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TÁJÉKOZTATÓ 
A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Beérkezési határnap: 2004. március 17.
A pályázatok elbírálásának dátuma: 2004. május 4.
Beérkezett kollégiumi pályázatok száma: 525
Érvénytelen (tartalmi, illetve formai okokból): 7
Támogatott pályázat: 308
Vissza nem térítendõ támogatás összege: 266 486 000 Ft

A támogatott pályázatokat az altémák sorrendjében közöljük

1. 2005. június 30-ig megnyíló kiállításokra és kiadványaikra

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központ (Budapest)
A Budapesti iparosok – kézmûvesek címû kiállítás katalógusának 
megjelentetésére 400 000 Ft

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs)
A pécsi múzeumok centenáriumi kiállításának megrendezésére 
és a hozzá kapcsolódó katalógus megjelentetésére 4 000 000 Ft

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete 
(Kecskemét)
A Kecskeméti Képtár új állandó kiállításának megrendezésére 900 000 Ft
A 100 éve született Tóth Menyhért életmû-kiállításának megrendezésére 
a Kecskeméti Képtárban és a kiállításhoz kapcsolódó kismonográfia 
megjelentetésére 1 000 000 Ft
A Sírok, kincsek, rejtélyek címû kiállítás megrendezésére 
a Thorma János Múzeumban és a hozzá kapcsolódó katalógus megjelentetésére 1 000 000 Ft

Békés Megye Képviselõ-testülete Múzeumok Igazgatósága
(Békéscsaba)
A Munkácsy-ereklyék címû kiállítás megrendezésére és a kapcsolódó 
leporelló megjelentetésére 350 000 Ft

Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum (Békés)
Az Ötezer éves falu a Povád-zugban címû kiállítás megrendezésére 200 000 Ft



556 NKA HÍRLEVÉL � EREDMÉNYKÖZLÉSEK

BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatósága (Budapest)
A Tûzoltó Múzeum alapításának 50. évfordulójára tervezett 
jubileumi kiállítás megvalósítására 1 000 000 Ft

Budapest VII. Kerületi Erzsébetvárosi Önkormányzat Róth Miksa
Emlékház (Budapest)
Róth Miksa életmû-kiállításhoz kapcsolódó katalógus megjelentetésére 450 000 Ft

Budapesti Történeti Múzeum (Budapest)
Élet a rézkor végén – Ötzi kora Budapest területén címû kiállítás 
megrendezésére és a hozzá kapcsolódó katalógus megjelentetésére 1 000 000 Ft
Farkas István gyûjteményes kiállításának megrendezésére és a hozzá 
kapcsolódó monográfia megjelentetésére 1 000 000 Ft

Csíki Székely Múzeum (Miercurea Ciuc – Csíkszereda)
A Népi mesterségek régen és ma címû néprajzi-népmûvészeti kiállítás 
megvalósítására 1 000 000 Ft

Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár (Gyõr)
A Szentek tornya címû kiállítás megrendezésére a múzeumban 1 000 000 Ft

Ernst Múzeum Kht. (Budapest)
Szegedi-Maszák György életmû-kiállítás megrendezésére és a hozzá 
kapcsolódó katalógus megjelentetésére 700 000 Ft
A Vastagh mûvészcsalád címû kiállítás megrendezésére és a hozzá kapcsolódó 
katalógus megjelentetésére 600 000 Ft
A Rippl-Rónai és Knowles barátsága címû kiállítás megrendezésére 600 000 Ft

Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága (Székesfehérvár)
A Széchenyi Zsigmond és a Széchenyi-család élete Sárpentelén címû kiállítás 
megrendezésére 250 000 Ft

Gödöllõi Királyi Kastély Kht. (Gödöllõ)
Ferenczy Ida-emlékkiállítás megrendezésére és a hozzá kapcsolódó ismertetõ 
megjelentetésére 450 000 Ft

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága (Gyõr)
Az Aranyvonat címû kiállítás megrendezésére és a hozzá kapcsolódó katalógus 
megjelentetésére 1 000 000 Ft
Válogatás egy kapuvári nõi ruhatár legszebb darabjaiból – kiállítás 
megrendezésére 140 000 Ft

Haáz Rezsõ Múzeum (Odorheiu Secuiesc – Székelyudvarhely)
Orbán Balázs-emlékház kialakítására és a hozzá kapcsolódó kiadvány 
megjelentetésére 500 000 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága (Debrecen)
Bocskai István és a szabadságharc címmel állandó kiállítás megrendezésére 2 500 000 Ft
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A nádudvari fekete kerámia mesterei címû kiállítás megrendezésére és a hozzá 
kapcsolódó katalógus megjelentetésére 400 000 Ft
Medgyessy Ferenc szobrászmûvész állandó kiállításának megrendezésére 2 000 000 Ft

Herman Ottó Múzeum – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi
Igazgatóság (Miskolc)
A Zene-kép címû kiállítás megvalósítására a Sárospataki Képtárban 600 000 Ft
A Putnok és a Serényi család címû kiállítás megrendezésére és a hozzá 
kapcsolódó katalógus megjelentetésére 600 000 Ft
Bocskai, a szerencsi fejedelem címû emlékkiállítás megrendezésére 600 000 Ft
A Matyó Múzeum új állandó kiállításának megrendezésére 5 000 000 Ft

Heves Megyei Múzeumi Szervezet (Eger)
Egyház, tudomány, mûvészet – ezeréves az Egri Egyházmegye címû idõszaki 
kiállítás megrendezésére 280 000 Ft
Fehérhímzések Hatvanból és környékérõl címû kiállítás megrendezésére 
a Hatvany Lajos Múzeumban 100 000 Ft
A természet csodái címû kiállítás megrendezésére Betlérben (Szlovákia) 300 000 Ft

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Budapest)
Magyarország a II. világháborúban (Magyarország katonai története 1918–1947) 
címû állandó kiállítás megrendezésére és a hozzá kapcsolódó katalógus 
megjelentetésére 8 000 000 Ft

Iparmûvészeti Múzeum (Budapest)
Ipar és természet: 150 éve Zsolnay címû kiállítás megrendezésére 1 000 000 Ft
A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Mûvészeti Múzeum japán lakkgyûjteményének 
kiállítására és kísérõ kiadványának megjelentetésére 7 000 000 Ft

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szolnok)
A Jászságtól Beregig – népmûvészeti örökségünk címû, három megye 
népmûvészetét reprezentáló kiállítás megvalósítására 500 000 Ft
A Nagykunság természeti értékei címû kiállítás megrendezésére 
a Gyõrffy István Nagykun Múzeumban 500 000 Ft
Menyasszony, võlegény, be szép mind a kettõ címû kiállítás megrendezésére 
és a hozzá kapcsolódó katalógus megjelentetésére 600 000 Ft
A Kunszentmártoni Múzeum állandó kiállításának újjáépítésére, bõvítésére 
és a kapcsolódó kiállításvezetõ megjelentetésére 1 000 000 Ft
Orvosok-körorvosok Füreden címû kiállítás megvalósítására 200 000 Ft

Keresztény Múzeum (Esztergom)
A múzeum grafikai anyagából rendezendõ Antoni Waterloo kiállítás 
katalógusának megjelentetésére 400 000 Ft

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak 
Igazgatósága (Tata)
A XV-ös aknai bányászok munkája (a föld felett és a föld alatt) címû új,
állandó kiállítás megrendezésére az ipari skanzenben 1 500 000 Ft
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Királyi vár és monostor, Tata és Vértesszentkereszt a középkorban címû állandó 
kiállításhoz kapcsolódó kiállításvezetõ megjelentetésére 300 000 Ft

Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár (Komló)
A városi helytörténeti múzeum néprajzi kiállításának bõvítésére és a kapcsolódó 
kiadványok megjelentetésére 500 000 Ft

Közlekedési Múzeum (Budapest)
Az egyetemes és magyar hajózás történetét bemutató állandó kiállítás 
megvalósítására 1 000 000 Ft

Központi Bányászati Múzeum Alapítvány (Sopron)
Bányavárosok adventje címû kiállítás megrendezésére és a hozzá kapcsolódó 
katalógus megjelentetésére* 1 000 000 Ft

Községi Önkormányzat (Balatonakali)
A kulturális örökség emlékei az észak-balatoni térségben címû állandó kiállítás 
megrendezésére a térségi múzeumban, a hozzá kapcsolódó katalógus 
megjelentetésére 2 000 000 Ft

Kulturális Kapcsolatok Egyesülete (Orosháza)
Schéner Mihály Kossuth-díjas festõmûvész kiállításának megvalósítására 
az orosházi városi képtárban, valamint katalógus kiadására a mûvész 
munkásságáról 400 000 Ft

Ligeti Gábor (Balatonlelle)
A Kapoli Múzeum és Galériában megrendezésre kerülõ Vén Zoltán-kiállításhoz 
kapcsolódó ismertetõ megjelentetésére 100 000 Ft

Magyar Elektrotechnikai Múzeum Kht. (Budapest)
A magyar villamosenergia-rendszer üzemirányításának fejlõdéstörténete címû 
idõszaki kiállítás, a megnyitóhoz kapcsolódó tudományos konferencia 
megrendezésére és kiadványra 400 000 Ft

Magyar Földrajzi Múzeum (Érd)
Pál János: A mexikói természet ezer arca címû kiállításhoz kapcsolódó katalógus 
megjelentetésére 300 000 Ft

Magyar Mezõgazdasági Múzeum (Budapest)
A mezõgazdaság története a kárpát-medencei kezdetektõl napjainkig címû 
állandó kiállítás megrendezésére 7 000 000 Ft

Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
Egyedi és eszményi – A nõi akt a 19. századi magyar mûvészetben címû 
kiállítás és kiadvány megvalósítására 5 000 000 Ft
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Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
Visegrád vár és város története az Árpád-kortól a török idõkig címû kiállítás 
megrendezésére a Mátyás Király Múzeumban* 2 500 000 Ft

Magyar Olajipari Múzeum Alapítvány (Zalaegerszeg)
Az Ásványolajtermékek és kereskedelmük a XIX–XX. században címû idõszaki 
kiállítás megrendezésére és a hozzá kapcsolódó kiadvány megjelentetésére 400 000 Ft

Magyar Természettudományi Múzeum (Budapest)
Szárnybontás – A repülés szerepe az élõvilágban címû interaktív kiállítás 
megvalósítására 1 000 000 Ft

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Budapest)
A Magyar Zsidó Múzeumban megrendezett Fejezetek a két világháború közötti 
magyar képzõmûvészeti progresszióból címû kiállítás katalógusának 
megjelentetésére 1 000 000 Ft

Marcali Város Helytörténeti Múzeum (Marcali)
Historia ecclesia marcaliensis – A marcali templom és plébánia egyháztörténeti 
emlékei címû állandó kiállítás megvalósítására 800 000 Ft

Móra Ferenc Múzeum Csongrád Megyei Önkormányzat Múzeuma
(Szeged)
A csongrádi Tari László Múzeum állandó kiállítása Ellésmonostort bemutató 
részének elkészítésére 500 000 Ft
A természet tárgyiasult kincsei címû állandó raktárkiállítás megrendezésére 600 000 Ft
Hagyományos malmok a Dél-Alföldön címû kiállítás megrendezésére 
és a kapcsolódó kiállításvezetõ megjelentetésére 400 000 Ft
Szeged szebb lesz, mint valaha… – Az újjászületett város címû árvízi kiállítás 
megrendezésére, valamint a hozzá kapcsolódó katalógus megjelentetésére 1 000 000 Ft
A Bálint Sándor centenáriumi év alkalmából A legszögedibb szögedi címû 
kiállítás megrendezésére és a hozzá kapcsolódó katalógus megjelentetésére 700 000 Ft

Néprajzi Múzeum (Budapest)
Aki dudás akar lenni… (Dudák és dudások a Kárpátokon innen és túl) címû 
kiállítás megrendezésére* 5 000 000 Ft

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet (Salgótarján)
Fûtõl fáig – természetes erdeink jellemzõ és gyakori növényei címû állandó 
fotókiállítás megvalósítására a pásztói múzeumban 150 000 Ft

Orlai Petrics Soma Gyûjtemény (Mezõberény)
Az új állandó kiállítás bõvítésére a viseleti anyag bemutatásával 150 000 Ft

Országos Rendõr-fõkapitányság (Budapest)
Az európai uniós tagállamok rendõrségei és csendõrségei címû idõszaki kiállítás 
megrendezésére 800 000 Ft
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Pannonhalmi Fõapátság (Pannonhalma)
Pannónia szõlõskertje – monostori szõlõ- és borkultúra Pannonhalmán címû 
idõszakos kiállítás megrendezésére és a hozzá kapcsolódó katalógus 
megjelentetésére 1 300 000 Ft

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szentendre)
Az Új természetlátás (1930–1949) címû kiállítás megrendezésére a szentendrei 
képtárban és a hozzá kapcsolódó katalógus megjelentetésére 500 000 Ft
Conditio humana – Vajda Lajos önarcképeit bemutató kiállítás megrendezésére 
és a hozzá kapcsolódó katalógus megjelentetésére 500 000 Ft
A Szõnyi Múzeum kiemelkedõ jelentõségû kiállításhoz kapcsolódó kiadványok 
megjelentetésére 800 000 Ft

Petõfi Irodalmi Múzeum (Budapest)
Az Idõutazás címû olasz–magyar kiállításra és a hozzá kapcsolódó 
rendezvényekre 700 000 Ft

Postai és Távközlési Múzeumi Alapítvány (Budapest)
A Bélyegmúzeum 75. évfordulójára tervezett kiállítás megvalósítására 
és a hozzá kapcsolódó katalógus megjelentetésére 2 000 000 Ft

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre)
A Bereg árvíz elõtt és után – építészeti örökség és helyreállítás Beregben címû 
kiállítás megvalósítására* 1 000 000 Ft
Paizs Péter és Pirk László önálló kiállításához kapcsolódó katalógus kiadására* 600 000 Ft

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumainak 
Igazgatósága (Nyíregyháza)
Jósa András-emlékkiállítás megrendezésére a múzeumalapító születésének 
170. évfordulója tiszteletére 700 000 Ft
Kiállításvezetõ megjelentetésére a Vay Ádám Múzeum új, állandó kiállításaihoz 400 000 Ft

Szépmûvészeti Múzeum (Budapest)
A Cobra és Kemény Zoltán címû kiállítás megvalósítására és a hozzá 
kapcsolódó katalógusok megjelentetésére 3 000 000 Ft

Textilmúzeum Alapítvány (Budapest)
A Harsinyakészítés és -gyártás ipar- és technikatörténeti kiállítás megvalósítására 400 000 Ft

Tihanyi Bencés Apátság (Tihany)
A Tihanyi Bencés Apátság és népei 1055–2005 címû jubileumi kiállítás 
megrendezésére a Bencés Apátsági Múzeumban és a kapcsolódó katalógus 
megjelentetésére 2 500 000 Ft

Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szombathely)
Az erõs fekete bég II. Nádasdy Ferenc (1555–1604) emlékkiállításának 
megvalósítására halálának 400. évfordulója alkalmából* 600 000 Ft
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A Határ-esetek címû idõszaki kiállítás megrendezésére és a hozzá kapcsolódó 
vezetõ megjelentetésére* 800 000 Ft

Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság (Veszprém)
Az avarkor és a honfoglalás kora Veszprém megyében címû kiállítás és a hozzá 
kapcsolódó kiadványok megvalósítására 900 000 Ft

Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyûjtemény (Budapest)
A Közép-európai fürdõhelyek címû kiállítás megrendezésére és a hozzá 
kapcsolódó katalógus megjelentetésére 1 300 000 Ft

Völgységi Múzeum (Bonyhád)
A bonyhádi székely ház bukovinai székely lakószobájának állandó kiállítására 
és prospektusának elkészítésére 100 000 Ft

Wosinsky Mór Megyei Múzeum (Szekszárd)
Mészöly Miklós-emlékkiállítás megrendezésére és Baksa István-emlékszoba 
létrehozására 450 000 Ft

Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága (Zalaegerszeg)
A Paraszti táplálkozás a XIX–XX. században címû kiállítás megvalósítására 2 500 000 Ft

2. Gyûjteménygyarapításra (a kulturális örökség veszélyeztetett emlékeinek
mentése)

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete 
(Kecskemét)
Naiv festmények vásárlására a Magyar Naiv Mûvészek Múzeuma számára 200 000 Ft
Kovács László fotómûvész hagyatékának megvásárlására 
a Viski Károly Múzeum számára 300 000 Ft
Kiss Károly kecskeméti cipészmester hagyatékának megvásárlására 140 000 Ft
Kiss László: Kiskunhalas színes kéziratos térképének megvásárlására 200 000 Ft

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága (Gyõr)
A Herceg-Gyulyás család hagyatékának megvásárlására a Csornai Múzeum 
gyûjteményébe 200 000 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága (Debrecen)
Erdélyi kerámia- és textilgyûjtemény megvásárlására 1 000 000 Ft
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Herman Ottó Múzeum – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi
Igazgatósága (Miskolc)
100 éve elõkerült rudabányai ásványleletek beszerzésére 300 000 Ft
A Herman Ottó Múzeum néprajzi osztályának gyûjteménygyarapítására 400 000 Ft
4 darab traktorritkaság megvásárlására 450 000 Ft

Heves Megyei Múzeumi Szervezet (Eger)
Az Egri Képtár régi anyagának gyarapítására Cavagna: Máltai lovag képmása 
címû festményének megvásárlására 4 000 000 Ft
Drimmer László Mollusca-gyûjteményének megvásárlására a Mátra Múzeum 
részére 1 000 000 Ft

Iparmûvészeti Múzeum (Budapest)
A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Mûvészeti Múzeum kínai textil- 
és viseletgyûjteményének gyarapítása céljából kínai köntös vásárlására 350 000 Ft
Gyûjteménygyarapításra 1 000 000 Ft

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szolnok)
Szûcsmûhely megvásárlására 500 000 Ft

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak 
Igazgatósága (Tata)
Az ipari skanzen kiállításaihoz még hiányzó mûtárgyak megvásárlására 700 000 Ft

Kortárs Mûvészeti Múzeum – Lugwig Múzeum (Budapest)
Keserû Ilona: 10-es számú festmény címû mûvének megvásárlására 1 000 000 Ft

Közlekedési Múzeum (Budapest)
A KCSV 6 típusú villamos M=1:25 léptékû modelljének befejezésére 800 000 Ft

Központi Bányászati Múzeum Alapítvány (Sopron)
Az erdélyi Érchegységbõl származó 58 darabos ásványgyûjtemény 
megvásárlására* 300 000 Ft

Ligeti Gábor (Balatonlelle)
Ligeti Miklós szecessziós kerámiáinak megvásárlására 100 000 Ft

Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
Borsos József (1821–1883): Nõi arckép és Férfi arckép címû két festményének 
megvásárlására 1 500 000 Ft

Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
Fotótörténeti ritkaságok megvásárlására a múzeum történeti fényképtára 
gyûjteményébe* 400 000 Ft

Magyar Olajipari Múzeum Alapítvány (Zalaegerszeg)
Dr. Szurovy Géza kõolaj-geológus, egyetemi tanár ipartörténeti dokumentum-, 
fotó-, kézirat- és szakkönyvhagyatékának megvásárlására 400 000 Ft
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Magyar Természettudományi Múzeum (Budapest)
Védett lepkegyûjtemény vásárlására 4 000 000 Ft

Móra Ferenc Múzeum Csongrád Megyei Önkormányzat Múzeuma
(Szeged)
A Móra Ferenc Múzeum éremtárának gyûjteményfejlesztésére 600 000 Ft
Tihanyi Sándor kovácsmûhelyének és Zsíros Katalin néprajzi gyûjteményének 
megvásárlására a szentesi Koszta József Múzeum számára 250 000 Ft
Dr. Bába Károly 9964 példányból álló csigagyûjteményének megvásárlására 300 000 Ft

Népi Iparmûvészeti Múzeum (Kecskemét)
Répás János fafaragó, a népmûvészet mestere alkotásainak megvásárlására 200 000 Ft

Néprajzi Múzeum (Budapest)
Torockói festett, datált (1936) bútoregyüttes megvásárlására* 250 000 Ft
Wayana indiángyûjtemény 100 darab tárgyának megvásárlására* 900 000 Ft
Everett Rossiga mexikói régészeti gyûjteményébõl 6 darab tárgy megvásárlására* 500 000 Ft

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet (Salgótarján)
Mikszáth Kálmán autográf leveleinek megvásárlására 600 000 Ft

Orlai Petrics Soma Gyûjtemény (Mezõberény)
Néprajzi és helytörténeti jelentõségû mûtárgyak vásárlására 140 000 Ft

Orosháza Város Önkormányzata Szántó Kovács János Területi 
Múzeum (Orosháza)
Orosházi kovácsmûhely és szappanfõzõ mûhely tárgyi anyagának megvásárlására 200 000 Ft

Országos Mûszaki Múzeum (Budapest)
Az öntödei múzeum öntöttvas-mûvességi gyûjteményének gyarapítására* 800 000 Ft

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (Budapest)
Rév István Árpád bábmûvész hagyatékának megvásárlására 300 000 Ft

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szentendre)
A Galga mente szlovák, német és roma kisebbségének viseleti és laikus vallási 
tárgyainak vásárlására 200 000 Ft

Petõfi Irodalmi Múzeum (Budapest)
Klasszikus magyar írók, Arany János, Babits Mihály, Juhász Gyula, 
Kosztolányi Dezsõ védett kéziratainak megvásárlására 600 000 Ft
Ambrus Zoltán író hagyatékaiból grafika, illetve relikviák megvásárlására 300 000 Ft

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága (Kaposvár)
Egy pianínó és egy zongora megvásárlására a Rippl-Rónai Múzeum újkortörténeti 
gyûjteményébe 130 000 Ft
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Gaál József 2 festményének megvásárlására a Rippl-Rónai Múzeum számára 400 000 Ft
A Rippl-Rónai Múzeum néprajzi gyûjteményének gyarapítására 
a népmûvészet mesterei és népi iparmûvészek anyagával 300 000 Ft

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre)
Tárgyvásárlásra az alföldi mezõváros-tájegységhez 1 000 000 Ft
Tárgyvásárlásra a Dél-Dunántúl-tájegység kiállításához* 1 600 000 Ft
Tárgyvásárlásra a felföldi mezõváros-tájegység kiállításaihoz* 2 000 000 Ft

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumainak 
Igazgatósága (Nyíregyháza)
A Beregi Múzeum textilgyûjteményének gyarapítására 400 000 Ft
A Beregi Múzeum vasöntvénygyûjteményének gyarapítására 600 000 Ft
A Szatmári Múzeum hintó- és kocsigyûjteményének gyarapítására 400 000 Ft
A Rétközi Múzeum képzõmûvészeti gyûjteményének gyarapítására 200 000 Ft

Szent István Egyetem (Gödöllõ)
A magyar traktorgyártás története címû állandó kiállításhoz, a hiányzó 
Rába 180, 250 típusú traktorok még fellelhetõ példányainak beszerzésére 400 000 Ft

Szombathelyi Képtár (Szombathely)
Cs. Kovács László szobrászmûvész mûveinek megvásárlására* 800 000 Ft

Textilmúzeum Alapítvány (Budapest)
Mintagyûjtemény és 90 db kézi nyomódúc megvásárlására 
a Kékfestõ Múzeum részére 400 000 Ft

Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság (Veszprém)
A veszprémi Laczkó Dezsõ Múzeum szakrális néprajzi gyûjteményének 
gyarapítására 300 000 Ft

Völgységi Múzeum (Bonyhád)
A múzeum néprajzi törzsgyûjteményének gyarapítására 100 000 Ft

Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága (Zalaegerszeg)
A néprajzi gyûjtemény zalavári viseleti anyagának bõvítésére, kiegészítésére 300 000 Ft
Kiemelkedõ jelentõségû néprajzi gyûjtemény vásárlására 1 000 000 Ft

3. Állományvédelemre

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Bakonyi Természettudományi Múzeum (Zirc)
Állagvédelemre, preparálásra és konzerválásra 1 500 000 Ft
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Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs)
A Zsolnay adattár anyagának fertõtlenítésére, tisztítására és szakszerû 
elhelyezésére 2 000 000 Ft
Rovargyûjtemény gázzal történõ fertõtlenítésére 50 000 Ft
A zengõvárkonyi kerámiagyûjtemény (1937–48) állapotmegõrzésére 
és újrarestaurálására 400 000 Ft

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete 
(Kecskemét)
A Viski Károly Múzeumban õrzött középkori bödönhajó konzerválására 900 000 Ft
A néprajzi gyûjteménybõl 8 db suba, 1 db szûr fagyasztásos fertõtlenítésére, 
tisztítására, szakszerû tárolására 250 000 Ft
A Katona József Múzeum néprajzi gyûjteményébõl 8 db suba és 1 db szûr 
restaurálására 960 000 Ft
Játékkészletek dobozainak restaurálására 500 000 Ft

Bereczki Imre Helytörténeti Gyûjtemény (Dévaványa)
Üvegnegatívok állagvédelmének folytatására 150 000 Ft

Békés Megye Képviselõ-testülete Múzeumok Igazgatósága 
(Békéscsaba)
Vastagh György: Erzsébet királyné címû képének restaurálására 500 000 Ft
Munkácsy-oklevelek restaurálására 91 000 Ft
Cserkészzászló restaurálására 100 000 Ft

Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum (Békés)
A képzõmûvészeti gyûjtemény grafikai anyagának, valamint történeti 
dokumentációk, történeti értékekkel bíró fotók állagvédõ elhelyezésére 700 000 Ft

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye (Szentendre)
A Szerb Egyházi Múzeumban õrzött XVIII. századi templomi zászló 
restaurálására 500 000 Ft

Budapesti Történeti Múzeum (Budapest)
A Kiscelli Múzeum XVII. századi holicsi kályhájának (CLTSZ): 16.074 
restaurálására 2 000 000 Ft
Õskori régészeti vizes faleletek konzerválására 700 000 Ft

Csíki Székely Múzeum (Miercurea Ciuc – Csíkszereda)
Õsnyomtatványok, kódexek és történeti kötések restaurálására 250 000 Ft

Csokonai Mûvelõdési Központ (Budapest)
A Rákospataki Múzeum tulajdonában lévõ Madarász Adeline-festmények 
és -grafikák restaurálására 140 000 Ft

Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága (Székesfehérvár)
Tác–Gorsium, a templom provinciae-tõl északkeletre elõkerült kis helyiség 
falképtöredékeinek restaurálására 1 000 000 Ft
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1848–49-es iratok (nyomtatványok és kéziratok) restaurálására, állagmegóvására 150 000 Ft
Fehérvári Babaház – a Moskovszky-gyûjtemény új adományainak és babáinak 
restaurálására 85 000 Ft
A néprajzi állandó kiállításba kerülõ 8 db cégér fémrestaurálására 250 000 Ft

Fõegyházmegyei Hatóság (Eger)
18. századi festett bõr antependium (oltárterítõ) restaurálására 140 000 Ft

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága (Gyõr)
A soproni múzeum storno-vázlatkönyveinek restaurálására 400 000 Ft
Padányi Bíró Márton: Evangyeliomi kenyérmorzsalékok címû 1756-ban 
nyomtatott kiadvány restaurálására 100 000 Ft
A Csornai Múzeumban õrzött csornai ünnepi selyemöltözetek, patyolatkendõk 
állagvédelmére 400 000 Ft
A sírkõtár I. számú síremlékének restaurálására (Johann Egg, 
XVIII. század eleje) 1 000 000 Ft
A Hansági Múzeumban õrzött régi könyvek restaurálására 600 000 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága (Debrecen)
A Déri-gyûjtemény elefántcsont, lakk-, papír-, textiltárgyainak állagvédelmére 2 200 000 Ft
Perzsa köntös restaurálására 800 000 Ft
A Bihari Múzeum gyûjteményeinek mûtárgyvédelmi munkálataira 600 000 Ft
A Déri Múzeum egyiptomi múmiáinak és múmiakoporsóinak preventív 
konzerválására 1 000 000 Ft

Herman Ottó Múzeum – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi
Igazgatósága (Miskolc)
A Herman Ottó Múzeum kiállításaiban szereplõ és raktáraiban õrzött növény- 
és állatpreparátumok állagvédelmére, konzerválására 200 000 Ft
Nepomuki Szent János-szobor konzerválására, restaurálására és állagvédelmére 300 000 Ft
4 db traktor, 1 db cséplõdob és 1 db cseréptetõs malacól restaurálására 500 000 Ft
2 db mûtárgyvédelmi szekrény beszerzésére a gyûjteményi textiltárolás céljából 700 000 Ft

Heves Megyei Múzeumi Szervezet (Eger)
Oklevél, kép, könyv restaurálására 300 000 Ft
A Mátra Múzeum rovar-, microlepidoptera- és puhatestû-gyûjteményeinek 
állagvédelmére 800 000 Ft

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Budapest)
A múzeum kéziratos emlékanyag-gyûjteményében levõ obsitlevelek 
restaurálására 500 000 Ft

Iparmûvészeti Múzeum (Budapest)
A textilgyûjteményben õrzött, három darab 17. századi dísz nyeregtakaró 
(cafrag) restaurálására 2 000 000 Ft
Ráth György, az Iparmûvészeti Múzeum elsõ fõigazgatója bútorainak 
restaurálására 1 000 000 Ft
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Ráth György, az Iparmûvészeti Múzeum mûgyûjtõ elsõ fõigazgatója aranyozott 
bútorainak restaurálására 3 000 000 Ft
A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum mongol gyûjteményéhez tartozó 
papíralapú mûtárgyak és festmények restaurálására 1 300 000 Ft

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szolnok)
A szolnoki halász céh zászlajának (1862) restaurálására 2 000 000 Ft

Kalocsa–Kecskeméti Fõegyházmegye (Kalocsa)
A kalocsai érseki kincstárban kiállított, 17. századi, a Gyermek Jézus Szûz Máriával 
és Szent Annával dombormû és egy empire írószekrény restaurálására 900 000 Ft

Kodály Zoltán Általános Mûvelõdési Központ (Dunapataj)
A Pataki Múzeum 1837-bõl való takács céhbeli privilégiumának restaurálására 200 000 Ft

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak 
Igazgatósága (Tata)
A Kuny Domokos Múzeumban õrzött flamand típusú reneszánsz szekrény 
restaurálására 300 000 Ft
Az ipari skanzen állandó kiállításain látható, szabadtéren lévõ ipartörténeti 
és helytörténeti emlékek restaurálására 1 000 000 Ft
Komárom, Szõny Vásártér 2. szám alatt feltárt római kori falfestmények 
restaurálásának folytatására 1 000 000 Ft

Közalapítvány Gyomaendrõd Város Közgyûjteményeiért 
(Gyomaendrõd)
6 db Vidovszky Béla alkotta olajfestmény restaurálására 300 000 Ft

Közlekedési Múzeum (Budapest)
Az R-15 fém KOMA típusú repülõgép teljes körû restaurálására 1 000 000 Ft
A 424-es 1:10 léptékû fa mozdonymodell 2004. évi restaurálására 1 000 000 Ft

Központi Bányászati Múzeum Alapítvány (Sopron)
A bauxitbányászati kiállítás külszínen bemutatott tárgyainak restaurálására* 2 100 000 Ft

Községi Önkormányzat (Balatonakali)
Az újonnan létesült Balatonakali Térségi Múzeum kiállítására szánt, 
illetve veszélyeztetett mûtárgyainak restaurálására 580 000 Ft

Községi Önkormányzat (Csempeszkopács)
Dr. Ferencz Károly 4500-5000 darabos, tasakolt lepkegyûjteményének 
preparálására* 400 000 Ft
A Liszt Ferenc-hagyatéki kották restaurálásának folytatására 
a Liszt Ferenc Múzeumban 400 000 Ft

Magyar Elektrotechnikai Múzeum Kht. (Budapest)
A magyar villamosenergia-rendszer üzemirányításának fejlõdéstörténete címû 
idõszaki kiállítás tárgyainak restaurálására 200 000 Ft
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Magyar Földrajzi Múzeum (Érd)
A Balaton-monográfia magyar nyelvû köteteinek restaurálására 200 000 Ft

Magyar Mezõgazdasági Múzeum (Budapest)
Régi könyvek, plakátok és szûr restaurálására 1 200 000 Ft

Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
A kisszebeni fõoltár predellájának felmérésére és részleges konzerválására 600 000 Ft

Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
A történeti fényképtár gyûjteményében õrzött üvegnegatívok és fényképek 
állagvédelmére* 500 000 Ft
A szekszárdi “Vas Diatretum” kimagasló értékû tárgy restaurálására és másolata 
elkészítésére* 1 500 000 Ft

Magyar Természettudományi Múzeum (Budapest)
A XX. század fordulójáról származó antropológiai üvegnegatívok és fotóanyagok
archíválására (3. ütem) 500 000 Ft

Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete (Budapest)
XVIII. századi orgonaszekrény restaurálására 700 000 Ft

Marcali Városi Helytörténeti Múzeum (Marcali)
A marcali egyháztörténeti kiállítás textilanyagának restaurálására 400 000 Ft

Móra Ferenc Múzeum Csongrád Megyei Önkormányzat Múzeuma
(Szeged)
A makói József Attila Múzeum Mária Terézia címû egészalakos képének 
restaurálására 1 000 000 Ft
A múzeum természettudományi osztályának mélyhûtõiben felhalmozott emlõs- 
és madártetemek preparáltatására 400 000 Ft
Az irodalomtörténeti gyûjtemény állagmegóvására 300 000 Ft

Nagyközségi Önkormányzat (Harta)
A hartai Nemzetiségi Ház és Helytörténeti Gyûjtemény tulajdonában lévõ tárgyak 
tisztítására, állagmegóvására, restaurálására 300 000 Ft

Néprajzi Múzeum (Budapest) 
Bõrrel borított és rézlemezzel díszített láda restaurálására* 700 000 Ft
200 darab rajz savmentes borítóval való ellátására állagvédelem céljából* 200 000 Ft
Betlehem-tárgycsoport restaurálására* 500 000 Ft
Négy darab falujegyzõkönyv restaurálására* 500 000 Ft

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet (Salgótarján)
Magyarország elsõ szabadtéri néprajzi múzeumában lévõ XVIII. századi palóc 
ház héjazatának cseréjére 1 000 000 Ft
A Palóc Múzeum néprajzi és történeti anyagának állagvédelmére 1 000 000 Ft
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A föld alatti Bányamúzeumban kiállított bányagépek restaurálására, 
állagvédelmére 1 000 000 Ft
A Kubinyi Ferenc Múzeum festményeinek, képkereteinek restaurálására 1 200 000 Ft
A történeti dokumentációs gyûjteményben lévõ emléklapok és oklevelek 
állagvédõ elhelyezésére 150 000 Ft
A Kubinyi Ferenc Múzeum bútorainak restaurálására 2 500 000 Ft

Orlai Petrics Soma Gyûjtemény (Mezõberény)
Egy biedermeier kanapé restaurálására, valamint a gyûjtemény 
mûtárgyállományának konzerválására, állagmegóvására 100 000 Ft

Orosháza Város Önkormányzata Szántó Kovács János Területi 
Múzeum (Orosháza)
A múzeum raktárhelyiségeiben található mûtárgyak állagmegóvása érdekében 
végzett gázosításra 150 000 Ft

Országos Mûszaki Múzeum (Budapest) 
A geodéziai, csillagászati és fotótechnikai eszközgyûjtemény részleges, 
elsõsorban optikai és mechanikai restauráltatására* 1 000 000 Ft

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Budapest) 
Szemléltetõ faliképek, fakatalógus, önoktató készülék, tantermi bútorok 
restaurálására, valamint térképek védelmére szolgáló tároló dobozok 
készíttetésére 700 000 Ft

Országos Rendõr-fõkapitányság (Budapest) 
Veterán szolgálati járõrgépkocsi-karosszéria restaurálására 100 000 Ft

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (Budapest) 
Veszélyeztetett mûtárgyak és dokumentumok restaurálására 1 500 000 Ft

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szentendre)
A Tragor Ignác Múzeum képtárában lévõ XVIII. század elejérõl származó 
tájkép (leltári szám: 52.235.1) restaurálására és keretrekonstruálására 200 000 Ft
Penc-falumúzeum és a nagykõrösi Arany János Múzeum faanyagának 
fertõtlenítésére és konzerválására 1 000 000 Ft
Az isaszegi helytörténeti gyûjtemény tulajdonát képzõ litográfiák, 
XIX. századi térkép- és olajnyomat restaurálására 300 000 Ft

Petõfi Irodalmi Múzeum (Budapest) 
Hang- és képanyagok restaurálására, digitalizálására 300 000 Ft
A Jókai-könyvtár könyvanyagának restaurálására 400 000 Ft
Jókai Mór kéziratainak restaurálására 300 000 Ft

Ruzicskay György Közalapítvány (Szarvas)
Ruzicskay György olajképeinek restaurálására 300 000 Ft
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Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyûjteményei 
(Sárospatak)
A múzeum raktárában õrzött XVIII–XIX. századi, muzeális értékû fizikai 
taneszközök restaurálására, állagvédelmére 600 000 Ft

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága (Kaposvár)
A természettudományi gyûjtemény állagvédelmére 1 000 000 Ft
Kaposvár reformkori zászlajának restauráltatására 700 000 Ft
A somogytúri Kunffy Lajos Emlékmúzeum állandó kiállítása bútorainak 
restauráltatására 1 500 000 Ft
Kunffy Lajos két nagyméretû festményének restauráltatására 1 000 000 Ft

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre)
A Szent Donát-szobor restaurálására és rekonstrukció elkészítésére* 2 200 000 Ft

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumainak 
Igazgatósága (Nyíregyháza)
A Vay Ádám Múzeum új állandó kiállításába kerülõ bútorok restaurálására 700 000 Ft
A Vay Ádám Múzeum új állandó kiállításába kerülõ festmények restaurálására 700 000 Ft
A Beregi Múzeum néprajzi anyagának fertõtlenítésére 250 000 Ft
Állagvédelemre, konzerválásra a Szatmár Múzeum kocsi- 
és hintógyûjteményében 400 000 Ft

Szépmûvészeti Múzeum (Budapest) 
Négy nagyértékû festmény teljes körû restaurálására 3 000 000 Ft

Textilmúzeum Alapítvány (Budapest) 
A Kékfestõ Múzeumban õrzött XVIII. századi lójárgányos mángorlószerkezet 
restaurálásának III. ütemére 1 500 000 Ft
Rüti-selyemszövõgép restaurálásának II. ütemére 1 000 000 Ft

Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szombathely)
Néprajzi bõrtárgyak konzerválására, restaurálására* 800 000 Ft
Az 1743-ban készített jezsuita officina bútorzat restaurálására és állagvédelmére* 200 000 Ft

Városi Önkormányzat Molnár István Múzeuma (Cristuru-Secuiesc –
Székelykeresztúr)
Kül- és beltéri kiállítások, raktárak preventív konzerválására 600 000 Ft

Völgységi Múzeum (Bonyhád)
A Völgységi Múzeum állandó kiállításainak 2004. évi állagmegóvási programjára 
(mûtárgyvédelemre, fényvédõ fóliázásra) 150 000 Ft

Wosinsky Mór Megyei Múzeum (Szekszárd)
A sióagárdi és a szakályi tájházak fertõzött anyagának tisztítására 
és a gyûjtemény rendbetételére 200 000 Ft
XVI. századi dokumentumok restaurálására 1 400 000 Ft
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Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága (Zalaegerszeg)
A göcseji falumúzeum kávási házának restaurálására 210 000 Ft
A Balatoni Múzeum történeti dokumentációjából és térképtárából kiválasztott 
9 irat és 22 darab térkép restaurálására 400 000 Ft
A Göcseji Múzeum néprajzi gyûjteményében lévõ 7 darab üvegkép restaurálására 250 000 Ft
A nagykanizsai Thúry György Múzeum állandó kiállításának állagvédelmére 500 000 Ft

4. A múzeumokban õrzött szellemi és tárgyi örökség muzeológiai 
feldolgozására

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete 
(Kecskemét)
A Katona József Múzeum történeti gyûjteményében található 
Dékány Rafael-kézirat (1848–49-es napló) megjelentetésére 300 000 Ft
Baráth József katalógusának megjelentetésére 150 000 Ft

Békés Megye Képviselõ-testülete Múzeumok Igazgatósága 
(Békéscsaba)
Makkay János: Vésztõ-Mágor-ásatás a szülõföldön címû kiadvány 
megjelentetésére 400 000 Ft
A Sarkadi cigány népmesék címû kiadvány megjelentetésére 500 000 Ft
Perlrott Csaba Vilmos monográfiájának kiadására 1 200 000 Ft

Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum (Békés)
Márton László: Falvak, tanyák, puszták népi építészete címû fotóalbum 
megjelentetésére 300 000 Ft

Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága (Székesfehérvár)
Az Intercisa Múzeum közép- és kora újkori pénzgyûjteményt bemutató 
katalógusának megjelentetésére 600 000 Ft
Lukács László: Kossuth Lajos a magyar néphagyományban címû munkájának 
megjelentetésére 700 000 Ft

Galántai Honismereti Múzeum (Galanta – Galánta)
Hagyományos gazdálkodás a Kisalföld északi részén címû tanulmánykötet 
kiadására 500 000 Ft

Galenus Gyógyszerészeti Lap és Könyvkiadó Kft. (Budapest) 
A kõszegi Arany Egyszarvú Patikamúzeum kiállítási katalógusának 
megjelentetésére* 400 000 Ft
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Gyõr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága (Gyõr)
A Római kõtár címû kiállításvezetõ megjelentetésére 300 000 Ft

Haáz Rezsõ Múzeum (Odorheiu Secuiesc – Székelyudvarhely)
Sófalvi András: Sóvidék a középkorban, fejezetek a székelység korai 
történelmébõl címû könyvének megjelentetésére 700 000 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága (Debrecen)
A Kisfaludy-család története címû kiadvány megjelentetésére 400 000 Ft
Asztalos Dezsõ: A debreceni Csokonai kör története (1890–1940) címû kiadvány 
megjelentetésére 400 000 Ft

Herman Ottó Múzeum – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi
Igazgatósága (Miskolc)
Matyó néprajzi és helytörténeti bibliográfia megjelentetésére 100 000 Ft
A Herman Ottó Múzeum bibliográfiája III. kötetének megjelentetésére 300 000 Ft

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szolnok)
A Tiszavilág címû tanulmánykötet megjelentetésére 300 000 Ft
A Szolnok Megyei Néprajzi Atlasz II/2 kötetének megjelentetésére 700 000 Ft

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalomkutatásáért 
Közalapítvány (Budapest) 
A Terror Háza Múzeum címû katalógus angol nyelven történõ megjelentetésére 1 000 000 Ft

Közlekedési Múzeum (Budapest) 
A Bernard-napló facsimile és digitalizált kiadására 600 000 Ft

Magyar Földrajzi Múzeum (Érd)
A Földrajzi Intézet fotóanyag-katalógusának megjelentetésére 600 000 Ft

Magyar Nemzeti Galéria (Budapest) 
Késõ gótikus szárnyasoltárok a Magyar Nemzeti Galériában címû kiadvány 
megjelentetésére 3 nyelven 2 000 000 Ft

Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
A Visegrádi vár története a kezdetektõl 1685-ig címû monográfia 
megjelentetésére* 1 600 000 Ft
A magyar királyok koronázó palástja címû kötet angol nyelvû kiadására* 2 000 000 Ft
Az esztergomi Vármúzeum füzetei 2. – Az esztergomi Vármúzeum kõtárának 
katalógusa címû kiadvány megjelentetésére* 800 000 Ft

Magyar Olajipari Múzeum Alapítvány (Zalaegerszeg)
A Magyar Olajipari Múzeum archívuma fondjainak repertóriumai III. címû 
kiadvány megjelentetésére 300 000 Ft
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Magyar Természettudományi Múzeum (Budapest) 
A Magyar Természettudományi Múzeum puhatestû-gyûjteményének 
katalógusa címû könyv megjelentetésére 1 500 000 Ft
A History of Minerals, Rocks and Fossil Resines Discovered in the Carpathian 
Region címû könyv megjelentetésére 1 000 000 Ft
Checklist of the Fauna of Hungary címû könyv megjelentetésére 400 000 Ft

Nagyközségi Önkormányzat (Martonvásár)
Meseképek az óvodában 1916 címû kiadvány megjelentetésére 400 000 Ft

Néprajzi Múzeum (Budapest) 
A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai sorozat három kötetének 
megjelentetésére* 2 400 000 Ft
A keszthelyi uradalom 1850 elõtti hagyatéki és vagyoni összírásai III. – 
szülõhegyek, falvak címû kiadvány megjelentetésére* 500 000 Ft

Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szentendre)
Gyûjteményi szakkatalógus megjelentetésére a tápiószelei 
Blaskovich-pipagyûjtemény anyagáról 500 000 Ft
A Ráckevei múzeumi füzetek 6. számának megjelentetésére 
Duna vizén malom forog – A ráckevei vízimolnár céh évszázadai címmel 400 000 Ft
A Gorka-kerámiagyûjtemény katalógusának megjelentetésére 500 000 Ft

Petõfi Irodalmi Múzeum (Budapest) 
A Kultusz, mû, identitás címû tanulmánykötet megjelentetésére 600 000 Ft
A Kosztolányi Dezsõ összes fényképe címû kötet megjelentetésére 400 000 Ft

Postai és Távközlési Múzeum Alapítvány (Budapest)
A Balaton-felvidék hírközlési emlékei címû kalauzra a nagyvázsonyi 
Postamúzeum kiállításához 800 000 Ft

Ruzicskay György Közalapítvány (Szarvas)
A Ruzicskay-gyûjtemény képes vezetõjének megjelentetésére 300 000 Ft

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága (Kaposvár)
A Balázs János festõmûvész mûvészete címû katalógus megjelentetésére 400 000 Ft

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre)
A népi építészet – A lakáskultúra és az életmód változásai a 19–20. században 
címû tanulmánykötet megjelentetésére* 1 700 000 Ft
Touristic Construction and Consumption of Culture(s) címmel a 8. finn–magyar 
néprajzi szimpozium elõadásainak megjelentetésére* 800 000 Ft
A Múzeum német nyelvû katalógusának megjelentetésére* 1 000 000 Ft

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Múzeumainak 
Igazgatósága (Nyíregyháza)
Szekerek, kocsik, hintók a Szatmári Múzeum gyûjteményében címmel 
szakkatalógus megjelentetésére 500 000 Ft
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Szent István Egyetem (Gödöllõ)
A Mezõgazdasági Eszköz- és Gépfejlõdés-történeti Szakmúzeum gyûjteményi 
katalógusának megjelentetésére 500 000 Ft

Szépmûvészeti Múzeum (Budapest) 
A múzeum XVII. századi holland és flamand rajzait tartalmazó 
szakkatalógusának kiadására 3 000 000 Ft

Szombathelyi Képtár (Szombathely)
Az állandó kiállítás kétnyelvû katalógusának megjelentetésére* 1 000 000 Ft

Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szombathely)
Az õskor kutatóinak III. országos összejövetelén elhangzott elõadásokat 
tartalmazó kötet megjelentetésére* 800 000 Ft

Városi Képtár – Deák-gyûjtemény (Székesfehérvár)
A Deák-gyûjtemény katalógusának kiadására 3 000 000 Ft

Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság (Veszprém)
Corpus-body – A test teátruma címû kiadvány megjelentetésére 800 000 Ft
Római kori üvegek a veszprémi Laczkó Dezsõ Múzeum gyûjteményébõl címû 
kiadvány megjelentetésére 400 000 Ft

Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága (Zalaegerszeg)
A Kisfaludy Stróbl Zsigmond-emlékkiállítás új katalógusának megjelentetésére 1 000 000 Ft

Bencze Géza s. k.,
a Múzeumi Szakmai Kollégium

elnöke

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégium tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölen-

dõ – a támogatás odaítélése minõsített többséggel történt.
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TÁJÉKOZTATÓ 
A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATÁNAK 
ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Beérkezési határnap: 2004. március 17.
A pályázat elbírálásának dátuma: 2004. május 4.
Vissza nem térítendõ támogatás összege: 21 000 000 Ft

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Magyar Nemzeti Galéria (Budapest)
A Modigliani és magyar barátai címû kiállítás 2004. évi elõkészítésére 21 000 000 Ft

Bencze Géza s. k.,
a Múzeumi Szakmai Kollégium

elnöke
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TÁJÉKOZTATÓ 
A KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
HALASZTOTT PÁLYÁZATAINAK 
ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Beérkezési határnap: 2004. február 3.
A pályázatok elbírálásának dátuma: 2004. május 29.
Beérkezett kollégiumi pályázatok száma: 20
Támogatott pályázat: 14
Vissza nem térítendõ támogatás összege: 22 000 000 Ft

A kollégium 2004. május 5-i ülésén a pályázati kiírás 8. pontjának felhívásáról szóló döntéseket
a fenti dátumra halasztotta. A támogatásokat a pályázók abc-sorrendjében közöljük.

8. A hazai cirkuszmûvészet fejlesztésére

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Agla Marketing és Mûvészeti Bt. (Budapest)
Vizsgaelõdás(ok) létrehozására az Agla alternatív cirkuszmûvészeti 
szabadiskolában 400 000 Ft

Ádám Rudolf (Budapest)
Cirkuszmûsor fejlesztésére, mûsor bõvítésére, színvonalának emelésére 500 000 Ft

Állami Artistaképzõ Intézet (Budapest)
Az intézet vizsgaelõadásának megvalósítására 2 500 000 Ft

Budapest Nagycirkusz Bt. (Budapest)
Cirkuszmûsorok fejlesztésére, a mûsorok bõvítésére, színvonalának emelésére, 
a cirkuszmûvészet újszerû törekvéseinek támogatására 2 000 000 Ft

Corodini Országos Bûvész Egyesület (Budapest)
A XVII. Corodini mûvészkupa 2004. október 16–17. országos junior 
és ifjúsági bûvészversenyre 300 000 Ft

Eötvös Tibor Mihály (Budapest)
Cirkuszmûsorok fejlesztésére, színvonalának emelésére, cirkuszmûvészet 
újszerû törekvéseinek megvalósítására, új artistaszámok alkotására 4 000 000 Ft
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Magyar Cirkusz és Varieté Kht. (Budapest)
Kínai cirkuszegyüttes vendégszerelésére a Fõvárosi Nagycirkusz 
2004. õszi mûsorában 2 000 000 Ft
A Mi van a puttonyban? címû utazó téli gálamûsor megvalósítására 2 000 000 Ft
Részvételre a Mûvészetek Völgyében megrendezésre kerülõ programokon, 
valamint mûsorszolgáltatásra Gyenesdiáson 1 500 000 Ft

Magyar Nemzeti Cirkusz (Budapest)
Cirkuszmûsor fejlesztésére, mûsor bõvítésére, színvonal emelésére, 
különleges produkciók bemutatásával 5 000 000 Ft

Magyar Zsonglõr Egyesület (Budapest)
A 2. nemzetközi zsonglõrtalálkozó gálamûsorának megvalósítására 300 000 Ft

Petõfi Mûvelõdési Központ (Budapest)
Magas színvonalú cirkuszelõadás támogatására 200 000 Ft

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (Budapest)
A Sinosz Corodini Bûvészklub három tagjának részvételére a siket bûvészek 
X. világfesztiválján 100 000 Ft

Wertheim István (Vasad)
Cirkuszmûsorok fejlesztésére, a színvonal emelésére, mûsorok bõvítésére 1 200 000 Ft

*

Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok száma: 15
Érvénytelen pályázat: 1
Támogatott egyedi pályázat: 12
Vissza nem térítendõ támogatás összege: 29 885 000 Ft

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Esély Kövessi Erzsébet Szakképzõ Iskola (Budapest)
Kaskakötõk és hagyományápolók szakmai táborára az Ormánságban 200 000 Ft

Hargita Megyei Alkotóközpont (Lazarea – Gyergyószárhegy)
Székelyföldi amatõr mûvészeti fesztivál megvalósítására 1 800 000 Ft

Magyar Mûvelõdési Intézet (Budapest)
Az intézet mûvészeti, közmûvelõdési kistérségi határon túli tevékenységéhez 
kapcsolódó programjaira* 8 500 000 Ft
Közmûvelõdési szempontból ellátatlan kistelepülések és városi perifériák 
tevékenységfejlesztésére, a kistérség központból történõ segítésére* 2 500 000 Ft
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Múzsa Egyesület (Egyházashetye)
A VI. nemzetközi (kárpát-medencei) dalostalálkozó megrendezésére, 
11 kórus részvételével, a XIII. hetyei mûvészeti napok keretében 200 000 Ft

Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Gencsapáti)
A Hagyomány és megújulás kulturális programsorozat lebonyolítására 500 000 Ft

Mûvelõdési Intézmények, Megyei és Regionális Kulturális 
Szervezõdések Országos Szövetsége (Budapest)
Konferencián való részvételre – Nürnberg 2004. június, a szociokulturális 
központok szövetségi kongresszusán 400 000 Ft

Pinocchió Alapítvány (Sárospatak)
A X. Zsákomban a bábom címû nemzetközi bábfesztivál megrendezésére 700 000 Ft

Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány 
(Szombathely)
A 2004. évi Savaria történelmi karnevál amatõr mûvészeti programjainak 
megrendezésére Szombathelyen 1 000 000 Ft

Területi Mûvelõdési Intézmények Egyesülete (Budapest)
Nemzetközi és országos nagyrendezvények, kisközösségek és egyéb 
közmûvelõdési tevékenységek támogatására 2 500 000 Ft

Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztõ Egyesület (Szombathely)
Cicelle Aranyháromszög kulturális napok megrendezésére Rum, Rábatöttös, 
Zsennye térségében 400 000 Ft

Bagáriné Viszket Katalin s. k.,
a Közmûvelõdési 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 MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI 
KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

A Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet

a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal részére
2004. december 31-ig,

bármilyen okból végveszélybe került vagy váratlanul elõkerült és veszélyeztetett régészeti lelõ-
hely, mûemlék vagy a mûemlék szerves részét képezõ képzõmûvészeti alkotás megmentésére.

A megpályázható támogatás összege: 10 000 000 Ft.
A pályázónak rendelkeznie kell 10 000 000 Ft önerõvel. A támogatás csak az önrész felhaszná-

lása után vehetõ igénybe, amelyet a kollégium felé igazolni kell.
Elszámolási határidõ: 2005. január 31.
A pályázónak a támogatás és az önrész együttes összegével kell elszámolnia.

Altéma kódszáma: 2711

A pályázat
2004. május 28-ig beérkezõen
nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázat érvénytelen.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlapot
csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem telje-
sítõ pályázat érvénytelen!

Az NKA igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben a pályázat beadásakor be
kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények sze-
rint. Ha a pályázónak a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályáza-
ta és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolá-
sa alól mentesül.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.). Az
adatlap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA
Igazgatóságától.
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Az Alapprogramból nyújtott támogatás állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptõ-
keemelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható.

A pályázatot a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 30 napon belül bírálja el. A végle-
ges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(telefon: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig, pénteken 9–12 óráig.

Mûemléki és Régészeti Szakmai
Kollégium

Megjegyzés: A kollégium a pályázót értesítette, a felhívást információképpen közöljük. (A szerk.)
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A FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

a Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet, amelyre meghívja a

Magyar Fotográfiai Alapítványt
(1065 Budapest, Nagymezõ u. 20.)

Gink Károly fotómûvészeti hagyatékának ellentételezéssel történõ megszerzésére, a szerzõi jo-
gok érintetlenül hagyása mellett.

A pályázathoz mellékelni kell a következõket:
– a hagyaték jogtisztaságának igazolásaként a jogerõs hagyatékátadó-végzés hiteles másolatát

egy példányban,
– a megvásárolandó hagyaték leltári jegyzékét,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a hagyaték feldolgozását követõen a más intézmény gyûj-

tési körébe tartozó szakmai anyagokat a megfelelõ közgyûjteménynek átadja,
– az örökös és a pályázó teljes bizonyítóerõvel bíró magánokiratba vagy közokiratba foglalt egy-

behangzó nyilatkozatát arról a kötelezettségükrõl, hogy az eladásra szánt hagyaték leltári jegyzéke, a
szerzõi jogi kérdések, valamint a közgyûjteményeknek átadandó feldolgozott hagyaték vonatkozásá-
ban – legkésõbb a pályázat elszámolási határidejéig – egymás között mindenre kiterjedõ megállapo-
dást kötnek.

E megállapodás vizsgálatára az NKA nem jogosult és nem köteles.

Felhívjuk a pályázó figyelmét arra, hogy az elszámoláshoz nyilatkozatot kell mellékelni arról,
hogy a fenti tartalmú megállapodást az örökössel megkötötte.

Altéma kódszáma: 1809

A pályázat

2004. június 18-ig beérkezõen

nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázat érvénytelen.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlapot
csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem telje-
sítõ pályázat érvénytelen!
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Az NKA igazgatósága felhívja a pályázó figyelmét, hogy 2004-ben a pályázat beadásakor be kell
nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.
Ha a pályázónak a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázata és
azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól
mentesül.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.). Az
adatlap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA
Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõkeemelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ru-
házható.

A pályázatot a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 30 napon belül bírálja el. A végle-
ges döntésrõl további, legfeljebb 15 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(telefon: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig, pénteken 9–12 óráig.

Fotómûvészeti Szakmai Kollégium

Megjegyzés: A kollégium a pályázót értesítette, a felhívást információképpen közöljük. (A szerk.)
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AZ AMATÕR EGYÜTTESEK UTAZÁSA 
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Amatõr Együttesek Utazása Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a különbözõ
amatõr mûvészeti ágak alkotóközösségei számára 2004. május 15–2005. január 3-a között külföldön
megrendezésre kerülõ rangos versenyeken, fesztiválokon, találkozókon való részvételre.

Pályázhatnak:
Magyarországi önálló jogi személyek, vagy önálló jogi személyiséggel bíró, fenntartóval ren-

delkezõ alkotóközösségek, amelyek hazai és nemzetközi versenyeken, rendezvényeken eredménye-
sen szerepeltek, díjat vagy értékes minõsítést értek el.

Támogatás kérhetõ
– útiköltségre,
– szállásköltségre,
– szállítási költségre,
– biztosításra.

A pályázathoz csatolni kell:
– az alkotóközösség részletes bemutatását, az eddigi szakmai tevékenység ismertetését, a pályá-

zó múltját, eredményeit, minõsítéseit, az elismeréseket, fesztiváldíjakat,
– a kérés részletes indoklását,
– a meghívólevél fénymásolatát és magyar nyelvû fordítását,
– az érintett mûvészeti ág országos hatókörû, nem hivatásos mûvészeti társadalmi szervezeté-

nek ajánlását, amely tartalmazza:
– a kiutazás támogatását kérõ pályázó szakmai eredményeinek méltatását, helyét, szerepét az

adott területen, a mûvészeti ágon belüli rangját,
– az utazás céljául megjelölt rendezvény (fesztivál, verseny, találkozó) ismertetését, nemzetkö-

zi rangjának meghatározását az adott mûvészeti ág rendezvényeinek sorában.
Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be, egy rendezvényen való részvételre.

Tervezett keret: 30 millió Ft.

Altéma kódszáma 5323

A pályázatok

2004. június 28-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.
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Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati témá-
hoz külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt
mellékletekkel–vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez, illetve a költségve-
téshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvény-
telenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,
valamint külföldi székhelyû pályázónak.

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.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy szemé-
lyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.) Adat-
lap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igaz-
gatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõkeemelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ru-
házható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenn-
tartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján – a le-
bonyolító a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta
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
(telefon: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig, pénteken 9–12 óráig.

Amatõr Együttesek Utazása
Ideiglenes Szakmai Kollégium
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A KÖZKULTÚRA INFORMATIKA
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

1. MÚZEUMI INFORMATIKAI PÁLYÁZAT

A Közkultúra Informatika Ideiglenes Szakmai Kollégium az Informatikai és Hírközlési Minisz-
térium közremûködésével pályázatot hirdet kiemelt múzeumi informatikai fejlesztés megvalósítá-
sának támogatására.

A pályázat célja:
A múzeumok eddigi informatikai fejlesztéseire alapozott, a múzeum állandó kiállítására vagy

gyûjteményeire épülõ olyan átfogó, szakmai háttérmunkát, online és helyszíni látogatóinformációt
egyaránt kiszolgálni képes integrált múzeuminformatikai fejlesztés megvalósításának és mûködteté-
sének támogatása, amely a meglévõ állomány-nyilvántartásra támaszkodva, célzottan látogatóbarát
megjelenésével is segíti a kultúra iránti általános érdeklõdés növelését. További cél támogatni a felhal-
mozott kulturális örökség, az eddigi hozzá nem férhetõ gyûjtemények mindenki számára nyitottá és
elérhetõvé tételét.

Pályázók köre
A pályázaton országos múzeumok, érvényes múzeumi mûködési engedéllyel rendelkezõ me-

gyei múzeumok és országos gyûjtõkörû szakmúzeumok vehetnek részt. Lehetõség van arra is, hogy a
pályázóhoz más, tematikusan kapcsolódó önálló gyûjtemények is csatlakozzanak. Egy intézmény
csak egy pályázaton vehet részt.

A pályázat tárgya:
A legkisebb odaítélhetõ összeg 30 millió forint, a legmagasabb 60 millió forint lehet.
A támogatás a következõkre fordítható:
– olyan múzeuminformatikai fejlesztés vásárlására, fejlesztésére, integrálására, bõvítésére,

amely a múzeumi nyilvántartás alapján mûködõ tartalommenedzsment modullal is ellátott, és képes a
webes és/vagy a helyszíni látogatóinformációs feladatok ellátására,

– a tartalomszolgáltatás kialakítására és beindítására (adatfeltöltés, tartalomfejlesztés)
– technikai háttér megteremtésére.
A kollégium munkabért, utazási költséget, épületfenntartási és üzemeltetési költségeket nem tá-

mogat.

A pályázathoz az adatlapon kívül csatolni kell:
– a megvalósítani kívánt program részletes bemutatását, amely magába foglalja a fejlesztés

szakmai indokait, a várható szakmai hasznot, a várható felhasználói kört, a releváns nemzetközi pél-
dákra való hivatkozást;

– a megvalósítás részletes pénzügyi tervét;
– a projekt ütemtervét;
– a rendszer üzemeltetési és fenntarthatósági tervét;
– a pályázó intézmény projektben résztvevõ munkatársainak (muzeológiai, projekt – manage-

ment területrõl) szakmai önéletrajzait;



586 NKA HÍRLEVÉL � PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

– a pályázó múzeum és együttmûködõ partnere eddig megvalósult, illetve folyamatban lévõ mú-
zeumi, vagy egyéb informatikai fejlesztéseinek és azok hasznosulásának bemutatását;

– a pályázó múzeum jelenleg rendelkezésre álló informatikai eszközeinek (hardver, szoftver
elemek) részletes leírását.

Az elnyert pályázati összeg 3 részletben kerülhet utalásra, a két elsõ részlet összege nem halad-
hatja meg az elnyert teljes összeg kétharmad részét. Az elsõ részlet – a megítélt támogatás egyharmad
részének – utalási feltétele az aláírt szerzõdés visszaérkezése, a második és harmadik részlet utalási fel-
tétele az elõzõ részlet elfogadott pénzügyi elszámolása. A pályázatok megfogalmazásának és megva-
lósításának ezt a hármas tagolást követnie kell. A pályázónak a projekt megvalósításához szükséges
teljes összeg 10%-ával saját forrásként kell rendelkeznie. Az önrészbõl megvalósuló tételeket a pro-
jekttervben ki kell emelni. A pályázat végelszámolásakor az önrészrõl is el kell számolni.

A pályázónak vállalnia kell, hogy:
–a támogatás felhasználásakor a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelke-

zéseit betartja,
– megkeresés esetén tájékoztatja a jelen pályázati kiírással meghatározott intézményi kör szak-

embereit a fejlesztési eredményekrõl, a megoldás menetérõl, felkérésre elõadásokat és bemutatókat
tart,

– csatlakozik a Nemzeti Digitális Adattár-programhoz annak mûködési elvei betartásával, adat-
kommunikációs elõírásainak és metaadat struktúrájának alkalmazásával (www.nda.hu),

– fejlesztése megfelel a muzeális intézmények számítógépes rendszerei informatikai követel-
ményeirõl szóló tájékoztatóban (Kulturális Közlöny 2002. 20. szám) foglaltaknak.

A pályázat bírálati szempontjai:
Az elbírálás során elõnyt élveznek azok az intézmények, amelyek
– nagyobb online tartalombõvülést és több, illetve magasabb színvonalú webes és helyszíni

online szolgáltatást vállalnak pályázatuk részeként,
– támogatják a múzeumpedagógiai hasznosulást,
– szem elõtt tartják a fogyatékkal élõk speciális igényeit,
– szolgáltatásaik idegen nyelven is elérhetõk,
– vállalják, hogy legalább 5 évig fenntartják a rendszert,
– gyûjteményük jellege nagyobb érdeklõdésre tarthat számot,
– pályázatuk informatikai, szakmai tartalma erõsebb,
– nagyobb nyilvánosságot vonzanak.

A pályázat – pályázati célban megfogalmazottaknak megfelelõ – teljesítését a kiíró kollégium
szakértõk bevonásával a helyszínen ellenõrizni jogosult a megvalósulást követõ 5. év végéig. A pályá-
zatot egy nyomtatott és aláírt, illetve egy elektronikus példányban kell leadni. Az elektronikus és
nyomtatott példány azonosságáért a pályázó felel.

Altéma kódszáma 7531
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2. KÖNYVTÁRI INFORMATIKAI PÁLYÁZAT

A Közkultúra Informatikai Ideiglenes Szakmai Kollégium az Informatikai és Hírközlési Mi-
nisztérium közremûködésével pályázatot hirdet Magyar Országos Közös Katalógus bõvítésére, to-
vábbfejlesztésére.

A pályázat célja
A Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) rendszere jelenleg 17 jelentõs egyetemi és or-

szágos szakkönyvtár állományának bibliográfiai adatait tartalmazza, melynek bõvítése, kiterjesztése a
cél. Az ország nagy könyvtárainak csatlakozását követõen a második hullámban jelentõs haszonnal
(rekordnövekedés, munkamegtakarítás) a megyei könyvtárak valamint az országos szakkönyvtárak,
illetve integrált egyetemi könyvtárak és ezek tanszéki, kari, intézeti könyvtárai gyûjteményeinek in-
tegrálása jár.

Pályázni
olyan integrált könyvtári rendszer beszerzésére, bevezetésére és feltöltésére lehet, amellyel a

könyvtár csatlakozni tud a közös katalogizáláshoz, (hardver és szoftverbeszerzés, rendszerintegrálás).

A pályázat tárgya:
A pályázók olyan integrált könyvtári rendszerre pályázhatnak, amely:
– bizonyítottan alkalmas a MOKKA rendszerhez (központi adatbázis, le- és feltöltési eljárások,

lokális adatbázisba való webes átjelentkezés, lehetõség) való csatlakozáshoz, és
– az import és exportfunkciók HUNMARC-on vagy USMARC-on alapulnak, illetve külsõ adat-

bázishoz való kapcsolatuk megfelel a nemzetközi szabványoknak (pl. Z39.50 kapcsolat); az adat-
báziskezelõ http-protokollon keresztül kívülrõl lekérdezhetõ (paraméterezhetõség).

A kollégium munkabért, utazási költséget, épületfenntartási és üzemeltetési költségeket nem tá-
mogat.

A legmagasabb odaítélhetõ összeg pályázatonként 10 millió forint lehet.

A pályázó köre:
1. megyei könyvtárak és olyan könyvtárak, amelyek az ODR tagjai, de a pályázat kiírásakor még

nem MOKKA-tagok.
2. országos szakkönyvtárak, illetve integrált egyetemek könyvtárai, tanszéki, kari vagy intézeti

könyvtári egységeikkel együtt.
Minden intézmény csak 1 pályázatot nyújthat be, de ez nem korlátozza a részegységek számát.

A pályázathoz az adatlapon túl csatolni kell:
1. A fejlesztés, a telepítés és az üzemeltetés ütemtervét, a megvalósítás részletes pénzügyi ter-

vét.

Ezen belül:
– a lokális adatbázis konverziójának végrehajtását, azaz az új számítógépes katalógus lekérdez-

hetõségét webes felületen keresztül,
– a MARC export ellenõrzését a MOKKA feltöltõ rendszerével,
– a MARC import ellenõrzését a MOKKA-adatbázisból való letöltéssel (Z39.50 kapcsolattal

vagy a MOKKA webes felület használatával),
– az átjelentkezés megoldását a MOKKA központi adatbázisából.



588 NKA HÍRLEVÉL � PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

2. Egy részletes tervet arról, hogy a megyei könyvtárhoz tartozó városi könyvtárakkal való szá-
mítógépes kapcsolatot hogyan tudják megoldani a továbbiakban, valamint lesznek-e ennek anyagi
költségei, illetve nyilatkozatot arról, hogy a feldolgozásra kerülõ dokumentumok hozzáférhetõvé téte-
lét biztosítják az ODR rendszerben,

3. A pályázó könyvtár eddig megvalósult, ill. folyamatban lévõ könyvtári, ill. egyéb informati-
kai fejlesztéseinek, szolgáltatásainak leírását;

4. A megvalósuló fejlesztések tervezett hasznosításának leírását;
5. A pályázó könyvtár jelenleg rendelkezésre álló informatikai eszközeinek részletes leírását;
6. A gyûjtemény egyediségének, sajátos jellemzõinek leírását.

Az elnyert pályázati összeg 2 egyenlõ részletben kerülhet utalásra. Az elsõ részlet – a megítélt
támogatás felének – utalási feltétele az aláírt szerzõdés visszaérkezése, a második részlet utalási felté-
tele az elõzõ részlet elfogadott pénzügyi elszámolása. A projekttervet ennek megfelelõen két ütemre
kell bontani.

A pályázónak vállalnia kell:
A támogatás felhasználásakor a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelke-

zéseinek betartását.
A pályázat befejezésekor a pályázati célban megfogalmazottaknak a könyvtárban mûködniük

kell, amelyet a kiíró kollégium – szakértõk bevonásával – a helyszínen ellenõrizhet.

A pályázat bírálati szempontjai:
Az elbírálás során elõnyt élveznek azok az intézmények, amelyeknél jellemzõbb:
– a gyûjtemények egyedisége és sajátosságai,
– a nagyobb rekordbõvülés,
– a korábbi magas színvonalú könyvtár-informatikai szolgáltatások, illetve az elnyert támoga-

tásból további magas színtû szolgáltatások beindítása.

A pályázatot egy nyomtatott és aláírt, illetve egy elektronikus példányban (CD ROM) kell lead-
ni. Az elektronikus és nyomtatott példány azonosságáért a pályázó felel.

Altéma kódszáma 7532

A két altéma pályázatai teljesítésének határideje: 2004. december 31.
Határidõ-módosítására nincsen lehetõség!
A végsõ pénzügyi elszámolás határideje: 2005. január 15.

A pályázó mindkét altémában 24 000 Ft + 25% áfát (azaz 30 000 Ft-ot) tartozik befizetni
nevezési díj címén a pályázat benyújtásával egyidejûleg az NKA Igazgatósága

10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzõszámára a pályázati adatlaphoz
tartozó csekken, átutalással vagy (rózsaszín) postai csekken.

Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatában kérjük feltüntetni 
a pályázati adatlap sorszámát. Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat
végérõl a 7.pozícióban a jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.

*

Az adatlapok internetes letöltése esetén a pályázati adatlap sorszámáért forduljon 
a kollégium titkárához: Baditzné Nagy Gabriella, telefon: 351-5461/162, 

e-mail: gabriella.nagy@nka.hu
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A pályázatok

2004. július 12-ig beérkezõen

nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott adatlapján lehet. Minden pályázati témá-
hoz külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az elõírt
mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályázatok érvénytelenek!

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak a
pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban
közölt követelmények szerint. Azok a pályázók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004.
évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy személyi változás nem történt, a jo-
gi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A pályázatot egy nyomtatott és egy elektronikus példányban kell benyújtani. A szükséges adat-
lap letölthetõ az NKA honlapjáról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazga-
tóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest,
Wesselényi utca 20–22.) Adatlap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték
mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõkeemelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ru-
házható. Amennyiben a pályázati felhívás vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik, fenn-
tartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el áta-
lánydíjként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 30 napon belül bírálja el. A vég-
leges döntésrõl további, legfeljebb 15 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta
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
(telefon: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig, pénteken 9–12 óráig.

Közkultúra Informatika
Ideiglenes Szakmai Kollégium
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A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2004–2005. évadra a nemzeti kultúra szem-
pontjából kiemelkedõen fontos színházi alkotások színrevitelének, csereprogramok megvalósításá-
nak, szakmai rendezvényeknek a támogatására, valamint alkotói támogatásra.

Pályázni lehet:

1. A 2005. június 30-ig megvalósuló új színházi produkciók létrehozásának támogatására

Pályázhatnak
– jogi személyiséggel rendelkezõ állandó színházi társulatok,
– független hivatásos társulatok,
– alternatív társulatok.

A kollégium az elbírálásánál elõnyben részesíti
– az egyetemes, klasszikus színházi értékeket felmutató elõadások létrehozását,
– az új színházi törekvéseket,
– a gyermek- és ifjúsági elõadásokat,
– a határon túli színházak magyar nyelvû elõadásait,
– a magyar szerzõk mûveinek támogatását – különös tekintettel az õsbemutatókra,
– a két vagy több társulat együttmûködésével létrehozott közös elõadásokat.

A pályázathoz csatolni kell
– a produkció részletes leírását (szerzõ neve, a mû címe, leírása),
– a rendezõ szándéknyilatkozatát és szakmai önéletrajzát,
– az alkotók nevét és a tervezett szereposztást,
– a bemutató elõadás idõpontját,
– állandó színházépülettel nem rendelkezõ színházak esetében a befogadó nyilatkozatát.

Támogatás kérhetõ: mûvészek tiszteletdíjára és annak járulékaira, jelmezköltségre, díszletkölt-
ségre, kellékekre, szállítási díjra, bérleti díjra, PR-költségre.

A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülõ fenti jogcímekre lehet felhasználni.
A támogatás a bemutató elõadás idõpontjához igazodva, ütemezetten történik.

Altéma kódszáma: 1317

2. 2005. augusztus 31-ig megvalósuló magyar színházi együttesek külföldi megjelenésére,
valamint külföldi együttesek magyarországi vendégjátékának támogatására.

Pályázhatnak
– jogi személyiséggel rendelkezõ állandó színházi társulatok,
– független hivatásos társulatok,
– alternatív társulatok.
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A pályázathoz csatolni kell:
– a program részletes leírását (szerzõ neve, a mû címe, leírása),
– az alkotók nevét és a tervezett szereposztást,
– a bemutató elõadás idõpontját(-jait), helyét,
– a partnerszínház meghívólevelét/elfogadó nyilatkozatát.

Támogatás kérhetõ
– mûvészek tiszteletdíjára és annak járulékaira,
– szállítási díjra, utazási költségre.

Altéma kódszáma: 1303

Az 1. és 2. pontra határon túli pályázatokat is vár a kollégium.

3. 2005. augusztus 31-ig megvalósuló nemzetközi és országos jelentõségû, színházszakmai
szempontból fontos találkozók, rendezvények megszervezésének támogatására.

Pályázhatnak
– jogi személyiséggel rendelkezõ állandó színházi társulatok,
– független hivatásos társulások,
– alternatív társulatok,
– színházi szakmai szervezetek.

A pályázathoz csatolni kell:
– a rendezvény részletes programtervezetét, célját és költségvetését eseményenkénti bontásban is,
– a rendezvény tervezett idõtartamát és a meghívottak körét, várható létszámát.

Támogatás kérhetõ:
– szállásköltségre,
– mûvészek, elõadók tiszteletdíjára és annak járulékára,
– útiköltségre.

Altéma kódszáma: 1307

4. Alkotómunka támogatására

A kollégium 10 alkotói támogatást szándékozik kiadni legfeljebb 12 hónapos idõtartamra írók
számára, új színpadi mûvek megírására, a kortárs drámairodalom és az élõ színház kapcsolatának erõ-
sítése céljából.

A pályázathoz csatolni kell:
– az író szakmai önéletrajzát,
– az egész estés, új színpadi szöveg tervét (szinopszisát) és egy ebbõl kidolgozott jelenetet,
– együttmûködési nyilatkozatot bármely magyarországi vagy határon túli magyar nyelvû szín-

házzal, amely biztosítja az író és a színház közötti rendszeres kapcsolatot, aminek keretén belül a szín-
ház az írónak szakmai támogatást nyújt.
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A megpályázható összeg: 600 000 Ft. A megítélt támogatás 40%-ának utalása a szerzõdés alá-
írását követõen történik, a további összeg utalásának feltétele a benyújtott kézirat színvonala.

A pályázat elbírálásakor az NKA Színházi Kollégiumának kuratóriuma figyelembe veszi a
Színházi Dramaturgok Céhének szakmai véleményét, ezért az SZDC tagjai nem pályázhatnak.

Altéma kódszáma: 1302

A pályázatok
2004. július 15-ig beérkezõen
nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályá-
zati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapot csak pontosan kitöltve, illetve az
elõírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minõsítéséhez. illetve a
költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítõ pályáza-
tok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyijövedelemadó-köteles támogatás
igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek,
valamint külföldi székhelyû pályázónak.

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.

Az NKA igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/le-
bonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt
tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók/lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogramnál 2004. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követõen jogi és/vagy szemé-
lyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthetõ az NKA honlapjá-
ról (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhetõ az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20–22.). Az
adatlap postai úton is igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA
Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és
üzemeltetési kiadásokra, alaptõkeemelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ru-
házható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem rendelkezik,
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fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ megállapodás alapján –
a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatot a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A végle-
ges döntésrõl további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kér-
ni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(telefon: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 9–15 óráig, pénteken 9–12 óráig.

Színházi Szakmai Kollégium
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AZ AMATÕR EGYÜTTESEK UTAZÁSA 
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM TAGJAI

Elnök: Kovácsné Bíró Ágnes, fõosztályvezetõ-helyettes, NKÖM

Tagok:
Csasztvan András, az NKA Népmûvészeti Szakmai Kollégiumának elnöke
Szakall Judit, az NKA Közmûvelõdési Szakmai Kollégiumának tagja
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A KÖZKULTÚRA INFORMATIKA 
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM TAGJAI

Elnök: Gecsényi Lajos, az NKA Bizottságának tagja

Tagok:
– Bakonyi Géza, fõigazgató-helyettes, SzTE, Egyetemi Könyvtár (Szeged)
– Bálint Ákos, fõosztályvezetõ, IHM, Támogatáskezelési Fõosztály (Budapest)
– Galambosi András, fõosztályvezetõ-helyettes, IHM Kiemelt Programok Fõosztálya 

(Budapest)
– Kitzinger Dávid, miniszteri fõtanácsadó, IHM (Budapest)
– Talyigás Judit, fõmunkatárs, MTI (Budapest)
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