 

muzeológusi és múzeum-menedzseri képzési rendszereinek 

összehasonlító vizsgálata. A konferencia magyar és külföldi 

előadókat hív.

5 500 000 Ft

Intézmény- és középvezetők nemzetközi tapasztalatcseréje 

2017-ben

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület 

szervezésében, egy 2013-ban már elindított és sikeres 

nemzetközi tapasztalatcsere-program folytatása, 2 x 4 fő 

részvételével, Ausztriában és Németországban.

2 000 000 Ft

3D digitalizálási mintaprojekt 3 900 000 Ft

A levéltárakban őrzött történeti emlékek digitalizálása és on-

line közzététele
20 000 000 Ft

Összesen
Közgyűjtemények Kollégiuma
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Könyvtárakban őrzött helyismereti sajtódokumentumok 

digitalizálása
30 000 000 Ft

Magyar vonatkozású határon túli kultúrkincsek (hungarikák) 

számbavétele, és lehetőség szerint digitális másolat 

elkészítése.

2 000 000 Ft

Állományvédelmi műhelyek tevékenységéhez szükséges 

szakmai anyagok és eszközök beszerzésére.
2 000 000 Ft

117 600 000 Ft

2017-ben megvalósuló kulturális fesztiválok támogatására 

2016. évi felhívás és támogatási előleg december havi 

kiutalásával

194 000 000 Ft

194 000 000 Ft

A Dobmúzeum programjainak megvalósítására - A több mint 

húsz éve létező ceglédi magángyűjtemény gyűjtői, bemutatói 

és publikációs munkájának támogatása, a kiállításhoz 

kapcsolódó rendezvények szervezésének segítése.

1 000 000 Ft

A Rockmúzeum progrmjainak megvalósítására - A fővárosi 

RAM-ban található, három évvel ezelőtt megnyílt, országosan 

is egyedi rocktörténeti kiállítóhely gyűjteményének 

gyarapítását, katalogizálását, bemutatását, és mindezekhez 

kapcsolódó programjainak megvalósítását támogató pályázat.

5 000 000 Ft

A Zene háza programjainak megvalósítására - A Liget Projekt 

keretében, várhatóan 2018-ban megnyíló Zene háza első, 

1000 négyzetméteren megvalósuló időszaki kiállításának – 

amely a magyar könnyűzene történetét dolgozza fel – 

előkészítésére, szakmai koncepciójának kidolgozására a 

témával foglalkozó szakemberek lehető legszélesebb körének 

bevonása mellett.

5 000 000 Ft

A Könnyűzenei Örökség Alprogram megvalósítására - A 

meghívásos pályázat célja a Cseh Tamás Program 2014-ben 

indult Magyar Könnyűzenei Örökség Megőrzését Támogató 

Alprogram elmúlt két évben végzett – kutató, gyűjtő, 

rendszerező, publikáló – munkájának folytatása, hogy a 

magyar könnyűzene történetének feldolgozása minél 

részletesebb, alaposabb és a lehető legtöbb érintett személyre, 

eseményre és témára kiterjedhessen.

25 000 000 Ft

Összesen
Kulturális Fesztiválok Kollégiuma

Összesen
Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium
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A Koalabell zenekar - A megyei tehetségkutató versenyek 

legjobbjainak rendezett országos döntőt 2016-ban megnyerő 

zenekar számára kiírt pályázat, hogy elkészíthesse első 

nagylemezét, profi videoklipjét, bemutatkozó turnéra 

indulhasson és mindehhez nélkülözhetetlen kommunikációs 

anyagai létrejöjjenek. 

2 000 000 Ft

Muck Éva - A nemzetközileg is elismert, instrumentális zenét 

játszó, női előadó és zenekara számára kiírt pályázat, hogy 

elkészíthesse első nagylemezét, profi videoklipjét, 

bemutatkozó turnéra indulhasson és mindehhez 

nélkülözhetetlen kommunikációs anyagai létrejöjjenek.

2 000 000 Ft

Megyei tehetségkutatók megvalósítására - A Cseh Tamás 

Program célja, hogy a könnyűzenével amatőr módon 

foglalkozó, kezdő előadóknak lakóhelyükhöz közel, minél előbb 

biztosítson olyan bemutatkozási lehetőséget, ahol 

szakemberek értékelik produkcióikat. A meghívásos pályázat 

célja, hogy az ország 19 megyéjében és a fővárosban is legyen 

legalább egy olyan verseny, ahol azonos elvek alapján történik 

a megmérettetés, és ahonnan a győztesek bejutnak az adott 

év Öröm a Zene döntőjébe.

10 000 000 Ft

Oktatási konferencia megvalósítására - A Cseh Tamás Program 

által 2 éve végzett kutatás igazolta, hogy azokból lesz tudatos 

zenefogyasztó, akik zenélni tanultak vagy maguk is zenéltek. 

Annak érdekében, hogy minél többeknek adasson meg ez a 

lehetőség, a Program a konferencia révén szeretné 

összegyűjteni a könnyűzenei oktatás legjobb hazai és európai 

gyakorlatait, hogy ezek ismeretében elindulhasson a CSTP 9. 

alprogramja, amely a könnyűzenei oktatás megerősítését 

kívánja támogatni.

10 000 000 Ft

A hangszert a kezébe program - Egyetlen tehetséget sem 

lenne szabad veszni hagyni csak azért, mert nem vehet kézbe 

hangszert, nem találkozhat értő szakemberekkel, nem kap 

lehetőséget a zenélés örömének megismerésére. A program 

2017 első félévében 10 megyeszékhelyet érintő, többnapos 

kiállítás és roadshow létrehozását célzó pályázat.

60 000 000 Ft
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Külföldi showcase fesztiválokon való részvételre - A 

könnyűzenei szakma résztvevőinek visszajelzései alapján a 

CSTP Ideiglenes Kollégium úgy döntött, hogy a magyar 

könnyűzene sikeres nemzetközi jelenléte érdekében 

elengedhetetlen a jelentősebb európai showcase fesztiválokon 

való szervezett jelenlét. A pályázat célja a magyar promóció és 

megjelenés előkészítése, szervezése, a magyar zenekarok és 

szakmai küldöttség kiutaztatásának lebonyolítása.

40 000 000 Ft

CSTP nyárindító beszámoló fesztivál - A három éve létező Cseh 

Tamás Program eredményeinek bemutatása egy olyan 

többnapos, kora nyári, fővárosi fesztiválon, ahol a támogatott 

zenekarok koncertjei mellett az alprogramokhoz kapcsolódó 

konferenciák, kiállítások és szakmai rendezvények színesítik a 

programot.

35 000 000 Ft

Adatbázis építésére - A CSTP elmúlt két éve megmutatta, hogy 

jelenleg nem áll rendelkezésre egységes, objektív és könnyen 

fejleszthető, karbantartható adatbázis – pl. koncerthelyekről, 

kiadókról, eseményekről –, így a meghívásos pályázat célja, 

egy ilyen nyilvános, nem kereskedelmi célú adatbázis 

alapjainak a megteremtése.

5 000 000 Ft

200 000 000 Ft

2016. évi miniszteri keret emelése szakmailag fontos 

pályázatok támogatása érdekében
90 000 000 Ft

90 000 000 Ft
1 117 100 000 FtMindösszesen

Miniszteri keret
Összesen

Összesen
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