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TÁJÉKOZTATÓ 
A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. már ci us 22.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. áp ri lis 27.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 243 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 169 722 972 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 67 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 41 208 357 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 115 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 87 149 015 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 62 704 179 Ft

1. Iro dal mi örök sé günk kri ti kai ki adá sá ra

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Ar gu men tum Könyv ki adó, Tu do mány szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft.
(Budapest)
A pi a ris ta is ko la drá mák kri ti kai ki adá sa 2. kö te té nek meg je len te té sé re 2 169 610 Ft
Ba bits Mi hály: Ha lál fi ai címû re gé nyé nek kri ti kai ki adá sá ra 3 614 569 Ft

Ba las si Ki adó Kft. (Bu da pest)
Jó zsef At ti la összes ver sei I–III., kri ti kai ki adás meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Deb re ce ni Egye tem (Deb re cen)
La jos Já nos eszté ti kai írá sai címû könyv meg je len te té sé re 1 100 000 Ft

2. Ma gyar szép iro dal mi mû vek meg je len te té sé nek tá mo ga tá sá ra

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Ab Ovo Ki adó Kft. (Bu da pest)
Bíró Krisz ta: Dinnye héj címû re gé nyék meg je len te té sé re 700 000 Ft
Ka pecz Zsu zsa: Mu tus Li ber címû re gé nyé nek meg je len te té sé re 800 000 Ft
Da los György: Ba la ton bri gád mun ka cí mû re gé nyé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Ac cor dia Ki adó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Ba lázs Ti bor: A ro má ni ai ma gyar lét köl té szet tör té ne te 1919–1989 
címû ta nul mány kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft
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An to-Ko Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Eg res sy Zol tán: Por tu gál címû drá ma kö te té nek ki adá sá ra 500 000 Ft

Ar gu men tum Könyv ki adó, Tu do mány szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft.
(Bu da pest)
Ger gely Ág nes össze gyûj tött ver se i nek meg je len te té sé re 600 000 Ft
Fe nyõ Mik sa: Jé zus is D.P. volt címû re gé nyé nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

At he na e um 2000 Ki adó Kft. (Bu da pest)
Len gyel Nagy Anna: Fe hér em ber a lyuk ban címû kö te té nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

Bába és Tár sai Nyom da ipa ri Kft. (Sze ged)
Tóth Béla: Ti sza já rás címû köny vé nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

Ba las si Ki adó Kft. (Bu da pest)
Ba las sa Pé ter: Se géd igék–Esz ter há zy Pé ter pró zá já ról címû 
kö te té nek ki adá sá ra a Ba las sa Pé ter mû vei so ro zat ban* 200 000 Ft

Ba lázs F. At ti la – AB Art (Bra tis la va – Po zsony)
Dö mény And rea: Szúr ja Na masz ká ra címû kö tet ki adá sá ra 
a Start Köny vek so ro zat ban 400 000 Ft

Bar ba ri cum Iro dal mi és Mû vé sze ti Egye sü let (Kar cag)
Sa ru si Mi hály: Al föl di ké pek címû kö te té nek meg je len te té sé re 400 000 Ft
Rott Jó zsef: Meg szál lók és meg szál lot tak címû kö te té nek ki adá sá ra 300 000 Ft

Bo oks In Print Könyv ki adó Bt. (Bu da pest)
Tor nai Jó zsef: A vil lám súj tot ta kor címû esszé kö te té nek ki adá sá ra 500 000 Ft

C.E.T. Bel vá ro si Ki adó és Ke res ke del mi Bt. (Bu da pest)
Bör csök Má ria: Má sod fe le sé gek címû esszé kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Céd rus Mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
Ko lozs vá ri Papp Lász ló: A nagy hó em ber há bo rú 
címû me se köny vé nek ki adá sá ra 700 000 Ft

Ci gány Tu do má nyos és Mû vé sze ti Tár sa ság (Bu da pest)
Ros tás-Far kas György: Káló népe címû kö te té nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

Cso ko nai Ki adó Kft. (Deb re cen)
Kul csár-Sza bó Zol tán: Her me ne u ti kai sza ka dé kok 
címû kö te té nek ki adá sá ra az Al föld köny vek so ro zat ban 600 000 Ft

En cik lo pé dia Ki adó Kft. (Bu da pest)
Ha jas Ti bor: Szö ve gek címû kö te té nek meg je len te té sé re 900 000 Ft

Fel sõ-ma gyar or szá gi Mû vé sze ti Ala pít vány (Mis kolc)
Tóth Er zsé bet: Ca mus nap sü té se címû köny ve meg je len te té sé re 600 000 Ft
Beke György: Ba ran go lá sok Er dély ben 
címû so ro za tá nak 7. kö te te meg je len te té sé re 900 000 Ft
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Fi a tal Írók Szö vet sé ge (Bu da pest)
Bu rus Já nos Bo tond: No vel lák címû kö te té nek meg je len te té sé re 400 000 Ft
Kol lár Ár pád: Ron dó szi lán kok címû kö te té nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

Ge ne ral Press Ki adó, Rek lám ügy nök ség és Nyom da Kft. (Bu da pest)
Tam kó Si ra tó Ká roly: Ten ge rec ki ha za száll címû köny vé nek meg je len te té sé re 600 000 Ft

Írók Ala pít vá nya (Bu da pest)
Se bõk Éva: Ket tõs könyv címû kö te té nek meg je len te té sé re 500 000 Ft
Jó kai Anna: Majd címû kö te té nek meg je len te té sé re 800 000 Ft

Is ter Szol gál ta tó, Ke res ke del mi és Ki adó Kft. (Bu da pest)
Do bo zi Esz ter: Má sol ha tat lan címû ver ses kö te té nek meg je len te té sé re 500 000 Ft
Gé czi Já nos Til tott áb rá zo lá sok köny ve címû re gény fo lya ma 
ötö dik kö te té nek ki adá sá ra 400 000 Ft
Tur czi Ist ván há rom re gé nyé nek együt tes ki adá sá ra 
A töb bi a töb bi csak ka land volt cím mel* 500 000 Ft

Jaf fa 4 Ki adó és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Peer Krisz ti án: Szo ron gás or fe um címû köny vé nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Je len kor Ki adó Kft. (Pécs)
Ga ra czi Lász ló: Gyar ma ti nõ címû kö te té nek meg je len te té sé re* 450 000 Ft
Ná das Pé ter: Pár hu za mos tör té ne tek címû kö te té nek meg je len te té sé re* 1 500 000 Ft
Gyö rei Zsolt–Schlach tovsz ky Csa ba: A passzív apa szív 
címû kö te té nek meg je len te té sé re 500 000 Ft
Wiz ner Vég Ba lázs: A.N., az ar gen tin nõ címû re gé nyé nek ki adá sá ra 500 000 Ft

Ka i rosz Könyv ki adó, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Pa lá di Zsolt: Kis ka pi ta lis ta ka la uz címû köny vé nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Kal lig ram Könyv- és Lap ki adó Kft. (Bra tis la va–Po zsony)
Krú dy Gyu la össze gyûj tött mû vei címû so ro zat 
har ma dik kö te té nek meg je len te té sé re 800 000 Ft
Pé ter fy Ger gely: Mi si könyv címû kö te té nek meg je len te té sé re* 500 000 Ft
And rás Sán dor: A te tem-to tem rej té lye címû kötetének meg je len te té sé re* 900 000 Ft

Ka tor dór-Csi mo ta Könyv ki adó Kft. (Bu da pest)
Lack fi Já nos: Bög re csa lád címû gye rek vers köny vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft
A Csil lag ba jusz mun ka cí mû gyer mek vers an to ló gia meg je len te té sé re 700 000 Ft

Ki já rat Ki adó Bt. (Bu da pest)
Ma u rits Fe renc: Szür kü let, szür kü let ben címû ver ses kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft
Hor váth Kor né lia: A vers rõl címû kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Ko i no nia Ki adó Kft. (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Ko vács And rás Fe renc: Übe ral les ba de ni dal nok ver se nyek 
címû köny vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft
Láng Zsolt: Itt hon év címû köny vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Kor társ Könyv ki adó Kft. (Bu da pest)
Csi ki Lász ló: Jós lat címû köny vé nek meg je len te té sé re* 500 000 Ft
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Ba bits Mi hály: Esszék, ta nul má nyok címû kö te té nek meg je len te té sé re* 900 000 Ft
Czi gány Ló ránt: Írok, te hát va gyok címû köny vé nek ki adá sá ra* 800 000 Ft

Ko runk Ba rá ti Tár sa ság (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Posz ler György: a Má sik vá ros címû kö te té nek meg je len te té sé re 350 000 Ft
Val la sek Jú lia: Kény sze rû uta zás címû kö te té nek ki adá sá ra 460 000 Ft

Krá ter Iro dal mi és Mû vé sze ti Mû hely Egye sü let (Bu da pest)
Bar csa Dá ni el–Ko vács György: Szé kely nép me sék – 
il luszt rált kö tet meg je len te té sé re 500 000 Ft
Tóth Éva: Tá gu ló kö rök címû kö te té nek meg je len te té sé re 
a Te lesz kóp so ro zat ke re té ben 400 000 Ft
Kiss Irén: Vá lo ga tott új ver sek mun ka cí mû kö te té nek ki adá sá ra 300 000 Ft

Li get Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
Csen ge ry Kris tóf: Egy ko rin thus be li a met ró ban 
címû ver ses kö te té nek meg je len te té sé re 400 000 Ft
Ká mán Ba lázs: Agy ráz kó dás címû no vel lás kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Lit te ra Nova Eu ró pai Iro dal mi Aka dé mia, Ki adó és Könyv ter jesz tõ
(Bu da pest)
Po mo gáts Béla: A szi get ten ger köl té sze te 
címû ta nul mány kö te té nek meg je len te té sé re 350 000 Ft

Ma dách-Po so ni um Kft. (Bra tis la va – Po zsony)
Tõ zsér Ár pád: A Matr jo sa baba szub jek tu ma címû köny vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Mag ve tõ Könyv ki adó és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Pap Ba lázs: Si ker gya nú, re a li tás (Köl csey) Feri címû kö tet meg je len te té sé re 300 000 Ft
Sza bó Gá bor: Be ve ze tés a be ve ze tés be címû kö tet meg je len te té sé re 300 000 Ft
Jó nás Ta más: Apám nak, fi a im nak címû kö te té nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

Men tor Ki adó Kft. (Tir gu Mu res – Marosvásárhely)
Vári At ti la: Va ní lia címû no vel lás kö te té nek ki adá sá ra 500 000 Ft
Mol ter Ká roly: Me tá nia Rt. címû re gé nyé nek ki adá sá ra 500 000 Ft
Ne mess Lász ló: Jó zsua címû re gé nyé nek ki adá sá ra 400 000 Ft

Méry Ra tio Ki adó (Sa mo rin – Som or ja)
Ke sze li Fe renc: Ha tá ron túli ma gyar ver sek mun ka cí mû 
ver ses kö te té nek ki adá sá ra 400 000 Ft

Mgr. Zo rán Ar da mi ca – Plect rum (Lu ce nec – Lo sonc)
Bet tes Ist ván: Ma ku lát lan fe hér bar na címû kö te té nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

Móra Fe renc If jú sá gi Könyv ki adó Rt. (Bu da pest)
Kán tor Pé ter: Két száz lép csõ föl és le címû ver ses kö te té nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Ala pít vány (Bu da pest)
G. Ko mo ró czy Emõ ke: A szel le mi ne ve lés fó ru mai címû köny vé nek ki adá sá ra 600 000 Ft
Bor bély Lász ló: A lán dzsa lon gi nu sa címû re gé nyé nek ki adá sá ra 400 000 Ft
Var ga Do mo kos: Édes anyám sok szép sza va címû re gé nyé nek ki adá sá ra 400 000 Ft

590 NKA HÍRLEVÉL n EREDMÉNYKÖZLÉSEK



Múlt és Jövõ Lap- és Könyv ki adó Bt. (Bu da pest)
Mol nár Ákos: A hi te ha gyott címû könyv meg je len te té sé re 400 000 Ft
Kom lós Ala dár: Iro dal munk tár sa dal mi hát te re 
címû köny vé nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Mun dus Ma gyar Egye te mi Ki adói Kft. (Bu da pest)
Lu káts Já nos: Bör tön cel la a kár tya vár ban címû könyv ki adá sá ra 400 000 Ft
Szán tó György: Stra di va ri címû köny vé nek ki adá sá ra 700 000 Ft

Mu ra vi dék Ba rá ti Kör Kul tu rá lis Egye sü let (Pi lis vö rös vár)
Var ga Jó zsef: Tu dat for má ló idõk címû kö te té nek meg je len te té sé re 200 000 Ft

Nagy vi lág Ala pít vány (Bu da pest)
Do bai Pé ter: Barth had ap ród, be csü let sza vam ra, vissza tér a nyár 
címû ver ses kö te té nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Nap Ki adó Kft. (Bu da pest)
Som lyó György: Ír jak, ne ír jak? címû esszé kö te té nek meg je len te té sé re 600 000 Ft
In me mo ri am Er dé lyi Jó zsef – Ma gá nyos csil lag címû ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft
In me mo ri am Pap Ká roly – Meg vál tás címû ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft

No ran-Ki adó 2004 Ke res ke del mi és Könyv ki adó Kft. (Bu da pest)
Kon rád György: Ka ka sok bá na ta címû köny vé nek ki adá sá ra 1 000 000 Ft
Eör si Ist ván: Dr. Noha címû köny vé nek ki adá sá ra 700 000 Ft

Nyi tott Könyv mû hely Ki adó Bt. (Bu da pest)
Ger gely Edit: Netf lört, We be ro to rig mu sok 
címû ver ses kö te té nek meg je len te té sé re 250 000 Ft

Orp he usz Ki adói Kft. (Bu da pest)
Fer di nan dy György: Ma gá nyos ger le címû el be szé lés kö te té nek ki adá sá ra 300 000 Ft
Nagy Pál: A vi rág nak agya ra van címû ta nul mány kö te té nek meg je len te té sé re 700 000 Ft

Osi ris Ki adó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A ma gyar drá ma an to ló gi á ja címû kö tet meg je len te té sé re 
Ke ré nyi Fe renc szer kesz té sé ben 1 000 000 Ft
A ma gyar esszé an to ló gi á ja címû kö tet meg je len te té sé re 
Do mo kos Má tyás szer kesz té sé ben 1 000 000 Ft
Fe rencz Gyõ zõ: Rad nó ti Mik lós éle te és mû vei 
címû kö te té nek meg je len te té sé re 750 000 Ft

Pal las Aka dé mia Könyv ki adó Kft. (Mi er cu rea Ciuc – Csík sze re da)
Ba lázs Imre Jó zsef: Mint egy úszó szín ház címû köny vé nek ki adá sá ra 230 000 Ft
Pa izs Ti bor: A bol dog bûn címû köny vé nek ki adá sá ra 250 000 Ft
Kán tor La jos: A nagy ele fánt nyo má ban címû könyv ki adá sá ra 230 000 Ft

Pont Ki adó Kft. (Bu da pest)
Be ne dek Sza bolcs: Pa rázs völgy címû re gé nyé nek meg je len te té sé re 300 000 Ft
Szá vai Géza: A zöld si va tag võ le gé nye címû me se re gény meg je len te té sé re 300 000 Ft
Al bert Gá bor: Zsák ut cák hõ sei címû esszé kö tet ki adá sá ra 300 000 Ft
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Pro Pan no nia Ki adó Ala pít vány (Pécs)
Ta káts Gyu la: Nap ló jegy ze tek címû köny vé nek ki adá sá ra 
az Iro dal munk for rá sai so ro zat ban 300 000 Ft
Al bert Zsu zsa: Iro dal mi le gen dák, le gen dás iro da lom IV. 
címû köny vé nek az Iro dal munk for rá sai so ro zat ban tör té nõ ki adá sá ra 300 000 Ft
Sán ta Gá bor: Fe ke te Ist ván Ta nul má nyok II. címû köny vé nek – 
az Iro dal munk for rá sai so ro zat ban tör té nõ ki adá sá ra 300 000 Ft

Rá ció Ki adói, Ide gen for gal mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Mó csai Ger gely: Ele ig címû ver ses kö te té nek meg je len te té sé re* 400 000 Ft
Fi lip Ta más: Til tott ne gyed címû ver ses kö te té nek ki adá sá ra* 400 000 Ft
Bar na T. At ti la: Va la mi jön címû ver ses kö te té nek meg je len te té sé re* 300 000 Ft

Stá di um Ala pít vány (Bu da pest)
Sza ko nyi Ká roly: Ál ar cok al ko nyat ban mun ka cí mû kö te té nek ki adá sá ra 700 000 Ft

Szép írás Könyv ki adó, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. (Szol nok)
Ser fõ zõ Si mon: Irány a vi lág! címû el be szé lés kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft
Gróth Gás pár: Néz ve a nem lát ha tót cím mel esszék, tár cák, 
kri ti kák meg je len te té sé re 300 000 Ft
Hor váth De zsõ: A föl fe de zet len Ma gyar or szág 
címû szo cio grá fi á já nak meg je len te té sé re 400 000 Ft

Szép iro dal mi Fi gye lõ Ala pít vány (Bu da pest)
Ma gyar iro dal mi re per tó ri um 2004 meg je len te té sé re* 500 000 Ft
Ma gyar iro dal mi re per tó ri um 2003 meg je len te té sé re* 500 000 Ft

Tipp-Cult Kul tu rá lis és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Mé zes Ger gely: Fog híj tel kek sen ki föld jén 
címû kö te té nek meg je len te té sé re a Par nasszus Köny vek so ro zat ban* 500 000 Ft
Szé kely Sza bolcs: Ki lenc má sod perc reg ge len te 
címû kö te té nek meg je len te té sé re a Par nasszus so ro zat ban* 500 000 Ft

Ti sza táj Ala pít vány (Sze ged)
Tan do ri De zsõ: A hon lap utá ni címû esszé kö te té nek ki adá sá ra 
a Ti sza táj Köny vek so ro zat ban 700 000 Ft
Ne mes Nagy Ág nes: Az öt fe nyõ címû re gé nyé nek ki adá sá ra 
a Ti sza táj Köny vek so ro zat ban 700 000 Ft
Nagy Gás pár: Kö ze lebb az éle tem hez címû esszé kö te té nek ki adá sá ra 
a Ti sza táj Köny vek so ro zat ban 700 000 Ft

Ú Kéz irat Ki adó Bt. (Bu da pest)
Mar sall Lász ló: Hol nap után címû kö te té nek meg je len te té sé re 700 000 Ft

Uni ver si tas Kul tu rá lis Ala pít vány (Bu da pest)
A His to ria lit te ra ria a XVIII. szá zad ban címû könyv ki adá sá ra 500 000 Ft

Za lai Írók Egye sü le te (Za la eger szeg)
Ben ce La jos: Kor tyok a kor má ko nyá ból címû kö te té nek meg je len te té sé re 200 000 Ft

*
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Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 1 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 100 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 100 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 100 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Könyv ki adók és Könyv ter jesz tõk Egye sü lé se (Bu da pest)
A leg szeb ben meg for mált könyv el ne ve zé sû kü lön díj ra 
a Szép ma gyar könyv-ver seny ke re té ben* 100 000 Ft

Vá mos Mik lós s. k.,
a Szép iro dal mi Szak mai Kol lé gi um

el nö ke

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

ki kü szö bö len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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TÁJÉKOZTATÓ 
AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS
KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. feb ru ár 3.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. áp ri lis 29.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 790 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 1 047 579 189 Ft
Ér vény te len pá lyá zat: –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 183 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 166 871 327 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 101 070 000 Ft

1. Köny vek és elekt ro ni kus ki ad vá nyok tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

A Ma gyar Nyelv és Kul tú ra Nem zet kö zi Tár sa sá ga (Bu da pest)
Ma ró ti Gyu la: Ma gyar kó rus élet a Kár pát-me den cé ben 
címû köny vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft
Göncz Lász ló: A meg tör tén tek rõl ne be szél je nek... mu ra vi dé ki élet ké pek 
a 20. szá zad elsõ fe lé bõl címû köny vé nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

A Tan Ka pu ja Budd his ta Egy ház (Bu da pest)
Ke le ti ter mé sze ti eti ka – kör nye ze ti ne ve lés, öko tu da tos ság 
címû könyv ki adá sá ra 500 000 Ft
Ke le ti szem lé let és ha gyo mány az élet ve ze tés ben címû könyv ki adá sá ra 500 000 Ft

Ag ro in form Ki adó és Nyom da Kft. (Bu da pest)
Mik lós sy End re: In téz ke dõ és szol gá ló köz igaz ga tás 
címû könyv meg je len te té sé re 500 000 Ft

Aka dé mi ai Ki adó Rt. (Bu da pest)
Pikó Bet ti na: Lel ki egész ség a mo dern tár sa da lom ban címû mû meg je len te té sé re 500 000 Ft
Sár kö zy Eri ka–Ba jo mi Lá zár Pé ter (szerk.): Ma gyar mé dia tör té net 1979–2004 
címû mû meg je len te té sé re 500 000 Ft

Anony mus Ki adó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Hor váth Györ gyi: Di a go ná li san – át címû köny vé nek meg je len te té sé re 400 000 Ft
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Anth ro po lis Ant ro po ló gi ai Köz hasz nú Egye sü let (Bu da pest)
Régi Ta más: Af ri kai odüssze ia címû köny vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

An to ló gia Ki adó és Nyom da Kft. (La ki te lek)
Dr. Ju hász Lász ló: Auszt ria ma gyar em lé kei címû köny vé nek meg je len te té sé re 400 000 Ft
Dr. Por dány Lász ló: Bú rok, af ri ká ne rek címû köny vé nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

Arany Hegy Ala pít vány az Em ber Har mo ni kus Fej lõ dé sé ért 
(Bu da pest)
Isa bel la Ro bi net: A ta o iz mus tör té ne te a kez de tek tõl a XIV. szá za dig 
címû mûve meg je len te té sé re 800 000 Ft

Arany könyv Ki adó és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Kiss End re–Hud ra Ár pád: Mé dia és me di a ti zá ció a glo ba li zá ció kor sza ká ban 
címû könyv ki adá sá ra 600 000 Ft

Ar cha e o lin gua Ala pít vány (Bu da pest)
Ma gyar or szág pre hisz to ri kus em lé ke i nek és gyûj te mé nye i nek 
be mu ta tá sá ról szó ló könyv meg je len te té sé re 1 200 000 Ft

Ar gu men tum Könyv ki adó, Tu do mány szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft.
(Bu da pest)
Lan da u er At ti la: Tá bo rok a pusz tá ban 1950–1953 
címû köny vé nek meg je len te té sé re 700 000 Ft

Ar gu men tum Könyv ki adó, Tu do mány szer ve zõ 
és Szol gál ta tó Kft.(Bu da pest)
Ra vasz Lász ló és Bibó Ist ván: A le he tet len ség meg kí sér té se
címû kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

At lan tisz Könyv ki adó Kft. (Bu da pest)
Fri ed rich Schil ler: Tör té ne lem- és mû vé szet fi lo zó fi ai írá sok 
címû köny vé nek ki adá sá ra 300 000 Ft
Ernst Cas si rer: A fel vi lá go so dás fi lo zó fi á ja címû kö te té nek ki adá sá ra 400 000 Ft

Avi cen na Kö zel-Ke let Ku ta tá sok Köz ala pít vány (Pi lis csa ba)
Te leg di Zsig mond össze gyûj tött mun kái címû könyv meg je len te té sé re 500 000 Ft

Az 1956-os Ma gyar For ra da lom Tör té ne té nek Do ku men tá ciós 
és Ku ta tó in té ze te Köz ala pít vány (Bu da pest)
Az 1956-os in té zet 2005. évi év köny vé nek meg je len te té sé re: 
1945 A ma gyar de mok rá cia erõi al cím mel 300 000 Ft
Stan de is ky Éva: Gúzs ba köt ve – A kul tu rá lis elit és a ha ta lom 
címû ta nul mány kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Bába és Tár sai Nyom da ipa ri Kft. (Sze ged)
Hit és tu do mány – te o ló gu sok és fi zi ku sok pár be szé de címû könyv ki adá sá ra 400 000 Ft

Ba las si Ki adó Kft. (Bu da pest)
A Ma gyar mû ve lõ dés tör té ne ti le xi kon III. kö te té nek meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
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Ben cés Ki adó és Ter jesz tõ Kft. (Pan non hal ma)
A Ti ha nyi Apát ság Ala pí tó le ve le – elsõ ma gyar nyelv em lé künk 
ma gya rá za tok kal el lá tott fak szi mi le ki adá sá nak meg je len te té sé re 500 000 Ft

Bi ha ri Zol tán (Bu da pest)
Pal ko vics Gyu la: Fel vi dé ki ka la uz címû köny vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Bo oks In Print Könyv ki adó Bt. (Bu da pest)
Pan ko vits Jó zsef: Fe je ze tek a ma gyar–olasz po li ti kai kap cso la tok tör té ne té bõl 
címû ki ad vá nyá nak meg je len te té sé re 500 000 Ft
Bódi Zol tán–Ba lázs Géza: Az in ter net kor szak kom mu ni ká ci ó ja 
címû kö tet meg je len te té sé re 400 000 Ft

Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem (Bu da pest)
A fej lett or szá gok anyag áram lá sa címû könyv meg je len te té sé re 500 000 Ft

Bu da pes ti Hon is me re ti Tár sa ság (Bu da pest)
Bu da pes ti hely tör té ne ti em lék könyv 2004. ki adá sá ra 400 000 Ft

Bu da pes ti Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
A köz mû ve lõ dés há zai Bu da pes ten címû mû ve lõ dés tör té ne ti so ro zat 
3. kö te té nek ki adá sá ra* 700 000 Ft

Char ta Kft. (Sep si szent györgy – Sfin tu Ge org he)
Or bán Ba lázs: Ki egé szí té sek a Szé kely föld le írá sá hoz 
(Csík szék, Ma ros szék, Ara nyos szék) címû köny vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Cold well Köny vek Ki adói és Ke res ke del mi Bt. (Bu da pest)
Eu gen Ko gon: Az SS ál lam – A né met kon cent rá ci ós tá bo rok szisz té má ja 
mun ka cí mû köny vé nek for dí tá sá ra és ki adá sá ra 500 000 Ft

Con cord Me dia Rt. (Arad – Ora dea)
Sa ru si Mi hály: Szal bek – ira tos do ku men tum re gény, falu – 
mo no grá fia meg je len te té sé re 160 000 Ft

Cor vi na Ki adó Kft. (Bu da pest)
Hu szár Ti bor: Egy más tük ré ben – be szél ge té sek a két vi lág há bo rú kö zöt ti 
ma gyar ér tel mi ség meg ha tá ro zó alak ja i val címû köny vé nek ki adá sá ra 500 000 Ft
Ros to vá nyi Zsolt: A ket té sza kadt Kö zel-Ke let – A pa lesz tin-iz ra e li 
kap cso la tok tör té ne te és je le ne címû köny ve meg je len te té sé re 400 000 Ft

Cso ko nai Ki adó Kft. (Deb re cen)
Dra bancz M. Ró bert–Fó nai Mi hály: A ma gyar kul túr po li ti ka tör té ne te 
1920 és 1990 kö zött címû mun ká já nak ki adá sá ra 600 000 Ft
Dr. Vaj da Má ria: Hol a vi lág kö ze pe – pa raszt val lo má sok a sze re lem rõl 
címû mun ká já nak bõ ví tett és ja ví tott új ra ki adá sá ra 500 000 Ft

De mok rá cia Ku ta tá sok Ma gyar Köz pont ja Ala pít vány (Bu da pest)
Ma gyar or szág po li ti kai év köny ve 2005 címû ki ad vány 
és CD-mel lék let meg je len te té sé re 2 800 000 Ft
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Egy ház fó rum Ala pít vány (Bu da pest)
Wild mann Já nos: A re form zsi nat üze ne te – té nyek, ér tel me zé sek, tren dek 
címû mû vé nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

Ek vi lib ri um Ta nács adó Kft. (Bu da ke szi)
Ott ho nunk az erdõ – A kö zép-eu ró pai er dõk sze re pe és mû kö dé se 
címû könyv ki adá sá ra 400 000 Ft

En cik lo pé dia Ki adó Kft. (Bu da pest)
Beth len Fra kas: Er dély tör té ne te IX. könyv (1596–1598) for rás ki ad vány
la tin ból for dít va – meg je len te té sé re 700 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Dr. Ivá nyi An tal: Pár hu za mos al go rit mu sok ter ve zé se és mo del le zé se 
címû mû vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Er dé lyi Gon do lat Könyv ki adó 
(Szé kely ud var hely – Odor he iu Se cu i esc)
Fe ren czi Géza: A Szent Lász ló-ko ri Ma gyar or szág ke le ti ha tár vé del mi 
rend sze ré rõl címû mû vé nek meg je len te té sé re 600 000 Ft
Nagy Olga: El múlt szá za dunk er dé lyi nem ze dék és szem lé let vál tá sa 
címû mû vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Fe ke te Sas Könyv ki adó Bt. (Bu da pest)
Med nyánsz ky Mik lós: A kin tor na, avagy könyv egy el fe le dett hang szer rõl 
és egy meg szûnt mes ter ség rõl címû köny vé nek elsõ ki adá sá ra 300 000 Ft

Fe ke te Sas Könyv ki adó Bt. (Bu da pest)
Al föl dy Jenõ: Egy szen ve dély mar gó já ra címû mû elem zés- 
kö te té nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Gab ri e le Schä fer Ver lag (Her ne – Né met or szág)
Zi mo nyi Ist ván: Musz lim for rá sok a hon fog la lás elõt ti ma gya rok ról 
címû mun ka né met nyel vû ki adá sá ra 500 000 Ft
Rom sics Ig nác: Volt egy szer egy rend szer vál tás… 
címû köny vé nek né met nyel vû ki adá sá ra 600 000 Ft

Ge ne ral Press Ki adó, Rek lám ügy nök ség és Nyom da Kft. (Bu da pest)
A Jel, je len tés, in for má ció, kép címû könyv meg je len te té sé re 400 000 Ft
A mold vai csán gó ma gya rok hi e del mei címû könyv meg je len te té sé re 500 000 Ft

Gond-Cu ra Ala pít vány (Bu da pest)
Lu kács György ame ri kai re cep ci ó ja címû ta nul mány kö tet meg je len te té sé re 400 000 Ft

Gö mör-Kis hon ti Mú ze um Egye sü let (Ri ma szom bat)
Czent he Zol tán: Gö mö ri At lan tisz 1. Embe rek címû mûvének meg je len te té sé re 280 000 Ft

Gra fo ló gi ai In té zet Írás tu do má nyi, Ok ta tó-Szol gál ta tó 
és Szer ve zõ Kft. (Bu da pest)
Ham per ger Ani ta–Ne mes An tó nia–T. Zug gó Tün de: A be tûk his tó ri á ja – 
írás tör té net és gra fo ló gia tör té net címû mû meg je len te té sé re 700 000 Ft
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Gul li ver Lap-, és Könyv ki adó Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
A szim fo ni kus ze ne kar és hang sze rei 
címû is me ret ter jesz tõ kö tet meg je len te té sé re 700 000 Ft

He li kon Ki adó Kft. (Bu da pest)
Pat ric Ger ma in: Ká roly és Zita címû köny vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

His to ria Ecc le si as ti ca Hun ga ri ca Ala pít vány (Sze ged)
Ka kucs La jos: San ti a go de Com pos tel la – Szent Ja kab tisz te le te 
Eu ró pá ban és Ma gyar or szá gon címû mû vé nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um (Bu da pest)
Domb rá dy Lo ránd: Aki rõl nem be szé lünk–Werth Hen rik 
címû tu do má nyos is me ret ter jesz tõ mû vé nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

Hol nap Ki adó Kft. (Bu da pest) 
Fej tõ Fe renc: Jó zsef At ti la, a szép és jó szó mes te re címû mû vé nek ki adá sá ra 700 000 Ft

Hu mán Eu ró pa – Si ker vo nal Szö vet ség (Za la eger szeg)
Ga dos Lász ló: Sok fé le ség kö zös nyel ve címû köny vé nek ki adá sá ra 200 000 Ft

Hun ga ro vox Kul tu rá lis Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Bt. (Bu da pest)
Ka i ser Lász ló: Dal los Szil via (be szél ge tés so ro zat szí né szet rõl, 
szink ron ról, a szép ma gyar be széd rõl) címû könyv meg je len te té sé re 150 000 Ft

Írók Ala pít vá nya (Bu da pest)
Szem adám György: Ma da rak, ma da rá szok és más cso da lé nyek 
címû kö te té nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Is ter Szol gál ta tó, Ke res ke del mi és Ki adó Kft.(Bu da pest)
Sza kály Sán dor: Múl tunk ról kri ti ku san? címû könyv meg je len te té sé re 300 000 Ft

Jász Mú ze u mért Kul tu rá lis Ala pít vány (Jász be rény)
Sel me czi Lász ló: A já szok ere de te és kö zép ko ri mû velt sé ge 
címû köny vé nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Jel Egy há zi Könyv ki adó Bt. (Bu da pest)
Vik tor E. Frankl: Lo gosz és eg zisz ten cia címû mû vé nek ki adá sá ra 400 000 Ft
Sü ve ges Ju li an na: Együtt is tá vol címû köny vé nek meg je len te té sé re 230 000 Ft
Dr. Bir her Nán dor: A mi nõ ség biz to sí tás fi lo zó fi á ja 
címû köny vé nek meg je len te té sé re 200 000 Ft

Je len kor Ki adó Kft. (Pécs)
Soren Ki er ke ga ard nap ló i nak ma gyar nyel vû ki adá sá ra 600 000 Ft
Gint li Ti bor–Sche in Gá bor: Az iro da lom rö vid tör té ne te 
2. kö te té nek ki adá sá ra 600 000 Ft

Jó szö veg Mû hely Könyv ki adó, Mû vé sze ti, Tu do má nyos 
és Tö meg kom mu ni ká ci ós Kft. (Bu da pest)
Lá nyi Gusz táv: Po li ti kai pszi cho ló gia – po li ti kai ma ga tar tás vizs gá la tok 
címû vi ta kö tet meg je len te té sé re 500 000 Ft
Cse pe li György: A meg ha tá ro zat lan ál lat – szo ci ál pszi cho ló gia 
kez dõk nek és ha la dók nak címû könyv meg je len te té sé re 500 000 Ft
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Jó zsef At ti la Kör Iro dal mi Egye sü let (Bu da pest)
Mû vé szet és ha ta lom – a Ká dár-kor szak mû vé sze te 
címû ta nul mány kö tet ki adá sá ra 600 000 Ft

Ka i rosz Könyv ki adó, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Jáki Sza nisz ló: A fi zi ka lá tó ha tá ra címû mû vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft
Pi er re Du hem: Ta nul mány a fi zi kai el mé let fo gal má ról 
Pla tón tól Ga li le i ig címû mû vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Kal lig ram Könyv- és Lap ki adó Kft. (Bra tis la va – Po zsony)
Ko csis Aran ka: A mun ka vi lá ga címû kö te té nek meg je len te té sé re 400 000 Ft
Lisz ka Jó zsef: Ta nul má nyok a Csal ló köz nép raj zá hoz 
címû kö te té nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

Ka zin czy Fe renc Tár sa ság (Sá tor al ja új hely)
Szép ha lom 15. – A Ka zin czy Fe renc Tár sa ság 
év köny ve 2005 meg je len te té sé re* 700 000 Ft

Ki já rat Ki adó Bt.(Bu da pest)
Do mon kos Sym po si on – Thom ka Be á ta (szerk.): 
Ta nul má nyok Do mon kos Ist ván mû ve i rõl (kri ti kai zseb könyv tár 5.) 
címû kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Kiss Jó zsef Könyv ki adó Ke res ke del mi és Rek lám Kft. (Bu da pest)
Ki csi Sán dor And rás: Ma gyar könyv le xi kon címû mû vé nek meg je len te té sé re 800 000 Ft
Ge réb Lász ló: A ma gyar kö zép kor köl té sze te címû mû vé nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Ko i no nia Ki adó Kft. (Cluj Na po ca – Ko lozs vár)
Za ka ri ás Er zsé bet: Ké pek a mol do vai csán gók éle té bõl 
címû köny vé nek meg je len te té sé re 700 000 Ft

Ko lozs vá ri Mû ve lõ dés Egye sü le te (Cluj Na po ca – Ko lozs vár)
Gi dó fal vy Ist ván: Ön élet rajz címû kéz ira tá nak meg je len te té sé re 300 000 Ft

Kor né tás Ki adó és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Ma gyar he gyi sport és tu ris ta en cik lo pé dia címû kö tet meg je len te té sé re 500 000 Ft

Kor társ Könyv ki adó Kft. (Bu da pest)
Cs. Sza bó Lász ló: A kis né pek hi va tá sa (Ma gyar Nézõ so ro zat) 
címû ta nul mány kö te té nek ki adá sá ra 500 000 Ft
Beny he Já nos: Do ho gó (Nyelv õr já rat) címû nyelv mû ve lõ 
pub li cisz ti kai kö te té nek ki adá sá ra 400 000 Ft

Ko runk Ba rá ti Tár sa ság (Cluj Na po ca – Ko lozs vár)
Ha el jön nél… (Jó zsef At ti la Kor unk ja – A Ko runk Jó zsef At ti lá ja) 
címû kö tet meg je len te té sé re 300 000 Ft

Kos suth Ki adó Rt. (Bu da pest)
Élõ vi lág könyv tár 10. kö te té nek meg je len te té sé re Mol nár–Böhm–Uj he lyi: 
Kü lön fé le ma dár ren dek cím mel* 600 000 Ft
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Élõ vi lág könyv tár 9. kö te té nek meg je len te té sé re Mol nár-At ti la: 
Két szi kû ek II., Er nyõ sök és ro ko na ik a Kár pát-me den cé ben cím mel* 600 000 Ft

Könyv pont Nyom da Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Ba bu sik Fe renc: Ci gá nyok Ma gyar or szá gon címû mû vé nek meg je len te té sé re 700 000 Ft
Mur ray Edel man: A po li ti ka szim bo li kus vi lá ga címû kö te té nek 
meg je len te té sé re 500 000 Ft

Krá ter Iro dal mi és Mû vé sze ti Mû hely Egye sü let (Bu da pest)
Han kiss Já nos: Eu ró pa és a ma gyar iro da lom 
(a hon fog la lás tól a ki egye zé sig) címû kö te té nek meg je len te té sé re 800 000 Ft
Szlo bo da Já nos: Zen tán tör tént ’44-ben címû kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Kri te ri on Könyv ki adó Kft. (Cluj Na po ca – Ko lozs vár)
Eu ró pa és Er dély – könyv meg je len te té sé re 600 000 Ft
Gaz do vits Mik lós: Az er dé lyi ör mé nyek tör té ne te 
címû köny vé nek ki adá sá ra 400 000 Ft

L’Har mat tan Könyv ki adó és Ter jesz tõ Kft. (Bu da pest)
Ohn sor ge Sza bó Lász ló – Ung vá ri Gá bor – Kaj ner Pé ter: 
Fenn tart ha tó Eu ró pa felé? címû köny vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft
Kö rö sé nyi And rás: Ve zér és de mok rá cia címû po li ti ka el mé le ti 
mun ká já nak meg je len te té sé re 600 000 Ft

Li get Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
Gyõrf fy Iván: Apa föld címû kul túr tör té ne ti esszé kö te té nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Li li um Au rum Kft. (Du najs ka Stre da – Du na szer da hely)
Csá ky Ká roly: Iro dal mi kap cso la tok II. kö tet meg je len te té sé re 550 000 Ft

Li li put Könyv ki adó Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Je ney Zol tán: Ma gyar or szág ké pes tör té nel mi at la sza címû, 
a 10–14 éves kor osz tály nak szõ lõ is me ret ter jesz tõ 
kö te té nek meg je len te té sé re 1 200 000 Ft

Lu ci dus Ki adó és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Tóth Pál Pé ter: Nem zet kö zi ván dor lás és mig rá ci ós po li ti ka 
címû köny vé nek ki adá sá ra 500 000 Ft
Sza bó Ist ván: Né pes ség tör té ne ti ta nul má nyok címû kö te té nek ki adá sá ra 500 000 Ft

Ma gisz ter Tár sa da lom tu do má nyi Ala pít vány (Bu da pest)
Tõkei Fe renc: Esz té ti kai el kép ze lé sek a régi Kí ná ban 
címû köny vé nek meg je len te té sé re 2 000 000 Ft

Má gus De sign Stu dio Ke res ke del mi és Ki adói Kft. (Bu da pest)
Esz ter gá lyos Ká roly: A tévé arany ko ra címû köny vé nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

Ma gyar Fi lo zó fi ai Tá ra ság (Sze ged)
Ri chard Porty: Phi lo sop hy and So ci al Hope 
(Fi lo zó fi ai és tár sa dal mi re mé nyek) 
címû köny vé nek meg je len te té sé re 700 000 Ft
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Ma gyar Kör nye ze ti Ne ve lé si Egye sü let (Bu da pest)
Zöld je les na pok címû ki ad vány kéz ira tá nak ki adá sá ra 500 000 Ft
Nyi ra ti né Né meth Ibo lya: Mód szer ta ni ké zi könyv nem csak 
kör nye ze ti ne ve lõk nek címû köny vé nek ki adá sá ra 500 000 Ft

Ma gyar Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
Mi cha el Nyman: Ex pe ri men tá lis ze ne-ca ge és azon túl 
címû kö te té nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Ma gyar Nap ló Ki adó Kft. (Bu da pest)
Ko vács Imre: Ta nul má nyok címû kö te té nek meg je len te té sé re 600 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti sé gi Mû ve lõ dé si In té zet (Len da va – Lend va)
Lend va vi dé ki táj szó tár ki adá sá ra 600 000 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Tár sa da lom ku ta tó Köz pont
(Bu da pest)
Enye di György–Ke resz tély Krisz ti na (szerk.): A ma gyar vá ro sok 
kul tu rá lis gaz da sá ga címû mû meg je len te té sé re 800 000 Ft
Fe ke te Gá bor: Ma gyar or szág tá ja i nak nö vény ta ka ró ja 
és ál lat vi lá ga címû mû vé nek meg je len te té sé re 800 000 Ft
Zsol dos At ti la: Az Ár pá dok asszo nyai címû kö te té nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (Bu da pest)
Ve res Eme se Gyöngy vér: Kon fir má ció a bar ca sá gi csán gók nál 
címû könyv ki adá sá ra 600 000 Ft

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Lut her Ki adó (Bu da pest)
A ke reszt igé jét hir det ni kezd tem címû mû meg je len te té sé re 500 000 Ft
Vaj ta Vil mos: A di a kó ni ai te o ló gia címû mû vé nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Kál vin Já nos Ki adó ja 
(Bu da pest)
Dr. Né meth Ba lázs: Is ten nem al szik, re jánk pis long 
címû kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Mak ka bi Ki adói Kft. (Bu da pest)
Or ván Fe renc: A zsi dó kul tú ra nyo má ban a Kár pát-me den cé ben 
címû könyv ma gyar és an gol nyel ven tör té nõ meg je len te té sé re 800 000 Ft
A hé ber be tûk misz ti ká ja címû kö tet meg je len te té sé re 400 000 Ft
Or bán Fe renc: A ma gyar or szá gi or to dox zsi dó ság tör té ne te 
címû kö te té nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Men tor Ki adó Kft. (Tir gu Mu res – Ma ros vá sár hely)
Tü dõs Kin ga: Er dé lyi tes ta men tu mok II. – Er dé lyi ne me sek vég ren de le tei 
a 16. szá zad ban címû könyv ki adá sá ra 600 000 Ft
Se bes tyén Mi hály: A ma ros vá sár he lyi re for má tus kol lé gi um tör té ne te 
(1896–1945) címû köny vé nek ki adá sá ra 600 000 Ft

Méry Ra tio Ki adó (Sa mo rin –Som or ja)
A ma gyar mág ná sok élet raj zi és arc kép csar no ka címû könyv ki adá sá ra 600 000 Ft
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Me zõ gaz da Ki adó és Ke res ke dõ Kft. (Bu da pest)
Ra kon czay Zol tán: A Ma ros tól a Sár ré tig – A Kö rös vi dék ter mé sze ti ér té kei 
címû köny vé nek meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Mi kes Ki adó és Ta nács adó Kft. (Bu da pest)
Tö rök Jó zsef: Ke resz tény szá za dok címû köny vé nek ki adá sá ra 400 000 Ft

Mis kol ci Ga lé ria Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Mis kolc)
A ma gyar fa- és li nó le um met szés tör té ne te (1890–1950) címû kö tet 
meg je len te té sé re 450 000 Ft

Móra Fe renc If jú sá gi Könyv ki adó Rt.(Bu da pest)
Nyúl ász Pé ter: Szó ra go zó mon dó kák címû be széd fej lesz tõ, 
lo go pé di ai te rá pi á kat ki egé szí tõ szö veg gyûj te mé nyé nek meg je len te té sé re 700 000 Ft
Ni co la us Pi per: Me sés gaz dag ság címû gye re kek nek szó ló 
gaz da ság tör té net meg je len te té sé re 800 000 Ft

Múlt és Jövõ Lap- és Könyv ki adó Bt. (Bu da pest)
Kõ bá nyai Já nos: Ámos Imre, az apo ka lip szis kép köl tõ je 
címû mû vé nek meg je len te té sé re 600 000 Ft
Papp Ri chárd: Van-e zsi dó re ne szánsz? Kul tu rá lis ant ro po ló gi ai 
vá lasz le he tõ sé gek egy bu da pes ti zsi dó kö zös ség éle té nek tük ré ben 
címû mû vé nek meg je len te té sé re 200 000 Ft
Or mos Má ria: Az an ti sze mi niz mus vál to za tai a XX. szá zad ban 
címû mû vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Mun dus Ma gyar Egye te mi Ki adói Kft. (Bu da pest)
Szath má ri Ist ván: A ma gyar sti lisz ti ka útja címû köny vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Mû em lé kek Ál la mi Gond nok sá ga (Bu da pest)
Vaj dai Ág nes: Esz ter há zy tün dér me sék címû mû vé nek meg je len te té sé re 1 200 000 Ft

Nagy vi lág Ala pít vány (Bu da pest)
E. M. Ci o ran: Tör té ne lem és utó pia címû esszé kö te té nek ma gyar ki adá sá ra 600 000 Ft

Nap Ki adó Kft. (Bu da pest)
Szi lá gyi Do mo kos em lé ke ze te – a Kény szer le szál lás címû kö tet 
meg je len te té sé re 500 000 Ft
II. Rá kó czi Fe renc ezer ti zen két nap ja – Be nicz ky Gás pár fe je del mi tit kár 
di á ri u ma. 1707–1710. címû köny vé nek meg je len te té sé re 600 000 Ft

Nap kút Ki adó Kft. (Bu da pest)
Gyur ko vics Ti bor: Ski zof rén tör té ne lem címû köny vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft
Grand pi er re At ti la: At ti la és a hu nok címû köny vé nek ki adá sá ra 500 000 Ft

Nyi tott Könyv mû hely Ki adó Bt. (Bu da pest)
A kul tu rá lis ant ro po ló gia bu da pes ti is ko lá ja címû kö tet meg je len te té sé re 
az Ant ro po ló gi ai ta nul má nyok so ro zat ke re té ben 700 000 Ft
Ta nul má nyok a ci gány kul tú rák ról címû kö tet meg je len te té sé re 
az Ant ro po ló gi ai ta nul má nyok so ro zat ke re té ben 850 000 Ft
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Or szá gos Pe da gó gi ai Könyv tár és Mú ze um (Bu da pest)
Ko vács Máté (1906–1972) élet raj zi kö tet meg je len te té sé re a Tu dós ta ná rok – 
ta nár tu dó sok so ro zat ban 150 000 Ft

Osi ris Ki adó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Sár kö zi Má tyás: Mit is je lent? (Sár kö zi Má tyás szó tá ra) címû 
kö te té nek meg je len te té sé re 700 000 Ft
Ab lon czy Ba lázs: Te le ki Pál címû kö te té nek meg je len te té sé re 600 000 Ft

Pal las Aka dé mia Könyv ki adó Kft. (Mi er cu rea Ciuc – Csík sze re da)
P. Be ne dek Fi del: Fe ren ces ko los to rok címû köny vé nek ki adá sá ra 300 000 Ft
Po mo gáts Béla: Fe le lõs ség Er dé lyért címû köny vé nek ki adá sá ra 300 000 Ft

Pa lo csa Egye sü let Élõ Kör nye ze tünk Hely re ál lí tá sá ért (Al csút do boz)
Öl töz tes sük fel a föl det – az ég haj lat vál to zás öko ló gi ai vo nat ko zá sai 
címû könyv ki adá sá ra 400 000 Ft

Pan no ni ca Ki adó Kft.  (Bu da pest)
Köz gaz da ság – 21. szá za di en cik lo pé dia címû is me ret ter jesz tõ 
ké zi könyv meg je len te té sé re 800 000 Ft
Az is me ret len fe ke te könyv meg je len te té sé re (Ta nú val lo má sok a ho lo ca ust ról) 800 000 Ft

Pont Ki adó Kft. (Bu da pest)
D. Ken rick: Ci gá nyok a Gan gesz tõl a Tem zé ig címû köny vé nek 
meg je len te té sé re 600 000 Ft
A. G. Kne vel: A vi lág a szo bánk ban (Csa lád és te le ví zió) 
címû köny vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Press Pub li ca Könyv ki adó Kft.  (Bu da pest)
Az isz lám cí mû is me ret ter jesz tõ kö tet meg je len te té sé re 
a Vál to zó vi lág könyv so ro zat ban 500 000 Ft

Print-X Bu da vár Ki adói, Nyom da ipa ri és In for ma ti kai Rt. 
(Bu da pest)
Az öre ge dés sel, an nak ge ne ti ká já val, élet ta ná val, az élet mód dal 
az egész ség meg õr zé sé vel fog lal ko zó könyv meg je len te té sé re 
Ge ron to ló gia min den ki nek cím mel 600 000 Ft
Nagy or vo si szó tár mun kacímû köny vé nek meg je len te té sé re 1 200 000 Ft

Pro Aqu in co Ala pít vány (Bu da pest)
Her cu les Vil la (Aqu in cu mi zseb köny vek 4.) címû ma gyar–an gol 
nyel vû ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft

Psal mus Hu ma nus Mû vé szet pe da gó gi ai Egye sü let (Bu da pest)
In teg rált mû vé sze ti ne ve lés az is ko lá ban és a csa lád ban 
címû ki ad vány meg je len te té sé re 800 000 Ft

Rá ció Ki adói, Ide gen for gal mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Szö veg könyv – Ta nul má nyok a 60 éves Ke ré nyi Fe renc kö szön té sé re 
címû kö tet meg je len te té sé re 400 000 Ft
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Rejt jel Ki adó, Ke res ke del mi, Szol gál ta tó és Nyom da Kft. (Bu da pest)
Nem ze ti ki sebb sé gek címû szö veg gyûj te mény ki adá sá ra 800 000 Ft

Rin gi er Ki adó Kft. (Bu da pest)
Köny vek és elekt ro ni kus ki ad vá nyok tá mo ga tá sá ra 700 000 Ft

Ru bi con-Ház Ke res ke del mi, Szol gál ta tó Ki adói Bt. (Bu da pest)
Bi ha ri Mi hály: A ma gyar po li ti ka, 1944–2004 címû köny vé nek 
meg je len te té sé re 800 000 Ft
Ba sics Be at rix: Bu da pes ti für dõk – kul túr tör té ne ti ba ran go lás 
a tö rök kor tól nap ja in kig címû köny vé nek meg je len te té sé re 800 000 Ft

Sa pi en tia Ala pít vány Ku ta tá si Prog ra mok In té ze te
(Cluj Na po ca – Ko lozs vár)
Egyed Pé ter: A kö zös sé gi jo gok po zi tív fo gal ma címû 
ki ad vá nya meg je len te té sé re 150 000 Ft

Sá ros pa ta ki Re for má tus Kol lé gi um Tu do má nyos Gyûj te mé nyei 
(Sá ros pa tak)
Ka zin czy Fe renc könyv tá ra ön ma ga ál tal ké szí tett bib li og rá fi á já nak 
könyv for má ban való meg je len te té sé re 500 000 Ft

Sa va ria Uni ver sity Press Ala pít vány (Szom bat hely)
Lõ rin czy Huba: Az emig rá ció je gyé ben – ér te ke zé sek, 
esszék Má rai Sán dor ról címû köny vé nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Sprin ter Ki adói Cso port Rek lám ügy nök ség 
Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Ké pes ma gyar nép rajz címû könyv meg je len te té sé re 800 000 Ft

Syl va nia Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. (Er dõ ker tes)
Ál lam és egy ház vi szo nya a re for má tus egy há zi do ku men tu mok tük ré ben 
1918–1990 kö zött címû mû meg je len te té sé re az Exo dus Ki adó gon do zá sá ban 500 000 Ft

Szá zad vég Po li ti kai Is ko la Ala pít vány (Bu da pest)
De á ky Zita és Krász Lil la: A szü le tés kul túr tör té ne te Ma gyar or szá gon 
címû köny vé nek ki adá sá ra 800 000 Ft
Ege dy Ger gely: Kon zer va tív gon dol ko dás és po li ti ka Nagy-Bri tan ni á ban, 
XIX–XX. szá zad címû köny vé nek meg je len te té sé re 600 000 Ft

Sze ge di Tu do mány egye tem (Sze ged)
Szent ez a föld… nép raj zi írá sok az Al föld rõl – Bá lint Sán dor em lé ké nek 
címû könyv meg je len te té sé re 300 000 Ft

Szent Ist ván Egye tem (Gö döl lõ)
A ma gyar kör nye zet gaz dál ko dás tör té ne te címû kö tet ki adá sá ra 700 000 Ft

Szort Ok ta tá si és In for ma ti kai Ku ta tó-Fej lesz tõ 
és Ál ta lá nos Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Dr. Ba lázs né Szûcs Ju dit: A gyer mek köz pon tú vi zu á lis ne ve lés 
címû ki ad vá nyá nak meg je len te té sé re 800 000 Ft
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Ter mé szet bú vár Ala pít vány (Bu da pest)

Dr. Fes te tics An tal: Egy nagy ter mé szet tu dós vi lá ga – Kon rad Lo renz 
címû köny vé nek meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Timp Ke res ke del mi és Ta nács adói Kft. (Bu da pest)

A Me zõ kö vesd–Ma tyó hét köz na pok és ün ne pek címû könyv 
meg je len te té sé re 700 000 Ft

Vo ight Vil mos: A val lás meg nyil vá nu lá sai – be ve ze tés a val lás tu do mány ba 
címû köny vé nek ki adá sá ra 500 000 Ft

Tre zor Könyv- és Lap ki adó, Ter jesz tõ Bt. (Bu da pest)

Az ol va sás múlt ja és je le ne címû könyv ki adá sá ra 500 000 Ft

Typo tex Elekt ro ni kus Ki adó Kft. (Bu da pest)

Ge off rey Mil ler: A pár vá lasz tó agy címû mû vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Al bert Ein ste in vá lo ga tott írá sa i nak meg je len te té sé re 500 000 Ft

Új Ho ri zont Fo lyó irat és Könyv ki adó Ala pít vány (Veszp rém) 

Hol van nak a ka to nák…? Sára Sán dor kró ni ká ja és doni had je len té sek 
címû kö tet meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Új Man dá tum Lap- és Könyv ki adó Bt. (Bu da pest)

Dr. Ba y er Ju dit: Az in ter net tar tal má nak sza bá lyo zá si prob lé mái 
a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá ga tük ré ben címû mû vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Uni vers tas Kul tu rá lis Ala pít vány (Bu da pest)

Me zõ vá ros, re for má ció, iro da lom (16–18. szá zad) címû könyv ki adá sá ra 400 000 Ft

Va kok Óvo dá ja, Ál ta lá nos Is ko lá ja, Spe ci á lis Szak is ko lá ja, 
Mód szer ta ni In téz mé nye, Di ák ott ho na és Gyer mek ott ho na 
(Bu da pest)

A Ké pes Kró ni ka címû kö tet el ké szí té sé re Bra il le-könyv for má já ban
és CD-n vak di á kok szá má ra 400 000 Ft

Mik lós Mal vi na: Ba ran go lás az ál lat vi lág ban címû köny vé nek 
át írá sá ra va kok ré szé re 200 000 Ft

Dr. Ve res egy há zi Béla: Tör té nel mi-to po grá fi ai kis le xi kon já ból ön ál ló 
ta nu lást elõ se gí tõ se géd könyv ké szí té sé re CD-re, a vak di á kok szá má ra 100 000 Ft

Vil lá nyi Mik ro-Tra de Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)

Fe ke te-fe hér fo tó al bum ké szí té sé re a ma gyar zsi dó ság éle té bõl 600 000 Ft

Vin ce Ki adó és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)

Dr. Cser mely Pé ter: A rej tett há lóz atok ere je címû in ter disz cip li ná lis 
szem lé le tû is me ret ter jesz tõ mû vé nek meg je len te té sé re 800 000 Ft

Zöld Su gár Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)

Kar dos Lász ló – Po gány Má ria: Az Õr ség népi táp lál ko zá sa címû 
köny vé nek meg je len te té sé re 300 000 Ft
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2. Al ko tói tá mo ga tás ra

(A kol lé gi um a 2. al té má val kap cso la tos dön té se it 2005. áp ri lis 4-én meg hoz ta. Az al ko tói tá -
mo ga tás ered mé nye it a 2005. XII/12. szá mú NKA Hír le vél tar tal maz za. A szerk.)

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 7 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 33 003 150 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott egye di pá lyá za tok: –
Ha lasz tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 3 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 11 120 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 6 000 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bu da pes ti Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
ki rán dul.hu a kor lát – ho gyan jut ha tunk zöldkö zel be 
Bu da pes ten és kör nyé kén? – web ol dal to vább fej lesz té sé re 1 000 000 Ft

Ma gyar Tör té nel mi Tár su lat (Bu da pest)
A Szá za dok címû fo lyó irat 2005. évi 6 lap szá má nak meg je len te té sé re 4 000 000 Ft

NOK Ki adó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A Ma gyar or vo si nyelv címû fo lyó irat 2005. évi 2. szá má nak 
meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Ko csis And rás Sán dor s. k.,
az Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra

Szak mai Kol lé gi um el nö ke

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

ki kü szö bö len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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TÁJÉKOZTATÓ 
A KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. már ci us 7.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. má jus 2.

Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 948 db

Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 1 074 261 832 Ft

Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 202 db

Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 170 819 791 Ft

Ha lasz tott pá lyá zat: 21 db

Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 68 378 700 Ft

Tá mo ga tott pá lyá zat: 581 db

Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 703 755 568 Ft

Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 288 014 000 Ft

1. Or szá gos és re gi o ná lis nem hi va tá sos mû vé sze ti ren dez vé nyek re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

A Mû ve lõ dés Háza (Sá ros pa tak)

Nép mû vé sze ti és te het ség gon do zó ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra* 500 000 Ft

Ács Ká roly Mû ve lõ dé si Köz pont (Rác ke ve)

A Sum mer fest Rác ke ve Nem zet kö zi Folk lór fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Ady End re Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Nyer ges új fa lu)

III. Re gi o ná lis báb já té kos ta lál ko zó és szak mai ta nács ko zás meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Alba Re gia Tánc egye sü let (Szé kes fe hér vár)

X. Ki rá lyi Na pok Nem zet kö zi Nép tánc fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 2 000 000 Ft

Al ko tó tá bo ri Egye sü let (Hi das né me ti)

A vi zu á lis nyelv ele me i nek komp lex fej lesz té se hát rá nyos 
hely ze tû fi a ta lok nak a sze ren csi sza bad is ko lá ban 400 000 Ft

Ar te ra Ala pít vány (Odor he iu-Se cu i esc – Szé kely ud var hely)

Szé kely ud var he lyi ün ne pi já té kok meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ba bits Mi hály Mû ve lõ dé si Ház és Mû vé sze tek Háza (Szek szárd)

A XV. Nem zet kö zi Duna Men ti Folk lór fesz ti vál szek szár di 
ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 1 500 000 Ft
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Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Köz mû ve lõ dé si 
Szak mai Ta nács adó és Szol gál ta tó In té ze te (Kecs ke mét)
Dél-Al föld ama tõr mû vé sze ti ta lál ko zók meg va ló sí tá sá ra 
Bács-Kis kun megyé ben 1 400 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Kul tu rá lis és Ide gen for gal mi Köz pont (Pécs)
A Ba ra nya Me gyei Kul tu rá lis és Ide gen for gal mi Köz pont 
2005. évi ama tõr mû vé sze ti fesz ti vál ja meg va ló sí tá sá ra* 3 500 000 Ft

Ba ra nyai Em be re kért Szö vet ség (Pécs)
A Duna nem el vá laszt, ha nem össze köt címû ren dez vény meg va ló sí tá sá ra* 400 000 Ft

Bar tók Béla Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont Kht. (Gyõr)
Or szá gos és re gi o ná lis mû ked ve lõ, mû vé sze ti ta lál ko zók meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Bar tók Béla Mû ve lõ dé si Köz pont (Nagy ká ta)
XXII. ká tai tánc ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 700 000 Ft

Bé kés Me gye Nép mû vé sze té ért Ala pít vány (Bé kés csa ba)
Re gi o ná lis nép mû vé sze ti kon fe ren cia meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Bé kés Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont, Kéz mû ves 
Szak is ko la és Alap fo kú (Bé kés csa ba)
Or szá gos és re gi o ná lis nem hi va tá sos mû vé sze ti ta lál ko zók 
meg va ló sí tá sá ra Bé kés me gyé ben 2 000 000 Ft

Bé kés Me gyei Nép mû vé sze ti Egye sü let (Bé kés csa ba)
III. Re gi o ná lis népi kéz mû ves pá lyá zat és ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Bé kés csa bai If jú sá gi Ház és Ál ta lá nos Tár sas kör (Bé kés csa ba)
A Csa lán le ves Fesz ti vál és a Ze nit 2005. tá mo ga tá sá ra 1 500 000 Ft

Bi ha ri Nép mû vé sze ti Egye sü let (Be rettyó új fa lu)
Az egye sü let ál tal szer ve zett VI. or szá gos if jú sá gi népi kéz mû ves 
pá lyá zat 7. ka te gó ri á já nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Köz mû ve lõ dé si 
és Ide gen for gal mi In té zet (Mis kolc)
Kul tú rák ta lál ko zá sa–Di a ló gu sok 2005–2006. címû 
ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros XIII. Ke rü le ti Ön kor mány zat An gyal föl di 
Gyer mek- és If jú sá gi Ház (Bu da pest)
Az Ama tõr ar ti cum tár lat hoz kap cso ló dó já ték ké szí tõ ki ál lí tá sok meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Bu da pes ti Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
A Bu da pes ti Mûve lõ dé si Köz pont há rom mû vé sze ti ren dez vé nyé nek 
és a má so dik fél évi szak mai fó ru mok és a vil lám kon fe ren ci ák meg ren de zé sé re 900 000 Ft

Bu da vá ri Mû ve lõ dé si Ház (Bu da pest)
A XII. Or szá gos Di ák- és If jú sá gi Film szem le meg ren de zé sé re 400 000 Ft
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Bu ko vi nai Szé ke lyek Or szá gos Szö vet sé ge (Bony hád)
Bu ko vi nai ta lál ko zá sok XVI. nem zet kö zi folk lór fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Ci gány Kul tu rá lis és Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Pécs)
A XIV. Ci gány Kul tu rá lis Na pok Pécs ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft

Cor vin Mû ve lõ dé si Ház (Bu da pest)
A Le gyen ne ked könnyû or szá gos könnyû ze nei fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 900 000 Ft

Csa ba Hon véd Kul tu rá lis Egye sü let (Bé kés csa ba)
A Du nán túl – A Kö rös men tén több nyel vû, nem zet kö zi vers mon dó 
fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Csa lá di In té zet (Gyõr)
A IX. kö zép-eu ró pai ba ba kon fe ren cia, nem zet kö zi ki ál lí tás, 
or szá gos ver seny meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Csa pó ker ti Kö zös sé gi Ház (Deb re cen)
Re gi o ná lis mû vé sze ti ta lál ko zók a Csa pó kert ben 900 000 Ft

Cse ma dok Kas sa Kör nyé ki Terü let Választ má nya
(Mold va Nad Bod vou – Szep si)
VIII. Já szói Or szá gos nyá ri egye tem és a VII. Eg res sy Béni 
or szá gos szín ját szó fesz ti vál  meg va ló sí tá sá ra 2 000 000 Ft

Csong rád Me gyei Köz mû ve lõ dé si Ta nács adó Köz pont (Sze ged)
Or szá gos és re gi o ná lis, nem hi va tá sos mû vé sze ti ta lál ko zók,
ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Deb re ce ni Mû ve lõ dé si Köz pont (Deb re cen)
Ha gyo mány ápo ló fi a tal kéz mû ve sek or szá gos ki ál lí tá sa 
és prog ram so ro za ta meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Dél-Al föl di Re gi o ná lis Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Bé kés csa ba)
Re gi o ná lis ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra a dél-al föl di ré gi ó ban 400 000 Ft

Dél vi dé ki Ma gya rok If jú sá gi Szer ve ze te (Sze ged)
Nyá ri if jú sá gi já té kok prog ram já ra 800 000 Ft

Eg res sy Béni Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Ka zinc bar ci ka)
Ka zinc bar ci ka és tér sé ge (22 te le pü lés) kö zös pá lyá za ta – 
két fesz ti vál meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft

Er dei Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont és Mû vé sze ti Is ko la (Kecs ke mét)
A XX. kecs ke mé ti nép ze nei ta lál ko zó meg ren de zé sé re* 1 500 000 Ft

Er dé lyi Ma gyar Köz mû ve lõ dé si Egye sü let, Ma ros megye 
(Ma ros vá sár hely)
A II. EMKE Fesz ti vál meg szer ve zé sé re Ma ros vá sár he lyen 
(nép dal, nép tánc, nóta, ki ál lí tás, ün ne pi mû so rok) 400 000 Ft
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Er kel Fe renc Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Gyu la)
A Min den ma gya rok XI. nem zet kö zi nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 1 500 000 Ft

Er kel Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da ke szi)
XI. Bu da ke szi csa lá di na pok fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Eu fó nia Kul tu rá lis Egye sü let (Sfin tu Ghe org he – Sep si szent györgy)
Or szá gos és re gi o ná lis kó rus-ka ma ra ze ne fesz ti vá lok, ve tél ke dõ ik, 
ki ál lí tá sok meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Fák lya Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Le te nye)
Ha tá rok és fo lyók, me lyek össze köt nek – 
Mura men ti na pok az or szág ka pu já ban 600 000 Ft

Fej ér Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Szé kes fe hér vár)
Pe so vár Fe renc nép mû vé sze ti hét meg ren de zé sé re 1 200 000 Ft

Folk lór Kul tu rá lis Köz ala pít vány (Jász be rény)
XV. Csán gó Fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 2 000 000 Ft

Fü lep La jos Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont, Sza bad té ri Szín ház, 
Könyv tár és Sport csar nok (Pécs vá rad)
Szent Ist ván-na pok meg va ló sí tá sá ra a Pécs vá ra di vár ban 1 000 000 Ft

G. Egye sü let (Odor he iu Se cu i esc – Szé kely ud var hely)
III. Szé kely ud var he lyi ka ma ra ze nei fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Gom ba szög Fej lesz té sé ért Ala pít vány (Sla vec – Sza lóc)
Pa lóc or szág-Me se or szág – a VI. pa lóc me se mon dó ver seny meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Gre go ri án Tár sa ság (Bu da pest)
A III. Váci nem zet kö zi gre go ri án fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 900 000 Ft

Gyer mek és If jú sá gi Köz pont Köz mû ve lõ dé si Kht. (Sop ron)
XI. Nem zet kö zi fú vós ze ne ka ri ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Gyer me kek Háza (Gyõr)
Szü ret a szom szé dok kal – gyer mek és if jú sá gi nép tánc fesz ti vál ra 300 000 Ft

Gyer me kek Háza (Szom bat hely)
Vas me gyei elõ adó mû vé sze ti gyer mek fesz ti vál l8–14. éves fi a ta lok 
és ama tõr mû vé sze ti cso por tok ré szé re pró za mon dás, 
mu si cal és tánc szín há zi ka te gó ri á ban 200 000 Ft

Gyõ ri Fesz ti vál és Ren dez vény szer ve zõ Iro da (Gyõr)
A 40. gyõ ri nyár nem zet kö zi kul tu rá lis fesz ti vál prog ram ja i nak tá mo ga tá sá ra 500 000 Ft

Gyõ ri Fo tó klub Egye sü let (Gyõr)
Fotó a ter mé szet ben és 4. gyõ ri fo tó pik nik meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
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Har gi ta Me gyei Al ko tó köz pont (La za rea – Gyer gyó szár hegy)
Tün dér kert – Er dély a Völgy ben címû össz mû vé sze ti ren dez vény 
meg szer ve zé se Ka pol cson 300 000 Ft

Hel tai Gás pár Könyv tá ri Ala pít vány (Cluj Na po ca – Ko lozs vár)
VII. Szent Ist ván-na pi nép tánc ta lál ko zó Kár pát-me den cei 
ma gyar és más ki sebb sé gi együt te sek kel Ko lozs vá rott és kör nyé kén 800 000 Ft

Homo Lu dens Ala pít vány (Cluj Na po ca – Ko lozs vár)
Er dé lyi ma gyar báb együt te sek fesz ti vál ja és szak mai 
ta lál ko zó ja meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Hon is me re ti Szö vet ség (Bu da pest)
A X. Or szá gos If jú sá gi Hon is me re ti Aka dé mia meg ren de zé sé re* 300 000 Ft

Hu mán Eu ró pa (Za la eger szeg)
Kul tu rá lis ér ték köz ve tí tõ prog ram so ro zat 
(Arany al ma, Tánc va rázs, Együtt Eu ró pá ban, Nyi tott szív vel, sze re tet tel) 500 000 Ft

If jú sá gi és Sza bad idõ Ház (Mis kolc)
A XXXI. Nem zet kö zi For má ci ós Tánc fesz ti vál 
ama tõr cso port ja i nak prog ram já ra 800 000 Ft

Ipoly Men ti Kul tu rá lis és Tu risz ti kai Tár sa ság (Sal ka – Szal ka)
XXXI. Ipoly men ti ran de vú címû nem zet kö zi folk lór fesz ti vál, Ipoly men ti 
kis tér sé gek IV. Nem zet kö zi Ipoly men ti szü re ti ün nep sé gek meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mû ve lõ dé si, 
To vább kép zé si és Sport In té zet (Szol nok)
Fel me nõ rend sze rû õszi ama tõr mû vé sze ti ren dez vé nyek 
Jász-Nagy kun-Szol nok me gyé ben, 2005-ben* 930 000 Ft

Jó kai Mû ve lõ dé si Köz pont (Pápa)
A pá pai Ma lom par ti vi gas sá gok és nem zet kö zi fú vós ze ne ka ri 
ta lál ko zó meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Köz pont és If jú sá gi Ház (Baja)
VI. szép ko rú ak kis tér sé gi ama tõr mû vé sze ti fesz ti vál – bács kai 
ha gyo mány õr zõ együt te sek II. ha tár men ti fesz ti vál ja 1 200 000 Ft

Ju ri sics Vár Mû ve lõ dé si Köz pont és Vár szín ház (Kõ szeg)
Or szá gos ama tõr ka ma ra ze nei fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra* 2 000 000 Ft

Kecs ke mé ti If jú sá gi Ott hon (Kecs ke mét)
I. Ma gyar Do romb fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 
(ma gyar és kül föl di részt ve võk kel) 800 000 Ft

Ki ni zsi Tánc együt tes és Kul tu rá lis Egye sü let (Ta pol ca)
,,Már ton-na pi li bas sá gok’’, avagy a IV. Ki ni zsi Hon véd nép tánc ta lál ko zó 
meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft
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Kis kõ rö si If jú sá gi Fú vós ze nei Köz hasz nú Egye sü let (Kis kõ rös)
III. Nem zet kö zi kis kõ rö si fú vós ze nei és ma zso rett ver seny meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Kis tar csai Kul tu rá lis Egye sü let (Kis tar csa)
Tu li pán – or szá gos szlo vák folk lór ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 150 000 Ft

Kos suth La jos Mû ve lõ dé si Köz pont (Sár vár)
26. nem zet kö zi folk lór na pok meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Kos suth La jos Mû ve lõ dé si Köz pont (Sá tor al ja új hely)
XVII. Zemp lén Nem zet kö zi Nép tánc fesz ti vál ra és A bor ün ne pe 
Sá tor al ja új hely vi lág örök sé gé ben ren dez vény re 1 500 000 Ft

Kos suth Mû ve lõ dé si Köz pont (Ceg léd)
Kos suth ceg lé di be szé dé nek 157. év for du ló ja tisz te le té re ren de zett 
ün nep ség so ro zat – ceg lé di to bor zó és nép mû vé sze ti vá sár meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Kos suth Mû ve lõ dé si Köz pont (Da bas)
V. re gi o ná lis nép ze nei ta lál ko zó és mi nõ sí tõ meg ren de zé sé re* 800 000 Ft

Ko vács Máté Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár 
(Haj dú szo bosz ló)
A X. szo bosz lói folk hét vé ge címû nép ze nei, nép tán cos, tárgy al ko tó 
nép mû vé sze ti fesz ti vál meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Köl csey Fe renc Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Deb re cen)
Or szá gos, re gi o ná lis és ha tá ron át íve lõ nem hi va tá sos mû vé sze ti 
ren dez vé nyek re az in té zet szer ve zé sé ben 1 200 000 Ft

Kõ rö si Cso ma Sán dor Köz mû ve lõ dé si Egye sü let 
(Co vas na – Ko vász na)
Csán gó-nap meg ren de zé sé re Ko vász nán 100 000 Ft

Krú dy Gyu la Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Szé csény)
Ki ál lí tá sok ren de zé se a Rá kó czi vá ro sai ren dez vény so ro zat ese mé nye i ként 200 000 Ft

La ka tos De me ter Csán gó ma gyar Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
Új sze lek fúj nak a Sze ret völ gyé ben címû ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Má csai Sán dor Mû ve lõ dé si Ház (Kaba)
IX. ka bai szó ló nép dal ének lé si ver seny meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Ma gyar Drá ma pe da gó gi ai Tár sa ság (Bu da pest)
Szín ház-drá ma-ne ve lés mód szer ta ni hét vé ge so ro zat meg ren de zé sé re 700 000 Ft

Ma gyar Kol lé gi um Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
A 14. we ker lei na pok és tér ze ne a We ker lén ren dez vé nyek re 100 000 Ft

Ma gyar Kó ru sok és Ze ne ka rok Szö vet sé ge – KÓTA (Bu da pest)
A KÓTA 2005. évi or szá gos és re gi o ná lis ren dez vé nye i re 1 500 000 Ft
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Ma gyar Kul tú ra Ala pít vány (Bu da pest)
Ha zai és ha tá ron túli ama tõr mû vé sze ti cso por tok be mu tat ko zá sá ra 
a X. Ré gi ók Ta lál ko zá sa so ro zat ban* 4 000 000 Ft

Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet (Bu da pest)
Az or szá gos és re gi o ná lis mû vé sze ti ta lál ko zók és ren dez vé nyek 
meg va ló sí tá sá ra az in té zet szer ve zé sé ben* 5 000 000 Ft

Ma gyar Nép mû ve lõk Egye sü le te (Bu da pest)
Az egye sü let 2005. évi ván dor gyû lé se meg va ló sí tá sá ra* 500 000 Ft

Ma gyar Spe ci á lis Mû vé sze ti Mû hely Egye sü let (An dor nak tá lya)
Is ko lás és fel nõtt korú ér tel mi fo gya té ko sok Együtt ke rek a vi lág 
XVIII. or szá gos és VI. nem zet kö zi kul tu rá lis fesz ti vál ja meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ma gyar Vers mon dá sért Ala pít vány (Bu da pest)
A III. Men sá ros Lász ló és a VI. Vö rös marty Mi hály nem zet kö zi vers- 
és pró za mon dó ver se nyek meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Ma gyar Vers mon dók Egye sü le te (Bu da pest)
Or szá gos és re gi o ná lis vers- és pró za mon dó ver se nyek meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Ma gyar Vers mon dók Egye sü le te Gyõr-Mo son-Sop ron 
Me gyei Szer ve ze te (Gyõr)
Az VIII. Kor mos Ist ván és az V. Rad nó ti Mik lós re gi o ná lis 
és nem zet kö zi vers- és pró za mon dó ver se nyek meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Ma gya rok Örök sé ge Ala pít vány (Száz ha lom bat ta)
Sum mer fest nem zet kö zi folk lór fesz ti vál és nép mû vé sze ti vá sár meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Mar czi bá nyi Téri Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Szín há zi lec ke – mód szer ta ni hét vé ge a mû ve lõ dé si köz pont ban 500 000 Ft

Mát ra Mû ve lõ dé si Köz pont (Gyön gyös)
Gyön gyö si ut ca szín há zi pa rá dé és ama tõr rock ze nei te het ség ku ta tó 
fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Má tyás Ki rály Mû ve lõ dé si Ház és Vá ro si Könyv tár (Vi seg rád)
A Vi seg rá di nyár címû prog ram so ro zat meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Ma tyó Nép mû vé sze ti Egye sü let (Me zõ kö vesd)
A XX. ma tyó föl di folk lór fesz ti vál meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Me gyei Mû ve lõ dé si és If jú sá gi Köz pont (Szom bat hely)
Örök sé günk ka pu já ban – A Vas Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont 
2005. jú li us 1–2006. feb ru ár 15. kö zött meg ren de zen dõ 
ha gyo mány õr zõ nagy ren dez vé nye i re 2 000 000 Ft

Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Eger)
Or szá gos és Re gi o ná lis, nem hi va tá sos mû vé sze ti ren dez vé nyek 
meg va ló sí tá sá ra* 4 500 000 Ft
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Me zõ tú ri Szi vár vány Nép ze nei Egye sü let (Me zõ túr)
A 8. ci te ra- és nép tánc gá la, nép ze nei hang ver seny 
és a gyer mek és if jú sá gi ci te ra ze ne ka rok 8. túri ta lál ko zó ja meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Mik száth Kál mán Mû ve lõ dé si Köz pont (Ba las sa gyar mat)
A XXX. Ma dách Imre Iro dal mi és Szín ját szó na pok 600 000 Ft

Móra Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont (Kis kun fél egy há za)
Nem hi va tá sos mû vé szek, mû vé sze ti cso por tok ta lál ko zó já ra, 
há rom ren dez vény ke re tén be lül, Kis kun fél egy há zán 500 000 Ft

Mó ra net Mó ra hal mi In for ma ti kai Szol gál ta tó Kht. (Mó ra ha lom)
Ho mok há ti so ka da lom fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Mun kás mû ve lõ dé si Köz pont Kht. (Du na új vá ros)
30 év a kul tú ra szol gá la tá ban el ne ve zé sû kör mû ve lõ dé si 
prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 700 000 Ft

Mû ve lõ dés Háza és Szín ház (Szent gott hárd)
Szent gott hár di ze nei na pok meg va ló sí tá sá ra 700 000 Ft

Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Tom pa)
Is merd meg vá ro sod – Ab lak ha zánk ra: nem hi va tá sos 
mû vé sze ti ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Tün dér kert – er dé lyi és mold vai kul tu rá lis na pok meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Orosz lány)
XV. ad ven ti nép dal kö ri ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Mû ve lõ dé si, Sport- és Sza bad idõ Köz pont (Szeg ha lom)
Nép dal kö rök, nép ze nei együt te sek és szó lis ták 13. or szá gos 
mi nõ sí tõ hang ver se nye meg va ló sí tá sá ra a dél-al föl di ré gi ó ban 500 000 Ft

Mû ve lõ dé si-, Sport köz pont és Könyv tár (Sellye)
IX. sellyei dinnye fesz ti vál és a Vá ros nap ja kis tér sé gi mû vé sze ti ta lál ko zó ra 500 000 Ft

Mû vé sze tek Háza Eger Kul tu rá lis és Szó ra koz ta tó Kht. (Eger)
VII. Or szá gos Non ver bá lis Di ák ta lál ko zó meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft

Nagy Lász ló Vá ro si Könyv tár és Sza bad idõ Köz pont (Ajka)
Az Ajka Tár lat 2005. meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Nagy kál ló Vá ros Ön kor mány za ta Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont
(Nagy kál ló)
XXII. Kál lai ket tõs nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Nép kör Ma gyar Mû ve lõ dé si Köz pont (Su bo ti ca – Sza bad ka)
A IV. In ter Etno fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft
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Nóg rád Me gyei Köz mû ve lõ dé si és Tu risz ti kai In té zet (Sal gó tar ján)
X. Nóg rá di Nem zet kö zi folk lór fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 1 500 000 Ft

Nyír ség Tánc együt tes (Nyír egy há za)
Az V. Nyír ség Nem zet kö zi Nép tánc fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ola di Mû ve lõ dé si Köz pont (Szom bat hely)
Ma gyar ének mon dók VIII. ta lál ko zó já ra a ha tá ra in kon túli 
és ma gyar or szá gi ama tõr elõ adók köz re mû kö dé sé vel 200 000 Ft

Or szá gos Di ák szín ját szó Egye sü let (Bu da pest)
A Glo be Fesz ti vál szak mai prog ram já ra 600 000 Ft

Os váth Béla Kul tu rá lis Kht. (Hód me zõ vá sár hely)
XX. Ju bi le u mi kis tér sé gi ama tõr mû vé sze ti fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 135 000 Ft

Pan nó nia Kul tu rá lis Köz pont és Könyv tár (Ba la ton al má di)
Az al má di nyá ri fesz ti vál mû vé sze ti ta lál ko zó inak meg va ló sí tá sá ra 1 800 000 Ft

Pé csi If jú sá gi Köz pont (Pécs)
Or szá gos és re gi o ná lis nem hi va tá sos mû vé sze ti ta lál ko zók, 
ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft
Nem hi va tá sos mû vé sze ti együt te sek fel lé pé sére a ha gyo má nyos pé csi
köz mû ve lõ dé si prog ra mo kon 800 000 Ft

Pe tõ fi Csar nok Fõ vá ro si If jú sá gi Sza bad idõ Köz pont Kht. 
(Bu da pest)
Tánc ka val kád – Ma gyar or szá gi nem hi va tá sos tánc együt te sek 
be mu tat ko zá sá ra 600 000 Ft

Pe tõ fi Kul tu rá lis Kht. (Oros há za)
Kom mu ni ká ció egy ki csit más ként – avagy a dél-al föl di ré gió 
ze nei kul tú rá ja címû prog ram meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Ma gyar Mû ve lõ dé si Egye sü let (Novi Sad – Új vi dék)
A X. vaj da sá gi tánc ház ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Ház (Gyöm rõ)
IX. Or szá gos Rá kó czi Na pok a Gyöm rõi be széd el hang zá sá nak 
300. év for du ló ja al kal má ból 500 000 Ft

Pro Pat ria Kht. (Ko mar no)
Mes ter sé gük ün ne pe Rév ko má rom ban – há rom na pos köz mû ve lõ dé si 
ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft

Rá kos ker ti Mû ve lõ dé si Klub (Bu da pest)
III. mû ked ve lõ mû vé sze ti ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra Rá kos ker ten 150 000 Ft

Ref lex Szín pad Egye sü let (Za la eger szeg)
Or szá gos és nem zet kö zi szín ját szó és ren de zõi tá bor, 
ta lál ko zó meg ren de zé sé re Za la szentg ró ton 1 100 000 Ft
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Ró mer Ház Köz ala pít vány (Gyõr)

A Ba ko nyal ji vi gas sá gok 2005. címû ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 350 000 Ft

Sal la Mû ve lõ dé si Köz pont, Könyv tár és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la
(Za la lö võ)

A II. za lai mur ci fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

Se lye Já nos Egye te mért Ala pít vány (Ko mar no – Rév ko má rom)

A IV. Nyá ri Egye tem Kul tu rá lis Fesz ti vál meg ren de zé sé re Rév ko má rom ban 400 000 Ft

Sit kei If jú sá gi Kör (Cell dö mölk)

Or szá gos mi nõ sí tõ fesz ti vál, va la mint me se fesz ti vál meg ren de zé sé re 900 000 Ft

So mogy Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Ka pos vár)

Re gi o ná lis mû vé sze ti ta lál ko zók ra So mogy me gyé ben 1 500 000 Ft

Sza bad Szín ját szá sért Egye sü let (Bu da pest)

Az ama tõr szín ját szás jö võ je – a Ti hany után fé nyé ben címû 
szak mai kon fe ren cia meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Me gyei Pe da gó gi ai,
Köz mû ve lõ dé si és Kép zé si In té ze te (Nyír egy há za)

Me gyei és re gi o ná lis ama tõr mû vé sze ti nagy ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 2 000 000 Ft

Szár nyas Sár kány Kul tu rá lis Szol gál ta tó Egyé ni Cég (Nyír bá tor)

Ut ca szín há zi fesz ti vál ren de zé sé re 2 000 000 Ft

Szind bád Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Kht. (Vár pa lo ta)

A 16. nem zet kö zi fú vós ze ne ka ri fesz ti vál és 
a VII. nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ros Bán hi dai Pus kin Mûve lõ dé si Ház 
(Ta ta bá nya)

Õszi kul tu rá lis he tek Bán hi dán el ne ve zé sû rendezvényre 150 000 Ft

Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ros Kert vá ro si Bá nyász 
Mû ve lõ dé si Ott hon (Ta ta bá nya)

XI. ma gyar nép mû vé szet hete ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft

Téka Mû ve lõ dé si Ala pít vány (Gher la – Sza mo súj vár)

VIII. Nem zet kö zi Gyer mek Nép tánc fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Ti sza Mû ve lõ dé si Ház (Mind szent)

IX. mind szen ti na pok ke re té ben meg ren de zett ama tõr nem zet kö zi 
mû vé sze ti ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Tol na Me gyei Nép mû vé sze ti Egye sü let (Szek szárd)

Or szá gos népi ék szer pá lyá zat és -ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 148 000 Ft
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Tol na Me gyei Ön kor mány zat Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont ja, 
Pe da gó gi ai Kul tu rá lis és Sport In té ze te (Szek szárd)
A XIX. or szá gos kép zõ- és ipar mû vé sze ti tár lat ra, va la mint
nép tánc együt tes-ve ze tõk dél-du nán tú li re gi o ná lis to vább kép zé se 
meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Tö köl Vá ros Ön kor mány za tá nak Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont ja 
és Könyv tá ra (Tö köl)
Sum mer fest nem zet kö zi folk lór fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Ür mény há zi If jú sá gi Klub Pol gá rok Tár su lá sa 
(Jer me nov ci – Ür mény há za)
Su li szín ház fesz ti vál és a Szólj, síp, szólj! gá la mû sor meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Vá ro si Kul tu rá lis és Sport in téz mény (Lõ rin ci)
Ha gyo mány õr zõk re gi o ná lis ta lál ko zó ja ren dez vé nyei Lõ rin ci ben 200 000 Ft

Vá ro si Kul tu rá lis Köz pont és Könyv tár (Sze rencs)
VII. Or szá gos fér fi ka ri ta lál ko zó és bor dal fesz ti vál meg ren de zé sé re 1 200 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si és Ze nei Köz pont Kht. (Szol nok)
A XII. Glo be Fesz ti vál or szá gos di ák szín ját szó ta lál ko zó meg ren de zé sé re 2 500 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Jó zsef At ti la Könyv tár 
(Kun szent már ton)
A II. ti sza zu gi na pok ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Encs)
A IV. en csi or szá gos gi tár ta lál ko zó ra 300 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Len ti)
Az V. Mu rá nia–Ker ka Nem zet kö zi Nép tánc fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Veszp rém)
A Vi va ce nem zet kö zi kó rus fesz ti vál és csat la ko zó kar na gyi 
sze mi ná ri um meg va ló sí tá sá ra 1 200 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Má té szal ka)
A fel nõtt ama tõr szín ját szó ta lál ko zó ra, több me gye és ha tá ron túli 
ma gyar cso por tok rész vé te lé vel 700 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Ra ka maz)
A III. Ra ka ma zi Jo na gold Al ma fesz ti vál és vá sár meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Vá ros vé dõ és Szé pí tõ Egye sü let (Sá tor al ja új hely)
Ha gyo mány õr zõ cso por tok VI. re gi o ná lis ta lál ko zó ja meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Vár szín ház és Mû vé sze tek Háza (Kis vár da)
If jú ság a Kár pá tok folk lór já ért – re gi o ná lis mû vé sze ti ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Vas utas Mû ve lõ dé si Ház (Pécs)
A XI. or szá gos (és nem zet kö zi) vas utas fú vós ze ne ka ri ta lál ko zó ra 500 000 Ft
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Veszp rém Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Veszp rém)

Nagy ha gyo má nyok kal ren del ke zõ or szá gos és re gi o ná lis ama tõr 
mû vé szek ta lál ko zó i ra, ki ál lí tá sa i ra Veszp rém me gyé ben 1 600 000 Ft

Vi har sa rok Nép tánc szö vet ség Köz hasz nú Egye sü let (Bé kés csa ba)

Vi har sar ki tánc ház ta lál ko zó re gi o ná lis nép tánc fesz ti vál tá mo ga tá sá ra 400 000 Ft

VOKE Cso mó pon ti Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Szol nok)

Vas utas nyug dí jas klu bok ama tõr mû vé sze ti cso port ja i nak 
VII. or szá gos dön tõ jét elõ ké szí tõ ke let-ma gyar or szá gi és du nán tú li 
te rü le ti elõ dön tõk meg ren de zé sé re 700 000 Ft

VOKE Mû ve lõ dé si Háza (Kis kun ha las)

Ci te ra ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 196 000 Ft

Zala Me gyei Nép mû vé sze ti Egye sü let (Za la eger szeg)

A Mura men ti né pek ha gyo mány õr zõ kul tu rá lis fesz ti vál ja 500 000 Ft

Za lá ért Egye sü let (Za la eger szeg)

Ama tõr mû vé sze ti be mu ta tók és ki ál lí tá sok meg va ló sí tá sá ra 1 100 000 Ft

2. Köz mû ve lõ dé si prog ra mok tá jol ta tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

5 Kapu Kul tu rá lis és Sport egye sü let (Mis kolc)

Jó zsef At ti la – más képp, Szép ma gyar ver sek – más képp 
címû mû so rá nak tá jol ta tá sá ra 100 000 Ft

A Mû ve lõ dés Háza (Sá ros pa tak)

A Bod rog Nép tánc együt tes Ti sza part ján la kom címû mû so rá nak tá jol ta tá sá ra* 400 000 Ft

Ács Ká roly Mû ve lõ dé si Köz pont (Rác ke ve)

Is merd meg ha gyo má nya i dat – a Kéve Nép tánc Együt tes if jú sá gi 
és gyer mek kö zös sé gek ré szé re ké szí tett mû so rá nak be mu ta tá sá ra 100 000 Ft

Ady End re Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Pol gár)

A Ka ca gó báb cso port mû so rá nak tá jol ta tá sá ra a kör nye zõ hát rá nyos 
hely ze tû kis te le pü lé sek re 200 000 Ft

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Ül lés)

Az al ko tó ház ama tõr nép mû vé sze ti al ko tói zsû ri zett ter mé ke i nek tá jol ta tá sá ra 150 000 Ft

Báb já té kos Egye sü let (Bu da pest)

A Maszk Báb szín pad elõ adá sa i nak tá jol ta tá sá ra hát rá nyos
hely ze tû te le pü lé se ken 400 000 Ft
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Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Köz mû ve lõ dé si 
és Szak mai Ta nács adó és Szol gál ta tó In té ze te (Kecs ke mét)
Köz mû ve lõ dé si prog ra mok tá jol ta tá sá ra Bács-Kis kun me gye 
hát rá nyos hely ze tû te le pü lé se i re 2 500 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Kul tu rá lis és Ide gen for gal mi Köz pont (Pécs)
Köz mû ve lõ dé si szem pont ból hát rá nyos hely ze tû te le pü lé sek 
mû vé sze ti prog ra mok kal való el lá tá sá ra* 2 250 000 Ft

Bar tók Béla Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont Kht. (Gyõr)
Köz mû ve lõ dé si szem pont ból hát rá nyos hely ze tû te le pü lé sek
mû vé sze ti prog ra mok kal való el lá tá sá ra 1 200 000 Ft

Be de ko vich Lõ rinc Nép fõ is ko lai Tár sa ság (Jász fény sza ru)
Di cse ked nék fû nek, fá nak… rend ha gyó iro da lom órák ra 
és pó di um so ro zat ra Jó zsef At ti la em lé ké re 200 000 Ft

Bé kés Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont, Kéz mû ves Szak is ko la 
és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la (Bé kés csa ba)
Köz mû ve lõ dé si prog ra mok tá jol ta tá sá ra Bé kés me gyé ben 2 500 000 Ft

Bé kés Me gyei Nép mû vé sze ti Egye sü let (Bé kés csa ba)
Bé kés me gye élõ nép mû vé sze tét be mu ta tó ki ál lí tás ván do rol ta tá sá ra 300 000 Ft

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Köz mû ve lõ dé si és Ide gen for gal mi
In té zet (Mis kolc)
Köz mû ve lõ dé si prog ra mok tá jol ta tá sá ra Szom szé do lás cím mel 1 800 000 Ft

Brid ge Lan gu a ge Stu dy Ho u se (Cluj Na po ca – Ko lozs vár)
A ko lozs vá ri Szar ka láb Nép tánc együt tes 10 év Szar ka láb el ne ve zé sû 
év for du lós tur né so ro za tá ra 200 000 Ft

Can tus Ag ri en sis (Egri Éne ke sek) (Eger)
A kó rus mu zsi ka év szá za dai – if jú sá gi hang ver se nyek re – 
He ves me gye hát rá nyos hely ze tû te le pü lé se in 200 000 Ft

Com me dias Egye sü let – COME (Vas vár)
A Pat ha lia Tár su lat elõ adá sa i nak tá jol ta tá sá ra köz mû ve lõ dé si 
szem pont ból hát rá nyos hely ze tû te le pü lé se ken 250 000 Ft

Csu haj da Kul túr egye sü let (Deb re cen)
Kosz to lá nyi De zsõ: A lo vag meg a ke gye se címû báb elõ adás 
tá jol ta tá sá ra a Ti szán túl kis te le pü lé se in 200 000 Ft

Do ro gi Már ton Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Püs pök la dány)
A dí szí tõ mû vé sze ti szak kör, a Sár ré ti Nép tánc Együt tes 
és a Ken der kóc Nép tánc Együt tes mû so rá nak tá jol ta tá sá ra 200 000 Ft

Eg res sy Béni Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Ka zinc bar ci ka)
Kis te le pü lé sek ré szé re tör té nõ nép mû vé sze ti mû sor szol gál ta tás tá jol ta tá sá ra 200 000 Ft

EREDMÉNYKÖZLÉSEK n NKA HÍRLEVÉL 619



Együd Ár pád Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont és Alap fo kú Mû vé sze ti
Is ko la (Ka pos vár)
A Fü red Rock Szín kör szín há zi elõ adá sa i nak tá jol ta tá sá ra köz mû ve lõ dé si 
szem pont ból hát rá nyos hely ze tû te le pü lé se ken 200 000 Ft

Eu fó nia Kul tu rá lis Egye sü let (Sfîn tu Ghe org he– Sep si szent györgy)
Kor társ ma gyar ze ne szer zõk mû ve i bõl álló kon cert, va la mint 
Schu bert G-dúr mi sé jé nek tá jol ta tá sá ra 300 000 Ft

Fej ér Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Szé kes fe hér vár)
Köz mû ve lõ dé si prog ra mok tá jol ta tá sá ra 2 500 000 Ft

Gal ga men ti Mû vé szek Egye sü le te (Bag)
Gal ga men ti mû vész vi lág cím mel éves ki ál lí tás és mû sor tá jol ta tá sá ra 200 000 Ft

Gyer me ke ink Mû ve lõ dé sé ért, Kul tu rá lis Jö võn kért Ala pít vány 
(Deb re cen)
Ol vas tam köl tõ társ… cím mel Arany Já nos és Pe tõ fi Sán dor 
le ve le zé sé nek tá jol ta tá sá ra 250 000 Ft

Gyer me kek Háza (Gyõr)
Lip pen tõ mu lat sá gok – nap után já rók ha gyo mány õr zõ prog ram tá jol ta tá sá ra 200 000 Ft

He ve si Sán dor Mû ve lõ dé si Köz pont (Nagy ka ni zsa)
A sem mi ágán ül szí vem… címû – Jó zsef At ti la élet út já ról szó ló – 
szer kesz tett iro dal mi mû sor tá jol ta tá sá ra 200 000 Ft

Hon Kul tu rá lis és Mû vé sze ti Ala pít vány (Me gya szó)
Hát rá nyos hely ze tû te le pü lé se ken meg va ló sí tan dó 
ko moly ze nei kon cert so ro zat ra 200 000 Ft

If jú sá gi és Sza bad idõ Ház (Mis kolc)
Az If jú sá gi és Sza bad idõ Ház ama tõr mû vé sze ti cso port ja i nak 
be mu ta tó i ra a kis te le pü lé se ken 300 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mû ve lõ dé si, To vább kép zé si és Sport
In té zet (Szol nok)
Köz mû ve lõ dé si prog ra mok tá jol ta tá sá ra Jász-Nagy kun-Szol nok me gyé ben* 2 500 000 Ft

Jó kai Mór Mû ve lõ dé si Köz pont (Pápa)
Köz mû ve lõ dé si szem pont ból hát rá nyos hely ze tû te le pü lé sek mû vé sze ti 
prog ra mok kal való el lá tá sá ra 300 000 Ft

Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház (Ad ács)
Az ad ácsi Ve ri tas Szín pad mû so rá nak tá jol ta tá sá ra 100 000 Ft

Ka la maj ka Báb szín ház Egye sü let (Mis kolc)
Báb szín há zi elõ adá sok tá jol ta tá sá ra 200 000 Ft

Ka ni zsai Ze ne is ko lá ért Ala pít vány (Nagy ka ni zsa)
Zala és So mogy me gyei te le pü lé sek is ko lás ko rú di ák ja i nak 
ko moly ze nei prog ram ja i ra 250 000 Ft
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Kár pát al jai Ma gyar Kul tu rá lis Szö vet ség (Ung vár – Uzs go rod)

A Cók-mók Báb szín ház tá jo ló elõ adá sa i nak meg va ló sí tá sá ra Kár pát al ján 250 000 Ft

Káva Kul tu rá lis Mû hely Egye sü let (Bu da pest)

He lyi kö zös sé gek fej lesz té sé re szín há zi ne ve lé si fog lal ko zá sok kal 100 000 Ft

Kecs ke mé ti If jú sá gi Ott hon (Kecs ke mét)

Mese–zene–já ték II. if jú sá gi hang ver seny so ro zat 
kis te le pü lé sek re való tá jol ta tá sá ra 300 000 Ft

Kecs ke mé ti Ka szi nó Kul tu rá lis Egye sü let (Kecs ke mét)

Ha gyo mány õr zõ komp lex is me ret ter jesz tõ mû sor ra 
Bács-Kis kun me gye hát rá nyos hely ze tû kis te le pü lé se in 300 000 Ft

Ké ki rin gó Ala pít vány (Szé kely ud var hely – Odor he iu-Se cu i esc)

A Ké ki rin gó Nép tánc cso port mû so rá nak tá jol ta tá sá ra 200 000 Ft

Ke me nes al jai Mû ve lõ dé si Köz pont (Cell dö mölk)

Ke me nes al jai tá jo ló – hát rá nyos hely ze tû te le pü lé sek mû vé sze ti 
prog ra mok kal való el lá tá sá ra Ke me nes al ján 200 000 Ft

Ko dály Zol tán Ma gyar Mû ve lõ dé si Köz pont 
(Baèka To po la – To po lya)

1848–49 a déli vé ge ken címû mû sor tá jol ta tá sá ra 250 000 Ft

Köl csey Fe renc Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Deb re cen)

Mû sor el lá tá si szol gál ta tás ra Haj dú-Bi har me gye hát rá nyos hely ze tû 
te le pü lé sei szá má ra 2 500 000 Ft

Lajt ha Lász ló Ala pít vány (Sfin tu Ghe or ge – Sep si szent györgy)

A sep si szent györ gyi hi va tá sos Há rom szék Tánc együt tes Ti sza part ján 
címû elõ adá sá nak tá jol ta tá sá ra 260 000 Ft

Ma gyar Drá ma pe da gó giai Tár sa ság (Bu da pest)

Em ber fa ra gó – a tár sa ság ko or di ná lá sá ban meg va ló su ló or szá gos 
szín há zi ne ve lés fog lal koz ta tás so ro zat meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ma gyar Vers mon dók Egye sü le te Gyõr-Mo son-Sop ron 
Me gyei Szer ve ze te (Gyõr)

Köz mû ve lõ dé si prog ra mok tá jol ta tá sá ra köz mû ve lõ dé si szem pont ból 
hát rá nyos hely ze tû te le pü lé se ken 200 000 Ft

Ma gya ry Zol tán Vá ro si és Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Tata)

Prog ram cso mag me gyei tá jol ta tá sá ra 800 000 Ft

Man da la Dal szín ház Egye sü let (Nyír egy há za)

A Kõ mû ves Ke le men címû rock bal la da tá jol ta tá sá ra 
Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye hát rá nyos hely ze tû te le pü lé se in 300 000 Ft
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Mar ca li Vá ro si Kul tu rá lis Köz pont (Mar ca li)
Mar ca li kis tér ség hez tar to zó hát rá nyos hely ze tû kis te le pü lé sek 
prog ra mok kal való el lá tás ra 200 000 Ft

Má té szal kai Mú zsa Mû ve lõ dé si Ala pít vány (Má té szal ka)
Ka rá cso nyi hang ver seny re kis te le pü lé sek mû ve lõ dé si in téz mé nye i ben 
és temp lo ma i ban 300 000 Ft

Me csek Tánc együt tes Egye sü let (Pécs)
Nép tánc mû so rok be mu ta tá sá ra a ré gió te le pü lé se in 250 000 Ft

Me gyei Mû ve lõ dé si és If jú sá gi Köz pont (Szom bat hely)
Köz mû ve lõ dé si prog ra mok tá jol ta tá sá ra Vas me gye kis te le pü lé se in 2 500 000 Ft

Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Eger)
Köz mû ve lõ dé si prog ra mok tá jol ta tá sá ra He ves me gye hát rá nyos 
hely ze tû te le pü lé se in 2 500 000 Ft

Me zõ tú ri Szi vár vány Nép ze nei Egye sü let (Me zõ túr)
A Szi vár vány és az Irin gó ci te ra ze ne ka rok mû so rá nak tá jol ta tá sá ra 
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye hát rá nyos hely ze tû kis te le pü lé se in 250 000 Ft

Móra Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont (Kis kun fél egy há za)
A kis tér sé gi te le pü lé sek mû vé sze ti és kul tu rá lis ér té ke i nek szí ne sí té sé re 
a mû ve lõ dé si köz pont mû ve lõ dé si kö zös sé ge i nek te vé keny sé ge ál tal 300 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Mû ve lõ dé si Ház (Nagy ka ni zsa)
Az Ig ri cek Együt tes mû so rá nak tá jol ta tá sá ra 250 000 Ft

Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Ga lé ria (Csong rád)
Köz mû ve lõ dé si prog ra mok tá jol ta tá sá ra Csong rád me gyé ben 250 000 Ft

Mû ve lõ dé si, Sport köz pont és Könyv tár (Sellye)
A sellyei Tér-Erõ Egye sü let kó ru sa prog ram já nak tá jol ta tá sá ra 200 000 Ft

Nagy ká tai Szín ját szó Egye sü let (Nagy ká ta)
A Nagy ká tai Szín ját szó Egye sü let tá jol ta tá sá ra 300 000 Ft

Nép kör Ma gyar Mû ve lõ dé si Köz pont (Su bo ti ca – Sza bad ka)
Rej tel mek – Jó zsef At ti la em lék mû sor tá jol ta tá sá ra a vaj da sá gi szór vány ban 300 000 Ft

Ola di Mû ve lõ dé si Köz pont (Szom bat hely)
Ma gyar ének mon dók VIII. ta lál ko zó já ra ér ke zõ hi va tá sos 
elõ adók tá jol ta tó fel lé pé se i re 200 000 Ft

Õr me zei Kö zös sé gi Ház (Bu da pest)
Ama tõr szín pa di tár su lat elõ adá sa i nak nép sze rû sí té sé re, 
új szín pa di mû be mu ta tá sá ra vi dé ken és kül föl dön 150 000 Ft

Pé csi Kul tu rá lis Köz pont (Pécs)
Hi va tá sos mû vé szek vers mû so ra i nak és di a po rá ma-est jé nek tá jol ta tá sá ra 200 000 Ft
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Pest Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Bu da pest)
Me gye há zi aján dék – tá jol ta tó prog ra mok ra Pest me gyé ben 2 000 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Ma gyar Kul túr kör (Be cej – Be cse)
Nép mû vé sze ti mû sor tá jol ta tá sá ra 250 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Ma gyar Mû ve lõ dé si Egye sü let (Novi Sad – Új vi dék)
A Gu zsa lyas Ének együt tes kon cert jé nek tá jol ta tá sá ra 
4 vaj da sá gi hely ség ze ne ka rá nak és ének együt te sé nek be vo ná sá val 100 000 Ft

Rá kó czi Tá ro ga tó Egye sü let (Vaja)
… Hej, Rá kó czi, Ber csé nyi ma gyar vi té zek ne mes ve zé ri… címû mû sor ra 200 000 Ft

Sá ros pa ta ki Far kas Fe renc Mû vé sze ti Is ko lá ért Ala pít vány 
(Sá ros pa tak)
A Csim po lya, Kis göm böc és a Cso da kö szö rû tánc cso por tok Tán cos tur né 
címû pro jekt jé re 200 000 Ft

So mogy Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Ka pos vár)
Köz mû ve lõ dé si prog ra mok ra So mogy me gyé ben 2 500 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Me gyei Pe da gó gi ai,
Köz mû ve lõ dé si és Kép zé si In té ze te (Nyír egy há za)
Köz mû ve lõ dé si prog ra mok tá jol ta tá sá ra 20 Sza bolcs-Szat már-Be reg 
me gyei te le pü lé sen 2 500 000 Ft

Szár nyas Sár kány Kul tu rá lis Szol gál ta tó Egyé ni Cég (Nyír bá tor)
Ko moly ze nei kon cer tek ren de zé sé re a vá ros kör zet hát rá nyos 
hely ze tû te le pü lé se in 200 000 Ft

Sza ti nai Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Bu da pest)
Csu kás–Csík–Bor: Pom-Pom me séi címû pro duk ci ó já nak tá jol ta tá sá ra 100 000 Ft

Sze re dás Ha gyo mány õr zõ Egye sü let (Deb re cen)
A Sze re dás Nép ze nei Egye sü let szü re ti mû so rá nak tá jol ta tá sá ra Haj dú-Bi har 
és Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye hát rá nyos hely ze tû te le pü lé se in 250 000 Ft

Szi vár vány Báb szín há zi Ala pít vány (Kis kun ha las)
Báb elõ adá sok tá jol ta tá sá ra 100 000 Ft

Tá pi ómen te Ala pít vány (Nagy ká ta)
Em lé kek a múlt ból a jö võ nek címû elõ adás tá jol ta tá sá ra 150 000 Ft

Téka Mû ve lõ dé si Ala pít vány (Gher la – Sza mo súj vár)
A Ka lá ka Nép tánc együt tes elõ adás so ro za ta tá jol ta tá sá ra az er dé lyi, 
me zõ sé gi szór vány ma gyar fal vak ban 200 000 Ft

Te le ki Lász ló Vá ro si Könyv tár és Mû ve lõ dé si Köz pont (Pász tó)
A Bó bi ta Együt tes ver ses-ze nés mû so rá nak tá jol ta tá sá ra 200 000 Ft

Tér szín ház Egye sü let (Bu da pest)
Szín há zi elõ adá sok tá jol ta tá sá ra 200 000 Ft
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Te rü le ti Mû ve lõ dé si In téz mé nyek Egye sü le te (Bu da pest)
Köz mû ve lõ dé si prog ra mok tá jol ta tá sá ra 800 000 Ft

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont ja, 
Pe da gó gi ai, Kul tu rá lis és Sport In té ze te (Szek szárd)
Tré fás szé kely fo nó cím mel a szek szár di ka ma ra ze ne kar 
kon cert je i nek tá jol ta tá sá ra 800 000 Ft

Ud var hely szék Kul tu rá lis Egye sü let 
(Szé kely ud var hely – Odor he iu-Se cu i esc)
A ma gyar kul tú ra nap ja – kon cert tá jol ta tá sá ra Ud var hely szé ken 200 000 Ft

Vá ro si Könyv tár és Mû ve lõ dé si Ház (Ti sza lök)
A ti sza lö ki Bes se nyei Szín kör Hold dal járó sze rel mes diák 
címû ko mé di á já nak tá jol ta tá sá ra 150 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház (Vas vár)
Kul tu rá lis prog ra mok tá jol ta tá sá ra a vasi hegy há ton 170 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Jó zsef At ti la Könyv tár 
(Kun szent már ton)
A kun szent már to ni fú vós ze ne kar és a Nap le gen da Tár su lás
mû so ra i nak tá jol ta tá sá ra a Ti sza zug ban 300 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Encs)
A Kas sai Thá lia Szín ház elõ adás so ro za tá ra Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyé ben 250 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Du na föld vár)
Kis fa lu dy Ká roly: Csa ló dá sok címû víg já té ká nak tá jol ta tá sá ra 200 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Má té szal ka)
A má té szal kai Ko mé di ás Kör elõ adá sa i nak be mu ta tá sá ra 
hát rá nyos hely ze tû te le pü lé se ken 200 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Ko már no – Rév ko má rom)
A Gi misz Di ák szín pad pro duk ci ó já nak tá jol ta tá sá ra 250 000 Ft

Veszp rém Me gyei Ama tõr Szín ját szók Egye sü le te (Veszp rém)
A hely ség ka la pá csa címû elõ adás tá jol ta tá sá ra a Som ló kör nyé kén 250 000 Ft

Veszp rém Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Veszp rém)
Komp lex nép mû vé sze ti-iro dal mi-ze nei is me ret ter jesz tõ 
prog ram so ro zat tá jol ta tá sá ra hát rá nyos hely ze tû kis te le pü lé sen 
élõ gyer mek- és if jú sá gi kö zön ség nek 2 500 000 Ft

Veszp rém Tánc együt te sért Ala pít vány (Veszp rém)
A Veszp ré mi Tánc együt tes A Kár pát-me den ce tán cai címû 
mû so rá nak be mu ta tá sá ra Veszp rém me gye hát rá nyos hely ze tû te le pü lé se in 250 000 Ft

Vi har sa rok Nép tánc szö vet ség Köz hasz nú Egye sü let (Bé kés csa ba)
Nép tánc mû so rok tá jol ta tá sá ra Bé kés me gyé ben 300 000 Ft
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Zala Me gyei Mû ve lõ dé si és Pe da gó gi ai In té zet, Szak kép zõ Is ko la
(Za la eger szeg)
Köz mû ve lõ dé si prog ra mok tá jol ta tá sá ra Zala me gyé ben 2 000 000 Ft

3. Kis kö zös sé gek köz mû ve lõ dé si te vé keny sé gé re, nyá ri tá bo rok ra

Pá lyá zó Meg ítélt összeg

A Kö rös-vi dék Drá ma pe da gó gi á já ért Ala pít vány (Bé kés csa ba) 200 000 Ft
A Mû ve lõ dés Háza (Sá ros pa tak)* 1 500 000 Ft
A Sza bad mû ve lõ dés Háza (Szé kes fe hér vár) 200 000 Ft
Ács Ká roly Mû ve lõ dé si Köz pont (Rác ke ve) 400 000 Ft
Ady End re Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Pol gár) 200 000 Ft
Alba Re gia Tánc egye sü let (Szé kes fe hér vár) 100 000 Ft
Al ko tó tá bo ri Egye sü let (Hi das né me ti) 150 000 Ft
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Sáp) 150 000 Ft
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Csá szár töl tés) 100 000 Ft
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Gara) 200 000 Ft
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Kun szent mik lós) 200 000 Ft
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Ül lés) 150 000 Ft
An gyal föl di Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest) 200 000 Ft
Apá czai Cse re Já nos Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Za la eger szeg) 300 000 Ft
Apá czai Ne ve lé si és Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Pécs) 1 000 000 Ft
Arany Já nos Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Vác szent lász ló) 300 000 Ft
Arany Já nos Mû ve lõ dé si Köz pont és If jú sá gi Ház (Nagy kõ rös) 600 000 Ft
Arany Já nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Ti sza kécs ke) 300 000 Ft
Arany tíz Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest) 150 000 Ft
Ár gye lán György (Két egy há za) 200 000 Ft
Ar te ra Ala pít vány (Odor he iu Se cu i esc – Szé kely ud var hely) 500 000 Ft
Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Köz mû ve lõ dé si Szak mai Ta nács adó 
és Szol gál ta tó In té ze te (Kecs ke mét) 200 000 Ft
Ba jor Ágost Mû ve lõ dé si Ház és Kul túr moz gó (Esz ter gom) 100 000 Ft
Ba ra nya Me gyei Kul tu rá lis és Ide gen for gal mi Köz pont (Pécs)* 300 000 Ft
Ba rát ság Mû ve lõ dé si Köz pont (Száz ha lom bat ta) 250 000 Ft
Bar tók Béla Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Sar kad) 200 000 Ft
Bar tók Béla Mû ve lõ dé si Köz pont (Nagy ká ta) 500 000 Ft
Bás tya Egye sü let (Ri ma us ká So bo ta – Ri ma szom bat) 200 000 Ft
Bat to nyai Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Köz pont 
és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la (Bat to nya) 200 000 Ft
Bé kés Me gye Nép mû vé sze té ért Ala pít vány (Bé kés csa ba) 400 000 Ft
Bé kés Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont, Kéz mû ves Szak is ko la 
és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la (Bé kés csa ba) 400 000 Ft
Bé kés Me gyei Nép mû vé sze ti Egye sü let (Bé kés csa ba) 400 000 Ft
Bé kés Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Bé kés) 600 000 Ft
Bé kés csa bai If jú sá gi Ház és Ál ta lá nos Tár sas kör (Bé kés csa ba) 600 000 Ft
Bé ké si Úti Kö zös sé gi Há zak (Bé kés csa ba) 500 000 Ft

EREDMÉNYKÖZLÉSEK n NKA HÍRLEVÉL 625



Bé la pát fal va Nagy köz ség Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Bé la pát fal va) 200 000 Ft
Ber zse nyi Dá ni el Iro dal mi és Mû vé sze ti Tár sa ság (Ka pos vár) 200 000 Ft
Bi ha ri Mú ze um Ba rá ti Köre (Be rettyó új fa lu) 200 000 Ft
Bi ha ri Nép mû vé sze ti Egye sü let (Be rettyó új fa lu) 200 000 Ft
Bi har nagy ba jom Köz sé gi Ön kor mány zat Szûcs Sán dor Mû ve lõ dé si Ház 
és Könyv tár (Bi har nagy ba jom) 150 000 Ft
Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Köz mû ve lõ dé si 
és Ide gen for gal mi In té zet (Mis kolc) 400 000 Ft
Bu da pest Kör nyé ki Nép fõ is ko lai Szö vet ség (Szent end re) 150 000 Ft
Bu da pes ti Hon is me re ti Társaság (Bu da pest)* 100 000 Ft
Bu da pes ti Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest) 400 000 Ft
Bu da vá ri Mû ve lõ dé si Ház (Bu da pest) 100 000 Ft
Bu ko vi nai Szé ke lyek Or szá gos Szö vet sé ge (Bony hád) 200 000 Ft
Can tus Ag ri en sis (Egri Éne ke sek) (Eger) 200 000 Ft
Ci vil Alap Köz ala pít vány (Kis kun ha las) 800 000 Ft
Csa ba Hon véd Kul tu rá lis Egye sü let (Bé kés csa ba) 200 000 Ft
Csa pó ker ti Kö zös sé gi Ház (Deb re cen) 300 000 Ft
Cse pe li Mun kás ott hon Ala pít vány (Bu da pest) 100 000 Ft
Csi li Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest) 150 000 Ft
Cso ko nai Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest) 500 000 Ft
Cso ko nai Mû ve lõ dé si Köz pont (Ko má rom) 200 000 Ft
Deb re ce ni Mû ve lõ dé si Köz pont (Deb re cen) 300 000 Ft
Dél-al föl di Re gi o ná lis Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Bé kés csa ba) 800 000 Ft
Dér czy Fe renc Könyv tár és Köz mû ve lõ dé si In téz mény (Kon do ros) 200 000 Ft
De recs ke Tér sé gi Köz mû ve lõ dé si, Könyv tár-in for ma ti kai 
és Vi dék fej lesz té si Köz hasz nú Tár sa ság (De recs ke) 200 000 Ft
Der ko vits Gyu la Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Könyv tár (Ti sza új vá ros) 400 000 Ft
Dé ry né Mû ve lõ dé si és If jú sá gi Köz pont (Kar cag) 250 000 Ft
Dé ry né Mû ve lõ dé si Köz pont (Jász be rény) 200 000 Ft
Desz ki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Deszk) 200 000 Ft
Di ós be ré nyért Egye sü let (Di ós be rény) 150 000 Ft
Di ós gyõ ri Ady End re Kul tu rá lis és Sza bad idõ Köz pont (Mis kolc) 200 000 Ft
Do ro gi Köz mû ve lõ dé si Kht. (Do rog) 150 000 Ft
Do ro gi Már ton Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Püs pök la dány) 150 000 Ft
Dó zsa György Mû ve lõ dé si Ház (Nyí ra csád) 200 000 Ft
Dó zsa György Mû ve lõ dé si Ott hon (Isa szeg) 100 000 Ft
Dó zsa Mû ve lõ dé si Ház (Bu da pest) 500 000 Ft
Drá va gyön gye If jú sá gi Nép tánc Egye sü let (Zá kány) 150 000 Ft
Du na szek csõ Em lé ke i ért és Jö võ jé ért Ala pít vány (Du na szek csõ) 250 000 Ft
Eg res sy Béni Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Ka zinc bar ci ka) 400 000 Ft
Eg res sy Gá bor Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (At kár) 100 000 Ft
Egye sí tett Köz mû ve lõ dé si In téz mény Mû ve lõ dé si Ház 
és Köz sé gi Könyv tár (Szeg vár) 250 000 Ft
Együd Ár pád Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont 
és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la (Ka pos vár) 200 000 Ft
Élet fa Kul tu rá lis Ala pít vány (Bé kés csa ba) 800 000 Ft
Eöt vös Ká roly Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Al só örs) 100 000 Ft
Er dei Fe renc Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Pit va ros) 100 000 Ft
Er dei Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont és Mû vé sze ti Is ko la (Kecs ke mét)* 3 000 000 Ft
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Er dé lyi Ma gyar Köz mû ve lõ dé si Egye sü let, Ma ros Me gye
(Tir gu Mu res – Ma ros vá sár hely) 200 000 Ft
Er kel Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont (Gyu la) 700 000 Ft
Er kel Fe renc Mû ve lõ dé si Ház (Hort) 200 000 Ft
Er zsé bet Vi ga dó és Vá ro si Könyv tár (Bóly) 200 000 Ft
Esze Ta más Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Vá sá ros na mény) 500 000 Ft
Fák lya Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Le te nye) 100 000 Ft
Fej ér Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Szé kes fe hér vár) 300 000 Ft
Folk lór Kul tu rá lis Köz ala pít vány (Jász be rény) 200 000 Ft
For rás Gyer mek Sza bad idõ köz pont (Eger) 400 000 Ft
For tu na Tánc, Sport Egye sü let (Jász árok szál lás) 150 000 Ft
Fó rum a Nép mû vé sze tért Köz hasz nú Ala pít vány (Mar ton vá sár) 100 000 Ft
Fóti Mû ve lõ dé si Köz pont (Fót) 500 000 Ft
Fõ is ko lá sok és Egye te mis ták Szín há zi Tár sa sá ga (Bu da pest) 200 000 Ft
Fü ge di Már ta Nép mû vé sze ti Egye sü let (Mis kolc) 200 000 Ft
Ga lé ria Ala pít vány (Da bas)* 200 000 Ft
Gár do nyi Géza Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Szé kes fe hér vár) 200 000 Ft
Gom ba szög Fej lesz té sé ért Ala pít vány (Sla vec – Sza lóc) 200 000 Ft
Gön czi Fe renc Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont 
és Kö zép-Eu ró pai Kul tu rá lis In té zet (Za la eger szeg) 800 000 Ft
Gö rög De me ter Mû ve lõ dé si Ház (Haj dú do rog) 500 000 Ft
Gu ten berg Mû ve lõ dé si Ott hon Üze mel te tõ és Szol gál ta tó Kht. (Bu da pest) 100 000 Ft
Gu zsa lyas Kép zõ mû vé sze ti Ala pít vány (Két sop rony) 100 000 Ft
Gyer me kek Háza (Gyõr) 800 000 Ft
Gyõ ri Fo tó klub Egye sü let (Gyõr) 140 000 Ft
Györ kö nyi Ha gyo mány õr zõ Egye sü let (Györ köny) 500 000 Ft
Ha lá szy Ká roly Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Al só né me di) 100 000 Ft
Har gi ta Me gyei Al ko tó köz pont (La za rea – Gyer gyó szár hegy) 200 000 Ft
He ve si Sán dor Mû ve lõ dé si Köz pont (Nagy ka ni zsa) 200 000 Ft
Hild Vik tor Vá ro si Könyv tár és Köz mû ve lõ dé si In téz mény (Szol nok) 700 000 Ft
Homo Lu dens Ala pít vány (Cluj Na po ca – Ko lozs vár) 200 000 Ft
Hon is me re ti és Ter mé szet vé dõ Egye sü let (Mesz teg nyõ) 400 000 Ft
If jú sá gi és Sza bad idõ Ház (Mis kolc) 800 000 Ft
II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Kony vár) 125 000 Ft
Ilos vai Var ga Ist ván Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Kun he gyes) 300 000 Ft
Ipoly men ti Kul tu rá lis és Tu risz ti kai Tár sa ság (Sal ka – Szal ka) 300 000 Ft
J. G. Ta jovs ky Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Könyv tár (Tót kom lós) 300 000 Ft
Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mû ve lõ dé si, 
To vább kép zé si és Sport In té zet (Szol nok) 600 000 Ft
Jász te le ki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Jász te lek) 100 000 Ft
Jó kai Mór Kul túr egye sü let (Suza – Csú za) 300 000 Ft
Jó kai Mór Mû ve lõ dé si Köz pont (Pápa) 1 000 000 Ft
Jó zsef At ti la Köz sé gi Mû ve lõ dé si Ház (Gyön gyös ha lász) 200 000 Ft
Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház (Szob) 150 000 Ft
Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Zsám bok) 100 000 Ft
Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház (Ad ács) 100 000 Ft
Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház (Göd) 200 000 Ft
Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház (Ru dolf te lep) 100 000 Ft
Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház (Ve csés) 100 000 Ft

EREDMÉNYKÖZLÉSEK n NKA HÍRLEVÉL 627



Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Köz pont és If jú sá gi Ház (Baja) 1 000 000 Ft
Jó zsef ná dor Ál ta lá nos Is ko la és Köz sé gi Könyv tár (Al csút do boz) 140 000 Ft
Jó zsef vá ro si Kul tu rá lis Köz pont (Bu da pest) 200 000 Ft
Ju ri sics-vár Mû ve lõ dé si Köz pont és Vár szín ház (Kõ szeg) 600 000 Ft
Ka lo csa Ró zsa Kul tu rá lis Kht. (Me zõ ko vács há za) 500 000 Ft
Ka rá csony Sán dor Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Föl des) 200 000 Ft
KASZ Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Ház (Pécs) 400 000 Ft
Ka to na Jó zsef Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Ke rek egy há za) 250 000 Ft
Káva Kul tu rá lis Mû hely Egye sü let (Bu da pest) 100 000 Ft
Kecs ke mé ti If jú sá gi Ott hon (Kecs ke mét) 2 200 000 Ft
Ké ki rin gó Ala pít vány (Szé kely ud var hely) 150 000 Ft
Ke le men Lász ló Mû ve lõ dé si Ház (Csa nád pa lo ta) 100 000 Ft
Ke len völ gyi Kö zös sé gi Ház (Bu da pest)* 250 000 Ft
Ke me nes al jai Mû ve lõ dé si Köz pont (Cell dö mölk) 150 000 Ft
Kis ka ni zsa Kul tu rá lis Egye sü let (Nagy ka ni zsa) 100 000 Ft
Kiss Jó zsef Kö zös sé gi Ház és Könyv tár (Me zõ csát) 100 000 Ft
Kis szál lás Köz ség Ön kor mány zat Könyv tá ra, 
Köz mû ve lõ dé si és Sport Intézménye (Kis szál lás) 250 000 Ft
Klub könyv tár (Fel sõ pa kony) 100 000 Ft
Ko dály Zol tán Ma gyar Mû ve lõ dé si Köz pont (Baèka To po la – To po lya) 300 000 Ft
Kol lázs Mû vé szet ok ta tá si Ala pít vány (Kis te lek) 150 000 Ft
Kon dor Béla Kö zös sé gi Ház (Bu da pest) 700 000 Ft
Kos suth La jos Kö zös sé gi Ház és Könyv tár (Üröm) 100 000 Ft
Kos suth La jos Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Nagy rá bé) 500 000 Ft
Kos suth Mû ve lõ dé si Köz pont (Da bas)* 800 000 Ft
Köl csey Fe renc Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Deb re cen) 900 000 Ft
Köl tõ Nagy Imre Köz sé gi Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Sár rét ud va ri) 100 000 Ft
Könyv tár és Mû ve lõ dé si Ház (Tá pió sze le) 600 000 Ft
Kö rös-vi dé ki Kép zõ mû vé sze ti Egye sü let (Csor vás) 200 000 Ft
Köz-Ért Egye sü let (Deb re cen) 150 000 Ft
Köz mû ve lõ dés Háza (Ba kony szom bat hely) 150 000 Ft
Köz mû ve lõ dé si Kö zös sé gi Ház és Könyv tár (Ta li án dö rögd) 150 000 Ft
Köz ok ta tá si, Köz mû ve lõ dé si In téz mény és Vá ro si Könyv tár (Ti sza cse ge) 400 000 Ft
Kö zös ség fej lesz tõk Bé kés Me gyei Egye sü le te (Bé kés csa ba) 200 000 Ft
Kö zös sé gi Ház és Vá ro si Könyv tár (Gyál) 250 000 Ft
Kö zös sé gi Ház (Jász szent lász ló) 150 000 Ft
Kö zös sé gi Ház, Köz sé gi és Is ko lai Könyv tár (Mar kaz) 100 000 Ft
Köz sé gi Könyv tár és Mû ve lõ dé si Ház (Já nos hi da) 100 000 Ft
Köz sé gi Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Zá vod) 150 000 Ft
Köz sé gi Mû ve lõ dé si Ház (Bá ránd) 100 000 Ft
Köz sé gi Mû ve lõ dé si Ház (Ege rág) 100 000 Ft
Köz sé gi Mû ve lõ dé si Ház (Méh ke rék) 200 000 Ft
Kuc kó Egye sü let (Odor he iu Se cu i esc – Szé kely ud var hely) 200 000 Ft
Ku lich Gyu la Mû ve lõ dé si Ház (Do boz) 300 000 Ft
Kul túr ház (Ber hi da) 250 000 Ft
La jos mi zse Vá ros Mû ve lõ dé si Háza és Könyv tá ra (La jos mi zse) 200 000 Ft
Lajt ha Lász ló Ala pít vány (Sfin tu Ghe org he – Sep si szent györgy) 150 000 Ft
La kó kör ze ti Mû ve lõ dé si Há zak Igaz ga tó sá ga (Nyír egy há za) 500 000 Ft
Lé ta vér tes Vá ro si Könyv tár és Mû ve lõ dé si Ház (Lé ta vér tes) 200 000 Ft
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Let kés Köz sé gi Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la (Let kés) 200 000 Ft
Má csai Sán dor Mû ve lõ dé si Ház (Kaba) 200 000 Ft
Ma gyar Drá ma pe da gó gi ai Tár sa ság (Bu da pest) 200 000 Ft
Ma gyar Kó ru sok és Ze ne ka rok Szö vet sé ge – KÓTA (Bu da pest) 300 000 Ft
Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet (Bu da pest)* 1 500 000 Ft
Ma gyar Nép raj zi Tár sa ság (Bu da pest) 100 000 Ft
Ma gyar Spe ci á lis Mû vé sze ti Mû hely Egye sü let (An dor nak tá lya) 300 000 Ft
Ma gyar Vers mon dá sért Ala pít vány (Bu da pest) 200 000 Ft
Ma gyar Vers mon dók Egye sü le te (Bu da pest) 150 000 Ft
Ma gyar Vers mon dók Egye sü le te 
Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Szer ve ze te (Gyõr) 200 000 Ft
Ma gya rok Örök sé ge Ala pít vány (Száz ha lom bat ta) 100 000 Ft
Mar czi bá nyi Téri Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest) 600 000 Ft
Mart fû Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Mart fû) 600 000 Ft
Mát ra Mû ve lõ dé si Köz pont (Gyön gyös) 1 000 000 Ft
Med gye segy há za Nagy köz sé gi Ön kor mány zat 
Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Med gye segy há za) 100 000 Ft
Me gart Kul tu rá lis Egye sü let (Pécs) 100 000 Ft
Me gyei Mû ve lõ dé si és If jú sá gi Köz pont (Szom bat hely) 1 800 000 Ft
Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Eger) 1 500 000 Ft
Me gyei Pe da gó gi ai In té zet és Szak szol gá la ta (Veszp rém) 600 000 Ft
Me zõ ma da ras Fej lesz té si Egye sü le te (Me zõ ma da ras) 200 000 Ft
Me zõ tú ri Szi vár vány Nép ze nei Egye sü let (Me zõ túr) 150 000 Ft
Mik száth Kál mán Köz mû ve lõ dé si In téz mény, 
Könyv tár és If jú sá gi Ház (Ér sek vad kert) 200 000 Ft
Mi si na Nép tánc együt tes Egye sü let (Pécs) 150 000 Ft
Móra Fe renc Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Ru zsa) 250 000 Ft
Móra Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont (Kis kun fél egy há za) 800 000 Ft
Mó ricz Pál Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Haj dú ná nás) 200 000 Ft
Mó ricz Zsig mond Könyv tár és Kö zös sé gi Ház (Me zõ túr) 200 000 Ft
Mó ricz Zsig mond Mû ve lõ dé si és In for má ci ós Ház (Nyír adony) 200 000 Ft
Mó ricz Zsig mond Mû ve lõ dé si Ház (Sze ged-Szent mi hály) 600 000 Ft
Mó ricz Zsig mond Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Zagy va ré kas) 200 000 Ft
Mó ricz Zsig mond Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Fe hér gyar mat) 200 000 Ft
Mun ká csy Mi hály Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Ba lás tya) 200 000 Ft
Mun kás mû ve lõ dé si Köz pont Kht. (Du na új vá ros) 300 000 Ft
Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Du na bog dány) 100 000 Ft
Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Fegy ver nek) 250 000 Ft
Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Tár nok) 400 000 Ft
Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Tom pa) 150 000 Ft
Mû ve lõ dé si Ház és Köz mû ve lõ dé si Könyv tár (Nagy ré de) 200 000 Ft
Mû ve lõ dé si Ház és Vá ro si Könyv tár (Má ria pócs) 100 000 Ft
Mû ve lõ dé si Ház (Do mosz ló) 100 000 Ft
Mû ve lõ dé si Ház (Gu tor föl de) 100 000 Ft
Mû ve lõ dé si Ház (Kus tán szeg) 150 000 Ft
Mû ve lõ dé si Ház (Mád) 350 000 Ft
Mû ve lõ dé si Ház (Öskü) 150 000 Ft
Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Orosz lány) 500 000 Ft
Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Sásd) 400 000 Ft
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Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Ga lé ria (Csong rád) 500 000 Ft
Mû ve lõ dé si Köz pont (Kis kun maj sa) 500 000 Ft
Mû vé sze tek Háza (Veszp rém) 500 000 Ft
Na dá nyi Zol tán Mû ve lõ dé si Köz pont és Sin ka Ist ván Vá ro si Könyv tár 
(Be rettyó új fa lu) 500 000 Ft
Nagy köz sé gi Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház (Jász la dány) 100 000 Ft
Nagy köz sé gi Mû ve lõ dé si Ház (Ci bak há za) 200 000 Ft
Né meth Lász ló Kö zös sé gi Ház, Köz sé gi és Is ko lai Könyv tár (Me zõ szi las) 150 000 Ft
Né meth Lász ló Mû ve lõ dé si Ház (Ti hany) 100 000 Ft
Ne ve lõk Háza Egye sü let (Pécs) 600 000 Ft
Nóg rád Me gyei Köz mû ve lõ dé si és Tu risz ti kai In té zet (Sal gó tar ján) 600 000 Ft
Nyír ség Tánc együt tes (Nyír egy há za) 200 000 Ft
Or szá gos Di ák szín ját szó Egye sü let (Bu da pest) 250 000 Ft
Os váth Béla kul tu rá lis Kht. (Hód me zõ vá sár hely) 800 000 Ft
Õr me zei Kö zös sé gi Ház (Bu da pest)* 300 000 Ft
Pak si Köz mû ve lõ dé si Kht. (Paks) 300 000 Ft
Pa ta ky Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest) 400 000 Ft
Pé csi If jú sá gi Köz pont (Pécs) 600 000 Ft
Pé csi Kul tu rá lis Köz pont (Pécs) 400 000 Ft
Pest Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Bu da pest) 350 000 Ft
Pest szen tim rei Kö zös sé gi Ház (Bu da pest) 350 000 Ft
Pe tõ fi Csar nok Fõ vá ro si If jú sá gi Sza bad idõ Köz pont Kht. (Bu da pest) 100 000 Ft
Pe tõ fi Kul tu rá lis Kht. (Oros há za) 800 000 Ft
Pe tõ fi Mû ve lõ dé si Köz pont (Bics ke) 200 000 Ft
Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Ház (Tor das) 100 000 Ft
Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Tak sony) 200 000 Ft
Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Ház, Könyv tár és Hely tör té ne ti Gyûj te mény 
(Nagy má gocs) 150 000 Ft
Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Köz pont (Me zõ be rény) 500 000 Ft
Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si-Sport Ház és Könyv tár (Csep reg) 300 000 Ft
Rá kos ker ti Mû ve lõ dé si Klub (Bu da pest) 250 000 Ft
Rat kó Jó zsef Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Hat van) 100 000 Ft
Ro má ni ai Ma gyar De mok ra ta Szö vet ség – UDMR (Cluj Na po ca – Ko lozs vár) 200 000 Ft
Sal la Mû ve lõ dé si Köz pont, Könyv tár és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la (Za la lö võ) 200 000 Ft
Se lye Já nos Egye te mért Ala pít vány (Ko mar no – Rév ko má rom) 150 000 Ft
Se lye Já nos Kol lé gi um (Ko mar no – Rév ko má rom) 200 000 Ft
Sin ka Ist ván Mû ve lõ dé si Köz pont, Mû vé sze ti Is ko la és Vá ro si Könyv tár 
(Vész tõ) 150 000 Ft
Sit kei If jú sá gi Kör (Cell dö mölk) 400 000 Ft
Szan da szõ lõ si Ál ta lá nos Is ko la, Mû ve lõ dé si Ház és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la 
(Szol nok) 400 000 Ft
Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Ágas egy há za) 150 000 Ft
Szé che nyi Ist ván Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Ná dasd) 80 000 Ft
Sze gé nye ket és Rá szo rul ta kat Se gí tõ Ala pít vány (Bu da pest) 100 000 Ft
Szé kely Mi hály Kó rus Köz mû ve lõ dé si Ala pít vány (Jász be rény) 100 000 Ft
Szent end re Mû ve lõ dé si és Mû vé sze ti In téz mé nyei (Szent end re) 300 000 Ft
Szent esi Mû ve lõ dé si Köz pont (Szen tes) 250 000 Ft
Sze pes Gyu la Mû ve lõ dé si Köz pont (Érd) 100 000 Ft
Szil vá gyért Egye sü let (Szil vágy) 200 000 Ft
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Szü lõ föld Pol gá ri Tár su lás (Fi la ko vo – Fü lek) 100 000 Ft
Tá pi ómen te Ala pít vány (Nagy ká ta) 100 000 Ft
Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ros Bán hi dai Pus kin Mû ve lõ dé si Ház (Ta ta bá nya) 250 000 Ft
Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ros Kert vá ro si Bá nyász Mû ve lõ dé si Ott hon 
(Ta ta bá nya) 300 000 Ft
Téka Mû ve lõ dé si Ala pít vány (Gher la – Sza mo súj vár) 100 000 Ft
Te le ki Lász ló Vá ro si Könyv tár és Mû ve lõ dé si Köz pont (Pász tó) 800 000 Ft
TEMI Fri ed Mû ve lõ dé si Ház Köz hasz nú Ala pít vány (Si mon tor nya) 500 000 Ft
TEMI Mó ricz Zsig mond Mû ve lõ dé si és If jú sá gi Ház Köz hasz nú Ala pít vány 
(Nyír egy há za) 200 000 Ft
Te rü le ti Mû ve lõ dé si In téz mé nyek Egye sü le te (Bu da pest) 200 000 Ft
Tol na Me gyei Nép fõ is ko lai Tár sa ság (Szek szárd) 200 000 Ft
Tol na me gyei Nép mû vé sze ti Egye sü let (Szek szárd) 200 000 Ft
Tra dí ció Ala pít vány (Bu da pest) 100 000 Ft
Túr ke vei Kul tu rá lis Egye sü let (Túr ke ve) 150 000 Ft
Ür mény há zi If jú sá gi Klub Pol gá rok Tár su lá sa (Jer me nov ci – Ür mény há za) 600 000 Ft
Váci Mi hály Mû ve lõ dé si Ház (Ve res egy ház) 600 000 Ft
Vaj da Jó zsef Nép dal kö ri Egye sü let (Gel lén há za) 200 000 Ft
Vaj da Pé ter Mû ve lõ dé si Köz pont és Tu rul Mozi (Szar vas) 100 000 Ft
Vaj da sá gi Ma gyar Folk lór köz pont (Su bo ti ca – Sza bad ka) 200 000 Ft
Vá ro si Könyv tár és In téz mé nyei (Szi get szent mik lós) 200 000 Ft
Vá ro si Köz mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Bá tony te re nye) 600 000 Ft
Vá ro si Kul tu rá lis Köz pont és Könyv tár (Sze rencs) 800 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si és Ze nei Köz pont Kht. (Szol nok) 200 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Ba la ton lel le) 200 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Új szász) 200 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház (De ve cser) 170 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház, Könyv tár és Sza bad idõ Köz pont (Solt vad kert) 100 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház (Vas vár) 500 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Jó zsef At ti la Könyv tár (Kun szent már ton) 150 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Encs) 200 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Veszp rém) 600 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Csor na) 150 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Du na föld vár) 200 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Má té szal ka) 500 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Ózd) 200 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Ko mar no – Rév ko má rom) 300 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Ta má si) 250 000 Ft
Va sas Mû vész együt tes Ala pít vány (Bu da pest) 300 000 Ft
Vasi Mú ze um ba rát Egye sü let (Szom bat hely) 200 000 Ft
Veszp rém Me gyei Ama tõr Szín ját szók Egye sü le te (Veszp rém) 250 000 Ft
Veszp rém Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Veszp rém) 800 000 Ft
VOKE Cso mó pon ti Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Szol nok) 1 000 000 Ft
VOKE Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Köz pont (Du na ke szi) 600 000 Ft
VOKE Mû ve lõ dé si Háza (Kis kun ha las) 150 000 Ft
VOKE Vas utas Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Bé kés csa ba) 300 000 Ft
VOKE Vö rös marty Mi hály Mû ve lõ dé si Ház (Szé kely ud var hely) 70 000 Ft
VOKE Vö rös marty Mi hály Mû ve lõ dé si Háza (Mis kolc) 100 000 Ft
Vö rös marty Mi hály If jú sá gi és Mû ve lõ dé si Köz pont (Bony hád) 800 000 Ft
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Zá kány szé ki Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Zá kány szék) 200 000 Ft
Zala Me gyei Mû ve lõ dé si és Pe da gó gi ai In té zet, Szak kép zõ Is ko la 
(Za la eger szeg) 500 000 Ft
Za la szen ti ván If jú sá gi és Kul tu rá lis Egye sü let (Za la szen ti ván) 200 000 Ft
Zsá ka Jö võ jé ért Ala pít vány (Zsá ka) 600 000 Ft

4. Köz mû ve lõ dé si te vé keny ség fej lesz té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bácsszent györ gyi Köz sé gi Ön kor mány zat (Bácsszent györgy)
A gyö ke rek hez való kö tõ dés erõ sí té sé re Bácsszent györ gyön 100 000 Ft

Fel sõ reg mec Pol gár mes te ri Hi va tal (Fel sõ reg mec)
Fel sõ reg me ci ha tár men ti ta lál ko zó meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Fü zér ka ja ta Köz sé gi Ön kor mány zat (Fü zér ka ja ta)
Ér ték meg õr zõ kul tu rá lis ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra a Hegy köz ben 1 000 000 Ft

Gyû rûs Köz sé gi Ön kor mány zat (Gyû rûs)
Gyû rûs köz ség köz mû ve lõ dé si te vé keny sé gé nek fel élesz té sé re 600 000 Ft

Kesz nyé ten Köz sé gi Ön kor mány zat (Kesz nyé ten)
Hát rá nyos hely ze tû te le pü lé sen meg va ló sí tott prog ram tá mo ga tá sá ra 400 000 Ft

Kis csécs Köz sé gi Ön kor mány zat (Kis csécs)
Hát rá nyos hely ze tû te le pü lé sen meg va ló sí tott kis tér sé gi 
ha gyo mány õr zõ prog ram tá mo ga tá sá ra 150 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Ko vács vá gás)
Hát rá nyos hely ze tû te le pü lé sen meg va ló sí tott prog ram tá mo ga tá sá ra 150 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Mór ágy)
Mór ágy köz ség köz mû ve lõ dé si te vé keny sé ge tá mo ga tá sá ra 500 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Nyí ri)
Hát rá nyos hely ze tû te le pü lé sen meg va ló sí tan dó prog ram tá mo ga tá sá ra 100 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Or mos bá nya)
Or szá gos és re gi o ná lis ama tõr mû vé sze ti fesz ti vál
ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Szíj ár tó há za)
Szíj ár tó há zai cí mer ava tá si-zász ló szen te lé si ün nep ség re 150 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Vá gás hu ta)
Ha gyo mány õr zõ prog ra mok és ki rán du lá sok meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Vily vi tány)
A 65 éves Vily vi tány címû prog ram meg ren de zé sé re 100 000 Ft
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Köz sé gi Pol gár mes te ri Hi va tal (Pusz ta föld vár)
Ka rá csony vá ró na pok meg va ló sí tá sá ra 150 000 Ft

Ma gyar csa nád Köz ség Pol gár mes te ri Hi va tala (Ma gyar csa nád)
Ha gyo mány õr zõ prog ram meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Mát ra szõ lõs)
Mát ra szõ lõs te le pü lés köz mû ve lõ dé si te vé keny sé ge i re 2005. év ben 600 000 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Me zõ sze me re)
Me zõ sze me re te le pü lés köz mû ve lõ dé si fo lya ma ta i nak tá mo ga tá sá ra 800 000 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Nagy bar ca)
A Tol las Ti bor Em lék ház kul tu rá lis és köz mû ve lõ dé si 
mun ká já nak meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

5. A ha zai cir kusz mû vé szet fej lesz té sé re

Az al té ma pá lyá za ti dön té se it a ku ra tó ri um 2005. má jus 13-ra ha lasz tot ta.

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 19 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 43 620 625 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 14 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 26 528 125 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 18 350 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Anyám Fe ke te Ró zsa Köz hasz nú Ala pít vány (Ve res egy ház)
Anyám fe ke te ró zsa – ma gyar nyel vû nem zet kö zi vers- és pró za mon dó 
ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 1 500 000 Ft

Bé kés Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont, Kéz mû ves Szak is ko la 
és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la (Bé kés csa ba)
XIV. nem zet kö zi báb fesz ti vál meg ren de zé sé re 1 800 000 Ft

Bu da pes ti Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
A köz mû ve lõ dés há zai Bu da pes ten 3. és a Szak ma tü kör
4. címû kö tet ki adá sá ra 1 000 000 Ft

Csong rád Me gyei Köz mû ve lõ dé si Ta nács adó Köz pont (Sze ged)
A VII. köz mû ve lõ dé si nyá ri egye tem – tér, tár sa da lom, kul tú ra  –
kon fe ren cia meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft
Csong rád me gyei ama tõr mû vé sze ti ki ál lí tá sok anya gá nak meg je len te té sé re 
a köz pont vir tu á lis ga lé ri á já ban, va la mint kí sé rõ PR-anya gok ki adá sá ra 300 000 Ft
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Eg res sy Béni Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Ka zinc bar ci ka)
Ka zinc bar ci ka és Tér sé ge Köz mû ve lõ dé si Tár su lás prog ram ja i nak 
tá mo ga tá sá ra 1 200 000 Ft

Hun ga ro fest Nem ze ti Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Bu da pest)
Ven dég ség ben Bu da pes ten – ha tá ron túli ma gyar fi a ta lok 
10. ta lál ko zó já nak meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ke me nes al jai Mû ve lõ dé si Köz pont (Cell dö mölk)
Krá ter hang ver seny 2005 – fú vós ze ne ka rok ta lál ko zó já ra 
Cell dö möl kön és a Ség he gyen 350 000 Ft

Ma gyar Kol lé gi um Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
A Har gi ta 2005 címû tur né meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet (Bu da pest)
Az 5. Bu da ke szi ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra* 1 500 000 Ft

Ma gyar Szõ lõ- és Bor kul tú ra Szol gál ta tó Kht. (Bu da pest)
Szü re ti fel vo nu lás le bo nyo lí tá sá ra és a Bor né pek da lai 
címû dal ver seny meg va ló sí tá sá ra* 6 000 000 Ft

Ma gyar Vár Ala pít vány (Po máz)
Nem zet kö zi Ka lo ta szeg-tá bor meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Tánc pe da gó gu sok Or szá gos Szö vet sé ge (Bu da pest)
A XIV. or szá gos gyer mek-ju ni or-if jú sá gi-fel nõtt tánc mû vé sze ti 
fesz ti vá lok meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Za lai Tánc együt tes Egye sü let (Za la eger szeg)
A VIII. Kár pát-me den ce Ver bunk ver seny meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Tóth Zsu zsan na s. k.,
a Köz mû ve lõ dé si Szak mai Kol lé gi um

el nö ke

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

ki kü szö bö len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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TÁJÉKOZTATÓ 
A LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL
az 1995. évi LXVI. tör vény 34/A §-a (1) be kez dé sé ben fog lal tak tá mo ga tá sá ra

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. már ci us 10.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. má jus 4.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 171 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 267 843 061 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 5 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 3 430 000 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 124 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 202 722 009 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 150 000 000 Ft

1. Mik ro fil me zés és di gi tá lis fel vé tel elõ ké szí té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Kecs ke mét)
Bács-Bod rog me gye THB 1945–1947, Kecs ke mét Vá ros Ta ná csa VB- 
és Bács-Kis kun Me gye Ta ná csa VB-jegy zõ köny ve i nek (1950–1990) 
mik ro fil me zés re való elõ ké szí té sé re* 718 000 Ft

Ba ra nyai Re for má tus Egy ház me gye (Pécs)
XX. szá za di 1920–1948 kö zöt ti irat együt te sek ren de zé sé re, mik ro fil me zés 
elõ ké szí té sé re 264 000 Ft

Bé kés Me gye Kép vi se lõ-tes tü le te Me gyei Le vél tá ra (Gyu la)
Me gyei bí ró sá gi ira tok mik ro fil me zés re való elõ ké szí té sé re 151 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (Bu da pest)
Bu da pest Fõ vá ro si Ta nács ta nács ülé si jegy zõ köny vei 1950–1990 
mik ro fil me zés re való elõ ké szí té sé re* 1 932 000 Ft
Bu da pest szé kes fõ vá ros pol gár mes te ri ügy osz tá lyok 1930–1950. 
évi név- és tárgy mu ta tó köny vek mik ro fil me zés re való elõ ké szí té sé re* 1 513 000 Ft
XX. szá za di ve szé lyez te tett ál la po tú bí ró sá gi ira tok mik ro fil me zés re
való elõ ké szí té sé re* 1 890 000 Ft

Fej ér Me gyei Le vél tár (Szé kes fe hér vár)
A Fej ér Me gyei Fõ ügyész ség 1957–1962 kö zött fenn ma radt bün te tõ ügyi 
ira ta i nak ren de zé sé re és mik ro fil me zés re való elõ ké szí té sé re 315 000 Ft
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Ma gyar Ipar mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Az egye tem 1897–1945 kö zöt ti jog elõd in téz mé nyei hall ga tói 
nyil ván tar tá sa di gi ta li zá lás ra tör té nõ elõ ké szí té sé re 378 000 Ft

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)
Az Or szá gos Terv hi va tal le vél tá ra mik ro fil me zé sé nek elõ ké szí té sé re* 853 000 Ft

Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Zsi na ti Le vél tá ra (Bu da pest)
A re for má tus egy ház köz igaz ga tá si irat anya gá ból a 251–300-ig 
sor szá mo zott do bo zok mik ro fil me zé sé nek elõ ké szí té sé re 179 000 Ft

Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Fe le ke ze ti anya köny vek mik ro fil me zé sé nek elõ ké szí té sé re 650 000 Ft

Mis kol ci Egye tem (Mis kolc)
A Mis kol ci Egye tem 1956-os irat anya gá nak ren de zé sé re, 
di gi tá lis fény ké pe zés re való elõ ké szí tés re 252 000 Ft

Nóg rád Me gyei Le vél tár (Sal gó tar ján)
Az MKP, MDP, SZDP me gyei bi zott sá gi jegy zõ köny ve i nek 
mik ro fil me zés re való elõ ké szí té sé re 252 000 Ft

So mogy Me gyei Le vél tár (Ka pos vár)
So mogy Vár me gye Tan fel ügye lõ sé ge (1895–1950) ira ta i nak 
át se lej te zé sé re és mik ro fil me zés re tör té nõ elõ ké szí té sé re 504 000 Ft

2. Mik ro fil mez te tés re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Kecs ke mét)
Ku ta tá si célú mik ro film má so la tok ké szít te té sé re Bács-Kis kun me gyei 
te le pü lé sek fe le ke ze ti anya köny ve i rõl* 247 000 Ft
Bács-Kis kun me gyei te le pü lé sek, Bács-Bod rog me gye és Kecs ke mét vá ros 
tes tü le ti jegy zõ köny ve i nek (1763–1990) mik ro fil mez te té sé re* 1 897 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Le vél tár (Pécs)
Pécs vá ros ta ná csa köz igaz ga tá si ira ta i nak mik ro fil mez te té sé re* 1 794 000 Ft

Bé kés Me gye Kép vi se lõ-tes tü le te Me gyei Le vél tá ra (Gyu la)
15 000 biz ton sá gi mik ro film ké szít te té sé re bí ró sá gi anyag ról, va la mint 
anya köny vi mik ro fil mek má sol ta tá sá ra 604 000 Ft

Evan gé li kus Egy ház köz ség (Oros há za)
Anya köny vek mik ro fil me zé sé re és má so la tok ké szít te té sé re 132 000 Ft

Fej ér Me gyei Le vél tár (Szé kes fe hér vár)
Az MDP Fej ér Me gyei Bizott sá ga 1948–1956 kö zött fenn ma radt 
jegy zõ köny ve i nek mik ro fil mez te té sé re 604 000 Ft
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Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye Sop ro ni Le vél tá ra (Sop ron)
Ve szé lyez te tett ál la po tú XX. szá za di irat együt te sek mik ro fil me zé sé re 1 768 000 Ft

Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Zsi na ti Le vél tá ra (Bu da pest)
A re for má tus egy ház köz igaz ga tá si ira ta i ból a 251–300 sor szá mú 
do bo zok mik ro fil mez te té sé re, má so la tok ké szít te té sé re 610 000 Ft

So mogy Me gyei Le vél tár (Ka pos vár)
So mogy Vár me gye Ne me si Köz gyû lé se köz- és kis gyû lé si jegy zõ köny vei 
(1800–1849), in de xe ik (1658–1849) és So mogy Vár me gye Tör vény ha tó sá gi 
Bi zott sá ga (1867–1950) jegy zõ köny ve i nek mik ro fil mez te té sé re 2 400 000 Ft
Kép vi se lõ-tes tü le ti, ta nács ülé si, tör vény ha tó sá gi bi zott sá gi jegy zõ köny vek 
(1861–1950) mik ro fil mez te té sé re 805 000 Ft

Szom bat he lyi Egy ház me gyei (Szom bat hely)
Anya köny vek mik ro film jé rõl, mik ro film má so lat ké szít te té sé re 
a püs pö ki le vél tár szá má ra 1 466 000 Ft

Vác Vá ros Le vél tá ra (Vác)
Váci fe le ke ze ti anya köny vek rõl po zi tív mik ro film má so la tok ké szít te té sé re 105 000 Ft

Vas Me gyei Le vél tár (Szom bat hely)
Vas vár me gye ne me si köz gyû lé si jegy zõ köny ve i nek (1595–1849) 
mik ro fil mez te té sé re 976 000 Ft

Veszp rém Me gyei Le vél tár (Veszp rém)
Veszp rém vár me gye re for má tus és iz ra e li ta anya köny ve i rõl 1895-ig 
ku ta tá si célú mik ro film má so la tok ké szí té sé re 250 000 Ft

3. Res ta u rá lás ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Kecs ke mét)
A XVII–XX. szá za di jegy zõ köny vek, köz igaz ga tá si ira tok, 
ik ta tók, lajst ro mok res ta u rá lá sá ra* 1 105 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Le vél tár (Pécs)
Per ga men ok le ve lek res ta u rál ta tá sá ra* 642 000 Ft

Bé kés Me gye Kép vi se lõ-tes tü le te Me gyei Le vél tá ra (Gyu la)
Meg ron gá ló dott kö te tek: Ma gyar gyu la le ve les köny ve, Bé kés vár me gye 
köz gyû lé si jegy zõ köny ve, Vész tõi atya fi sá gos egyez sé gek jegy zõ köny ve
res ta u rál ta tá sá ra 560 000 Ft

Bu dai Szerb Or to dox Egy ház me gye (Szent end re)
XVIII. és XIX. szá za di pro to kol lu mok res ta u rál ta tá sá ra 500 000 Ft
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Du nán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let Tu do má nyos Gyûj te mé nyei
(Pápa)
18–19. szá za di le vél tá ri ira tok res ta u rá lá sá ra 340 000 Ft

Egri Fõ egy ház me gye (Eger)
Ke resz tel tek anya köny ve (1846–1851) és há za sul tak anya köny ve 
(1899–1914) fél bõr kö té sû kö te te i nek res ta u rál ta tá sá ra 460 000 Ft

Egy ház me gyei Le vél tár (Gyõr)
17–18. szá za di kö te tek könyv kö té sze ti res ta u rá lá sá ra 100 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem könyv tá ra kéz irat- és 
rit ka ság tá rá ban õr zött kö zép ko ri ok le ve lek res ta u rá lá sá ra* 1 260 000 Ft

Esz ter gom-Bu da pes ti Fõ egy ház me gyei Hi va tal (Esz ter gom)
Meg ron gá ló dott, pusz tu lás nak in dult ira tok, irat együt te sek res ta u rá lá sá ra 610 000 Ft

Evan gé li kus Egy ház köz ség (Oros há za)
Az 1893–1895. és 1948–1996. évek kö zöt ti ke resz te lé si 
anya köny vek res ta u rá lá sá ra 480 000 Ft

Gyõr Me gyei Jogú Vá ros Le vél tá ra (Gyõr)
Gyõr Vá ros Ta ná csa ira ta i nak res ta u rá lá sá ra 890 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye Gyõ ri Le vél tá ra (Gyõr)
Kéz ira tos tér ké pek és kö te tek, va la mint ok le vél res ta u rá lá sá ra 1 856 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye Sop ro ni Le vél tá ra (Sop ron)
30 db Mo hács elõt ti, 1276–1525 kö zöt ti ok le vél res ta u rá lá sá ra 1 989 000 Ft
He ves Megyei Le vél tár (Eger)
Az ér se ki gaz da sá gi le vél tár két jog biz to sí tó ok má nyá nak 
(úri szé ki ik ta tó könyv nek, il let ve elen chus nak) a res ta u rá lá sá ra 1 080 000 Ft

Ka lo csa-Kecs ke mé ti Fõ egy ház me gye (Ka lo csa)
Fe u dá lis kori kéz ira tos tér ké pek res ta u rá lá sá ra 690 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Esz ter gom)
Esz ter gom ví zi vá ros jegy zõ köny ve, a sza bad ki rá lyi vá ros re geszt ru ma, 
va la mint az Esz ter go mi Ta ní tó kép zõ Fõ is ko la ira tai res ta u rá lá sá ra 544 000 Ft

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (Bu da pest)
6 kéz ira tos kö tet res ta u rá lá sá ra 880 000 Ft

Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Ma ra dan dó ér té kû ira tok: Si vi ti-táb la és rab bi le ve lek res ta u rá lá sá ra 488 000 Ft

Nóg rád Me gyei Le vél tár (Sal gó tar ján)
4 db nagy mé re tû cég bí ró sá gi kö tet res ta u rá lá sá ra 1 360 000 Ft

Pé csi Egy ház me gye (Pécs)
Tér ké pek res ta u rá lá sá ra 500 000 Ft
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Sá ros pa ta ki Re for má tus Kol lé gi um Tu do má nyos Gyûj te mé nyei 
(Sá ros pa tak)

Col lec tio cen su ra rum par ti cu la ri um 1786–93 és az 1687-bõl szár ma zó 
Pro to col lum-tö re dék res ta u rá lá sá ra 384 000 Ft

So mogy Me gyei Le vél tár (Ka pos vár)

10 db 1526 elõt ti ok le vél res ta u rá lá sá ra 200 000 Ft

Sop ro ni Evan gé li kus Egy ház köz ség Le vél tá ra (Sop ron)

Hra bovsz ky-kö te tek res ta u rá lá sá ra 320 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra 
(Nyír egy há za)

Ve szé lyez te tett le vél tá ri anyag res ta u rá lá sá ra 820 000 Ft

Szom bat he lyi Egy ház me gye (Szom bat hely)

Pe né szes anya köny vek új ra köt te té sé re, té kák ké szít te té sé re 
anya köny vek tá ro lá sá ra, gaz da sá gi és ve gyes ira tok res ta u rá lá sá ra 125 000 Ft

Ti szán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let és Deb re ce ni Re for má tus 
Kol lé gi um (Deb re cen)

A Si nai Mik lós-fé le ha gya ték ál lo má nyá ból há rom kö tet res ta u rá lá sá ra* 832 000 Ft

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Szek szárd)

Vár me gyei köz gyû lé si jegy zõ köny vek (1747–1776) 5 kö te té nek 
res ta u rá lá sá ra, új ra köt te té sé re, vé dõ tok ban való el he lye zé sé re 466 000 Ft

Váci Egy ház me gye (Vác)

A Pro to col lum lit te ra rum-so ro zat négy XVIII. szá za di kö te té nek 
res ta u rá lá sá ra 520 000 Ft

Vas Me gyei Le vél tár (Szom bat hely)

Szom bat hely Vá ros Ta ná csa ira ta i nak res ta u rá lá sá ra 1 320 000 Ft

Veszp ré mi Ér sek ség (Veszp rém)

XVIII. szá za di anya köny vek res ta u rá lá sá ra 560 000 Ft

Zala Me gyei Le vél tár (Za la eger szeg)

XVI–XIX. szá za di ok le ve lek, cé hes ira tok, va la mint Za la eger szeg vá ros 
köz gyû lé si ha tá ro za ta it tar tal ma zó mu ta tók res ta u rá lá sá ra 1 552 000 Ft

4. Rak tá ri esz kö zök és be ren de zé sek be szer zé sé re

5. Re pro grá fi ai esz kö zök be szer zé sé re
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6. Gé pek, mû sze rek, nyers anya gok be szer zé sé re res ta u rá lás hoz és mik ro fil me -
zés hez

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra (Bu da pest)

Res ta u rá lás hoz szük sé ges mû sze rek és nyers anya gok, ph-mé rõ ké szü lé kek, 
el szí vó be ren de zés, pa pír be szer zé sé re* 886 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Kecs ke mét)

Mik ro fil mek tá ro lá sá hoz spe ci á lis szek rény be szer zé sé re* 600 000 Ft

Sav men tes do bo zok be szer zé sé re* 1 172 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Le vél tár (Pécs)

Res ta u rá lás hoz szük sé ges anya gok be szer zé sé re* 573 000 Ft

Sav men tes irat tá ri do bo zok be szer zé sé re* 668 000 Ft

Bé kés Me gye Kép vi se lõ-tes tü le te Me gyei Le vél tá ra (Gyu la)

Res ta u rá ló, könyv kö tõ anya gok be szer zé sé re 250 000 Ft

Sav men tes irat tá ro ló do bo zok, tér kép tá ro ló szek rény, 
rak tá ri ta ka rí tó gép be szer zé sé re 1 400 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (Bu da pest)

Res ta u rá lás hoz és mik ro fil me zés hez szük sé ges gé pek, mû sze rek 
és nyers anya gok be szer zé sé re* 7 198 000 Ft

Sav men tes do bo zok be szer zé sé re* 5 700 000 Ft

Csong rád Me gyei Le vél tár (Sze ged)

Res ta u rá lás hoz és mik ro fil me zés hez szük sé ges gé pek, nyers anya gok 
és vegy sze rek be szer zé sé re 480 000 Ft

Rak tá ri esz kö zök és be ren de zé sek be szer zé sé re 1 558 000 Ft

Egy ház me gyei Le vél tár (Gyõr)

Tér kép tar tó szek ré nyek be szer zé sé re 705 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)

Az ELTE le vél tá ra szá má ra re pro grá fi ai esz kö zök – fény má so ló 
és di gi tá lis fény ké pe zõ gép be szer zé sé re* 210 000 Ft

Az ELTE le vél tá rá ban a le vél tá ri anyag tá ro lá sá hoz, fi zi kai ál la po tá nak 
meg óvá sá hoz sav men tes do bo zok be szer zé sé re* 1 700 000 Ft

Evan gé li kus Egy ház köz ség (Nyír egy há za)

Rak tá ri esz kö zök, rak tá ri áll vány zat, rak tá ri ta ka rí tó gép be szer zé sé re 400 000 Ft

Fej ér Me gyei Le vél tár (Szé kes fe hér vár)

Sav men tes irat tá ro ló do bo zok be szer zé sé re 450 000 Ft
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Gyõr Me gyei Jogú Vá ros Le vél tá ra (Gyõr)
Rak tá ri esz kö zök és be ren de zé sek 
(áll vány zat, rajz tá ro ló fi ó kos fém szek rény) be szer zé sé re 825 000 Ft
Sav men tes irat tá ro ló do bo zok be szer zé sé re 670 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye Sop ro ni Le vél tá ra (Sop ron)
Le vél tá ri anyag tá ro lá sá hoz 500 db A/4-es sav men tes irat tá ro ló 
do boz be szer zé sé re 488 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Le vél tár (Deb re cen)
Rak tá ri áll vány zat be szer zé sé re 15 000 000 Ft

He ves Me gyei Le vél tár (Eger)
Rak tá ri ta ka rí tó gép be szer zé sé re 100 000 Ft

HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um (Bu da pest)
Mik ro fil me zõ mû hely bõ ví té sé re po zi tív mik ro film má so ló val 3 520 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Le vél tár (Szol nok)
Res ta u rá tor mû hely fej lesz té sé hez szük sé ges gé pek, esz kö zök, 
nyers anya gok, vegy sze rek be szer zé sé re 1 561 000 Ft
Sav men tes irat tá ro ló do bo zok be szer zé sé re 760 000 Ft
Rak tá ri ta ka rí tó gép be szer zé sé re 300 000 Ft

Ka lo csa-Kecs ke mé ti Fõ egy ház me gye (Ka lo csa)
Sav men tes, spe ci á lis mé re tû irat tá ro ló do bo zok be szer zé sé re 280 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Esz ter gom)
Rak tá ri áll vány zat be szer zé sé re 800 000 Ft
Sav men tes irat tá ro ló do bo zok be szer zé sé re 462 000 Ft

Ma gyar Ben cés Kong re gá ció Pan non hal mi Fõ apát ság 
(Pan non hal ma)
Rak tá ri szek ré nyek be szer zé sé re 299 000 Ft

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)
Res ta u rá lás hoz és mik ro fil me zés hez szük sé ges gé pek, mû sze rek 
és nyers anya gok be szer zé sé re* 7 260 000 Ft
Mik ro fil me zés hez szük sé ges gé pek, mû sze rek és nyers anya gok be szer zé sé re* 3 490 000 Ft
Re pro grá fi ai esz köz: mik ro film ol va só, -má so ló gép be szer zé sé re* 6 357 000 Ft
Rak tá ri esz kö zök és be ren de zé sek be szer zé sé re* 2 574 000 Ft

Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház Zsi na ti Le vél tá ra (Bu da pest)
Rak tá ri áll vány zat be szer zé sé re 600 000 Ft

Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Rak tá ri ta ka rí tó gé pek be szer zé sé re, a rak tá ri áll vány zat át épí té sé re 350 000 Ft

Mis kol ci Egye tem (Mis kolc)
A Mis kol ci Egye tem 1956-os irat anya gá hoz szük sé ges 
sav men tes irat tá ro ló do bo zok be szer zé sé re 90 000 Ft
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Nóg rád Me gyei Le vél tár (Sal gó tar ján)

A res ta u rá tor mû hely szá má ra tûz ál ló vegy szer szek rény 
és mé rõ esz kö zök be szer zé sé re 650 000 Ft

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem (Sop ron)

Ipa ri por szí vó és au to ma ta sú ro ló gép be szer zé sé re 
az egye te mi le vél tár szá má ra 300 000 Ft

Pé csi Tu do mány egye tem (Pécs)

Di gi tá lis fény ké pe zõ gép be szer zé sé re az egye tem le vél tár szá má ra 283 000 Ft

Sá ros pa ta ki Re for má tus Kol lé gi um Tu do má nyos Gyûj te mé nyei 
(Sá ros pa tak)

A res ta u rá ló mû hely szá má ra anya gok, vegy sze rek, 
di gi tá lis mér leg vá sár lá sá ra 256 000 Ft

Sem mel we is Egye tem (Bu da pest)

Le vél tá ri rak tá ri áll vány zat be szer zé sé re és össze ál lí tá sá ra 3 000 000 Ft

So mogy Me gyei Le vél tár (Ka pos vár)

Sav men tes irat tá ro ló do bo zok be szer zé sé re 1 600 000 Ft

D820C szá raz üze mû rak tá ri ta ka rí tó gép be szer zé sé re 300 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra 
(Nyír egy há za)

Sharp má so ló és Ca non mik ro film-szken ner be szer zé sé re 630 000 Ft

Sav men tes irat tá ro ló do bo zok be szer zé sé re 1 368 000 Ft

Sze ge di Tu do mány egye tem (Sze ged)

Ve szé lyez te tett ál la po tú le vél tá ri anyag tá jé koz ta tá si és ku ta tá si 
célú má so la ta i nak ké szí té sé hez szük sé ges di gi tá lis 
fény ké pe zõ gép be szer zé sé re 224 000 Ft

Szé kes fe hér vár Me gyei Jogú Vá ros Le vél tá ra (Szé kes fe hér vár)

Sav men tes irat tá ro ló do bo zok be szer zé sé re 933 000 Ft

Szé kes fe hér vá ri Egy ház me gye (Szé kes fe hér vár)

Di gi tá lis fény ké pe zõ gép vá sár lá sá ra 300 000 Ft

Szom bat he lyi Egy ház me gye (Szom bat hely)

Mik ro film ol va só gép be szer zé sé re 998 000 Ft

Rak tá ri be ren de zés – ok le vél tá ro ló, res ta u rált ira tok
szá má ra fém tá ro ló – be szer zé sé re 208 000 Ft

Ti szán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let és Deb re ce ni 
Re for má tus Kol lé gi um (Deb re cen)

Rak tá ri esz kö zök és be ren de zé sek be szer zé sé re* 875 000 Ft
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Tol na Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Szek szárd)
Ne me si köz gyû lé si ira tok, ta ná csi ira tok mik ro fil me zé sé hez, biz ton sá gi 
ne ga tív és ku ta tó ter mi po zi tív fil mek ké szí té sé hez 
szük sé ges esz kö zök be szer zé sé re 1 098 000 Ft
Ku ta tó te rem szá má ra le ol va só be ren de zés be szer zé sé re 1 407 000 Ft
300 IFM tá ro lá sá hoz szük sé ges áll vány zat és tar to zé kai meg vá sár lá sá ra, 
va la mint en nek össze sze re lé sé re 1 000 0000 Ft
Sav men tes do bo zok vá sár lá sá ra az al is pá ni ira tok át do bo zo lá sá hoz 277 000 Ft

Vác Vá ros Le vél tá ra (Vác)
Nagy mé re tû le vél tá ri irat anyag (tér ké pek, terv do ku men tá ci ók) 
di gi ta li zá lá sá hoz, di gi tá lis fény ké pe zõ gép be szer zé sé re 305 000 Ft
Gör dít he tõ (mo bil) rak tá ri áll vány zat be szer zé sé re és össze ál lí tá sá ra 4 000 000 Ft

Vas Me gyei Le vél tár (Szom bat hely)
Res ta u rá lás hoz szük sé ges gé pek, mû sze rek és nyers anya gok be szer zé sé re 1 604 000 Ft
Re pro grá fi ai esz kö zök – má so ló gép és di gi tá lis fény ké pe zõ gép – be szer zé sé re 187 000 Ft
Rak tá ri esz kö zök és be ren de zé sek be szer zé sé re 520 000 Ft

Veszp rém Me gyei Le vél tár (Veszp rém)
Res ta u rá ló anya gok, se géd esz kö zök és gé pek be szer zé sé re 1 184 000 Ft
Rak tá ri esz kö zök és be ren de zé sek, té kák, irat bo rí tók és irat tá ro ló 
do bo zok be szer zé sé re 4 000 000 Ft

Veszp ré mi Egye tem (Veszp rém)
Az egye tem Ge or gi kon Me zõ gaz da ság tu do má nyi Kara szá má ra le vél tá ri
rak tá ri esz kö zök be szer zé sé re 2 640 000 Ft

Zala Me gyei Le vél tár (Za la eger szeg)
Tá jé koz ta tá si, va la mint ku ta tá si célú má so la tok ké szí té sé hez szük sé ges 
ol va só-má so ló gép be szer zé sé re 2 500 000 Ft
A le vél tá ri anyag szak sze rû tá ro lá sá hoz szük sé ges esz kö zök be szer zé sé re 675 000 Ft

Mol nár Jó zsef  s. k.,
a Le vél tá ri Szak mai Kol lé gi um

el nö ke

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

ki kü szö bö len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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TÁJÉKOZTATÓ 
A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. már ci us 16.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. má jus 5.

Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 508 db

Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 868 983 539 Ft

Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): 8 db

Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 12 982 000 Ft

Ha lasz tott pá lyá zat: –

Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –

Tá mo ga tott pá lyá zat: 346 db

Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 665 923 838 Ft

Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 281 098 500 Ft

1. Ki ál lí tá sok ra, ki ad vá nyok ra 2006. jú ni us 30-ig

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

A Du na mel lé ki Re for má tus Egy ház ke rü let Rá day Gyûj te mé nye 
(Bu da pest)

A tér kép – a tör té ne lem szem üve ge címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
és ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re 250 000 Ft

Üve ges tá ro ló ké szí té sé re 170 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u mi Szer ve ze te 
(Kecs ke mét)

Az el fe lej tett mû vész – Do rom lá si Pin tér Jó zsef címû idõ sza ki ki ál lí tás 
meg ren de zé sé re és a ki ál lí tást be mu ta tó ka ta ló gus meg je len te té sé re 150 000 Ft

Szív kül di szív nek szí ve sen… ké pek a mé zes ka lács kul túr tör té ne té bõl 
címû idõ sza ki ki ál lí tás meg ren de zé sé re és a hoz zá kap cso ló dó 
ki ad vány el ké szí té sé re 200 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Pécs)

Ha zai mú ze u mok ván dor ki ál lí tá sai címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Ki ál lí tás meg ren de zé sé re a bé csi Col le gi um Hun ga ri cum ban 500 000 Ft
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Bé kés Me gye Kép vi se lõ-tes tü le te Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga 
(Bé kés csa ba)
De dinsz ky Gyu la em lék ki ál lí tás meg ren de zé sé re 100 000 Ft
Perl rott Csa ba Vil mos em lék ki ál lí tás meg ren de zé sé re szü le té sé nek 
100. év for du ló ja al kal má ból, és a ki ál lí tást kí sé rõ ki ad vány meg je len te té sé re 200 000 Ft
A XXXIV. al föl di tár lat meg ren de zé sé re és a hoz zá kap cso ló dó 
ki ad vány meg je len te té sé re 600 000 Ft

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Mis kolc)
Ma gyar ha di vi se le tek – So mo gyi Gyõ zõ fes tõ, gra fi kus mû vész 
ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re a Sá ros pa ta ki Kép tár ban, va la mint 
a ki ál lí tá si ka ta ló gus meg je len te té sé re* 800 000 Ft
Ki ál lí tás ve ze tõ ki ad vány meg je len te té sé re Az ás vá nyok vi lá ga 
címû idõ sza ki ki ál lí tás hoz* 300 000 Ft

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
Habs burg Má ria és ud va rai címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
és ka ta ló gus ki adá sá ra 6 000 000 Ft

Csí ki Szé kely Mú ze um (Mi er cu rea Ciuc – Csík sze re da)
Az elsõ szé kely föl di bor víz mú ze um ins tal lá ci ó já nak lét re ho zá sá ra 
Tus ná don és ki ad vány el ké szí té sé re 650 000 Ft
Ka ta ló gus ki adá sá ra a Meg men tett szak rá lis kin cse ink 
címû res ta u rá lá si ki ál lí tás hoz 400 000 Ft

Egy ház me gyei Könyv tár és Kincs tár (Gyõr)
A gyõ ri könnye zõ Szûz anya tisz te le te címû ki ál lí tás 
meg ren de zé sé re és ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft

Ernst Mú ze um Kht. (Bu da pest)
1968 a ma gyar mû vé szet ben címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
és ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft
Ca mil le Cla u del szob rász mû vész nõ mû ve it be mu ta tó ki ál lí tás 
és kí sé rõ ka ta ló gus meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Fej ér Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szé kes fe hér vár)
Sztá lin vá ro si nõk fény ké pe ken és a saj tó tük ré ben címû ki ál lí tás 
meg ren de zé sé re és ki ad vány meg je len te té sé re 200 000 Ft
A ma gyar gra fi ka arany ko ra, 1960-as évek címû ki ál lí tás 
meg ren de zé sé re és ka ta ló gus ki adá sá ra 1 000 000 Ft
Hét köz na pok Sár pen te lén – Cza kó Fe renc há zi ta ní tó fo to grá fi ái 
a Szé che nyi-csa lád ról címû ki ál lí tás hoz kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re 500 000 Ft

Ga lé ria Mú ze um (Len da va – Lend va)
Lend va épí tett örök sé ge címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
és ki ad vány meg je len te té sé re 400 000 Ft

Gö döl lõi Ki rá lyi Kas tély Kht. (Gö döl lõ)
A Gö döl lõi kas tély XX. szá za di tör té ne te címû idõ sza ki ki ál lí tás 
meg ren de zé sé re és ki ad vány meg je len te té sé re 600 000 Ft
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Gö döl lõi Vá ro si Mú ze um (Gö döl lõ)
A ka pu ci nus rend Má ri a bes nyõn címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
és ki ál lí tá si ka ta ló gus meg je len te té sé re 300 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Gyõr)
A Csor nai Mú ze um 35 éves ju bi le u mi idõ sza ki ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft
A vá ros a XIX. szá zad ban címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Deb re cen)
Ma da rász Gyu la fes tõ mû vész ju bi le u mi ki ál lí tá sá hoz kap cso ló dó 
ka ta ló gus meg je len te té sé re 300 000 Ft
Múl tunk a ku tak tük ré ben címû idõ sza ki ré gé sze ti ki ál lí tás meg ren de zé sé re 800 000 Ft
Az ál mos di Köl csey-ház má so dik szo bá já ban lévõ ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 233 000 Ft
Mun ká csy Mi hály em lék ki ál lí tás meg ren de zé sé re 3 000 000 Ft

Har gi ta Me gyei Al ko tó köz pont (La za rea – Gyer gyó szár hegy)
Hí mes to jás-ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra a gyer gyó szár he gyi 
Lá zár-kas tély ban és nép raj zi ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft

He ves Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Eger)
A ter mé szet rit ka sá gai címû idõ sza ki ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
a Mát ra Mú ze um ban és ka ta ló gus ki adá sá ra 400 000 Ft
He ves me gye nép mû vé sze te címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 
a cseh or szá gi Tep li cé ben 600 000 Ft

HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um (Bu da pest)
Ma gyar or szág ka to nai tör té ne te 1918–1948 címû ál lan dó ki ál lí tás (2. rész) 
meg va ló sí tá sá ra 3 000 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szol nok)
Ha gyo mány õr zõ kéz mû ves ség, A fa ze kas ság címû idõ sza ki 
ki ál lí tá sok meg ren de zé sé re 1 300 000 Ft
A vi dék sze cesszi ó ja, a sze cesszió vi dé ke címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft
Jász kun tör té nel mi üze net a má nak címû ki emel ke dõ
ki ál lí tás meg ren de zé sé re és a hoz zá kap cso ló dó ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft

Kis pes ti Vi ga dó – Mû ve lõ dé si Ház (Bu da pest)
A kis pes ti grá nit-, por ce lán- és kõ edény gyár kró ni ká ja 
címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re és is mer te tõ ki adá sá ra 300 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat 
Kuny Do mo kos Me gyei Mú ze u ma (Tata)
… Ker tem az egész táj… – Ba bits Mi hály és a kép zõ mû vé szet 
címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re és ka ta ló gus meg je len te té sé re 800 000 Ft
Ko má rom-Esz ter gom me gyei X–XII. szá za di tör té ne tét 
be mu ta tó ki ál lí tás meg ren de zé sé re és kap cso ló dó ki ad vány meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
A ko má ro mi ipar és ipa ro sok tör té ne te 1896–1949-ig címû 
idõ sza ki ki ál lí tás meg ren de zé sé re és ka ta ló gus ki adá sá ra 500 000 Ft
Dor nyay-em lék ki ál lí tás és a hoz zá kap cso ló dó tu do má nyos 
em lék ülés meg ren de zé sé re 400 000 Ft
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Kö zép- és Ke let-Eu ró pai Tör té ne lem és Tár sa da lom Ku ta tá sért 
Köz ala pít vány (Bu da pest)
Pes ti srá cok cím mel em lék ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
a Ter ror Háza mú ze um ban 2 000 000 Ft

Köz le ke dé si Mú ze um (Bu da pest)
Az er dé lyi vas utak 1867–1914. – tör té ne ti fo tó ki ál lí tás 
meg ren de zé sé re gr. Mikó Imre szü le té sé nek bi cen te ná ri u ma 
al kal má ból és ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft
100 éves a Cson ka-fé le pos ta au tó címû au tó gyár tás-tör té ne ti 
ki ál lí tás meg ren de zé sé re 3 000 000 Ft

Köz pon ti Bá nyá sza ti Mú ze um Ala pít vány (Sop ron)
A Gö mör me gye bá nyá sza ta a kö zép kor tól 1918-ig címû 
ki ál lí tás meg ren de zé sé re, ki ál lí tás ve ze tõ meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Kul tu rá lis Kap cso la tok Egye sü le te (Oros há za)
Kass Já nos Kos suth-dí jas gra fi kus mû vész és lá nya, 
Kass Esz ter tex til mû vész ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re és ka ta ló gus ki adá sá ra 400 000 Ft

Lim ba cher Gá bor (Ba la to na ka li)
Te le pü lés, ház, em ber Ba la ton fü red tér sé gé ben címû 
idõ sza ki ki ál lí tás meg ren de zé sé re és is mer te tõ fü zet el ké szí té sé re 500 000 Ft

Ma gyar Ben cés Kong re gá ció Pan non hal mi Fõ apát ság 
(Pan non hal ma)
Szent he gyek a tér ké pe ken címû idõ sza kos tér kép tör té ne ti ki ál lí tás 
és a hoz zá kap cso ló dó in for má ci ós ki ad vány meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Ma gyar Elekt ro tech ni kai Mú ze um Kht. (Bu da pest)
Iz zó lám pa-tör té net címû idõ sza ki ki ál lí tás és a hoz zá kap cso ló dó 
kon fe ren cia meg ren de zé sé re 350 000 Ft

Ma gyar Fo to grá fi ai Ala pít vány (Bu da pest)
Ma gyar arisz tok ra ta fény ké pé szek címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
és azo nos címû kö tet meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Ma gyar Föld raj zi Mú ze um (Érd)
Mú ze um pe da gó gi ai ki ad vány meg je len te té sé re a Ma gyar uta zók, 
föld raj zi fel fe de zõk címû ál lan dó ki ál lí tás hoz 325 000 Ft

Ma gyar Ke res ke de lem és Ven dég lá tó ipa ri Mú ze um (Bu da pest)
Az utca ké pes köny ve címû idõ sza kos ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
és ka ta ló gus ki adá sá ra 1 000 000 Ft

Ma gyar Me zõ gaz da sá gi Mú ze um (Bu da pest)
A me zõ gaz da ság tör té ne te címû ál lan dó ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 7 000 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria (Bu da pest)
Mun ká csy a nagy vi lág ban címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ri á ban 2 000 000 Ft
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Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um (Bu da pest)
Or szá gos je len tõ sé gû ro var ta ni idõ sza ki ki ál lí tás 
meg ren de zé sé re az MTM gyûj te mé nyi anya gá ból 3 000 000 Ft

Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Thá lia szol gá la tá ban – szín ház tör té ne ti ki ál lí tás meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Mis kol ci Ga lé ria Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Mis kolc)
Mis kol ci kép zõ mû vé szek em lék ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Móra Fe renc Mú ze um Csong rád Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma
(Sze ged)
Jó zsef At ti la vá ro sa, Makó címû idõ sza ki és ván dor ki ál lí tás meg ren de zé sé re 400 000 Ft
A szeg vá ri fa lu mú ze um mú ze um ve ze tõ ki ad vá nyá nak el ké szí té sé re 400 000 Ft
A ter mé szet tár gyi a sult kin csei címû ter mé szet tu do má nyi 
rak tár ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft
Marc Cha gall-ki ál lí tás meg ren de zé sé re és ka ta ló gus ki adá sá ra 1 500 000 Ft
Ki ál lí tá si ka ta ló gus ki adá sá ra a Med nyánsz ky Lász ló ret ros pek tív ki ál lí tás hoz 600 000 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
Husz ka, a raj zo ló gyûj tõ címû idõ sza kos ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
és ka ta ló gus ki adá sá ra* 4 000 000 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
Síp pal, dob bal, di dzse ri du val… címû idõ sza kos ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
és ka ta ló gus ki adá sá ra* 4 000 000 Ft

Nóg rád Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Sal gó tar ján)
A vi lág örök ség ré sze – egy pa lóc falu ré gen és ma: Hol ló kõ 
címû idõ sza kos ki ál lí tás meg ren de zé sé re 400 000 Ft
Fe je ze tek a 115 éves ba las sa gyar ma ti mú ze um tör té ne té bõl: 
I. Nóg rád vár me gye mú ze u ma (1891–1944) címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
és ki ál lí tás ve ze tõ ki adá sá ra 1 000 000 Ft

Or lai Pet rics Soma Gyûj te mény (Me zõ be rény)
Kit ten ber ger Kál mán Af ri ka-ku ta tó ván dor ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 60 000 Ft

Oros há za Vá ros Ön kor mány za ta Szán tó Ko vács Já nos 
Te rü le ti Mú ze u ma (Oros há za)
Az Ár pád-ko ri Oros há zát be mu ta tó ki ál lí tás és a kor ré gé sze té vel, 
tör té ne té vel fog lal ko zó kon fe ren cia meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Or szá gos Mû sza ki Mú ze um (Bu da pest)
Ganz Áb ra hám éle te címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re és ki ál lí tás ve ze tõ 
meg je len te té sé re 3 000 000 Ft

Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet (Bu da pest)
Szí né szek az I. vi lág há bo rú ban címû idõ sza ki ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
a Ba jor Gizi Szí nész mú ze um ban 800 000 Ft
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Pest Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szent end re)
Triz nya Má tyás (1922–1991) em lék ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
a Szent end rei Kép tár ban és ka ta ló gus ki adá sá ra 400 000 Ft
Gor ka Lí via ke ra mi kus mû vész élet út ját be mu ta tó 
ki ál lí tá si ka ta ló gus ki adá sá ra 300 000 Ft

Pest Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szent end re)
Szem tõl szem ben – mû vész port rék és ket tõs arc ké pek 
a XX. szá za di szent end rei fes té szet ben címû ki ál lí tás 
ka ta ló gu sá nak ki adá sá ra 800 000 Ft
Szo bot ka Imre (1890–1961) fes tõ mû vész em lék ki ál lí tá sá nak 
meg ren de zé sé re és kap cso ló dó ka ta ló gus ki adá sá ra 500 000 Ft

Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um (Bu da pest)
Hal ha tat lan arc a ha lál után címû ha lot ti maszk-ki ál lí tás
meg ren de zé sé re és ka ta ló gus ki adá sá ra 500 000 Ft
A mi An der se nünk címû idõ sza ki ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
és bib li og rá fia (ka ta ló gus) ki adá sá ra 300 000 Ft

Róth Mik sa Em lék ház és Gyûj te mény (Bu da pest)
Róth Mik sa er délyi mû vei – ki ál lí tá si ka ta ló gus el ké szí té sé re 600 000 Ft

Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um (Szent end re)
A Skan zen Ga lé ria 2005. évi ki ál lí tá si ka ta ló gu sa i nak ki adá sá ra 500 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma i nak 
Igaz ga tó sá ga (Nyír egy há za)
A Bát ho ri Ist ván Mú ze um rej tett kin csei címû 
ju bi le u mi ki ál lí tás meg ren de zé sé re 1 000  000 Ft

Szép mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Kép a kép ben mun ka cí mû ki ál lí tás meg ren de zé sé re és ka ta ló gus ki adá sá ra 2 000 000 Ft
A nõ – Gas ton La cha i se mû vé sze te címû ki ál lí tás 
meg ren de zé sé re és ka ta ló gus ki adá sá ra 3 000 000 Ft
Mû vész óri á sok óri ás met sze tei – Dü rer és kor tár sai Mik sa csá szár szol gá la tá ban 
címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re és ka ta ló gus ki adá sá ra 3 000 000 Ft
Az Aba ka no wicz címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re és ki ál lí tás ve ze tõ ki adá sá ra 1 000 000 Ft
A Remb randt 400 címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re és ka ta ló gus ki adá sá ra 3 000 000 Ft

Szom bat he lyi Kép tár (Szom bat hely)
A Batt hy á nyak év szá za dai – mû velt ség, ha ta lom és rep re zen tá ció 
címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re és ka ta ló gus ki adá sá ra* 5 000 000 Ft

Ta risz nyás Már ton Mú ze um (Ghe org he ni – Gyer gyó szent mik lós)
Gyer gyó vi dé ké nek nép vi se le tét be mu ta tó alap ki ál lí tás meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Tex til- és Tex til ru há za ti, Ipar tör té ne ti és Mú ze u mi Ala pít vány 
(Bu da pest)
Me sé lõ ha ris nyák címû idõ sza ki tech ni ka tör té ne ti ki ál lí tás hoz 
kap cso ló dó ki ad vá nyok meg je len te té sé re 500 000 Ft
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Vá ro si Könyv tár és Mú ze um (Ta pol ca)
Ba tsá nyi Já nos és kora címû em lék ki ál lí tás meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Vá ro si Mú ze um (Su bo ti ca – Sza bad ka)
Ei sen hut Fe renc éle tét és mun kás sá gát be mu ta tó ki ál lí tás 
és a hoz zá kap cso ló dó ki ad vány meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Vá ro si Mú ze um (Paks)
Thá lia er dé lyi sze ke rén címû idõ sza ki ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
a mú ze u mi vi lág nap al kal má ból 100 000 Ft

Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Gyõr)
A Va si les cu- és Rad nai-gyûj te mény ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 700 000 Ft

Vas Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szom bat hely)
A kör men di dr. Batt hy ány-Stratt mann Lász ló Mú ze um – a Batt hy ány-kas tély 
év szá za dos kin csei címû ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re* 2 000 000 Ft

Veszp rém Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Veszp rém)
Egry Jó zsef Em lék mú ze um 2005. évi ki ál lí tá sa i nak meg ren de zé sé re 
és ka ta ló gus ki adá sá ra 300 000 Ft
Pa let ta fest mé nyek – ven dég ki ál lí tás meg ren de zé sé re Sep si szent györ gyön 
2006-ban és ka ta ló gus ki adá sá ra 200 000 Ft

Veszp rém Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Veszp rém)
Ün ne pek és ta lál ko zá sok címû or szág ha tá ro kon át nyú ló in ter et ni kai 
ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 2 500 000 Ft

Zala Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Za la eger szeg)
Sze re lem, ud var lás, es kü võ – tör té né szek és nép raj zo sok kö zös 
ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 700 000 Ft

2. Ve szé lyez te tett em lé kek meg men té sé re, gyûj te mény gya ra pí tás ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u mi Szer ve ze te 
(Kecs ke mét)
Naiv fest mé nyek és szob rok meg vá sár lá sá ra 500 000 Ft

Ba ra nyai Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Pécs)
Mû tár gyak vá sár lá sá ra a mo dern ma gyar kép tár gyûj te mény gya ra pí tá sá ra 1 000 000 Ft
Nép vi se le ti gyûj te mény gya ra pí tá sá ra a mú ze um nép raj zi osz tá lya szá má ra 700 000 Ft
Szõ lõ- és bor kul tú ra tár gyi em lé kei meg vá sár lá sá ra 600 000 Ft

Bé kés Vá ro si Jan tyik Má tyás Mú ze um (Bé kés)
Jan tyik Má tyás 20 da rab gra fi ká já nak meg vá sár lá sá ra 500 000 Ft
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Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Mis kolc)

A Szir mai-csa lád ha gya té ká ból szár ma zó ro ko kó szek re ter meg vá sár lá sá ra* 1 200 000 Ft

Hi ány pót ló ás vány le le tek meg vá sár lá sá ra a Kár pát-öve zet bõl* 400 000 Ft

3 db trak tor rit ka ság meg vá sár lá sá ra* 400 000 Ft

Ki emel ke dõ kép zõ mû vé sze ti mû tár gyak vá sár lá sá ra* 1 800 000 Ft

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)

A Ma ka ri osz–Mül ler-gyûj te mény meg vá sár lá sá ra 2 000 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Gyõr)

A Csor nai-csa lád ha gya té ká nak meg vá sár lá sá ra (Ma rin czer Jenõ 1888–1976) 200 000 Ft

Ha gyo má nyok Háza (Bu da pest)

A Ma gyar Népi Ipar mû vé sze ti Mú ze um gyûj te mé nyé nek gya ra pí tá sá ra 1 500 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Deb re cen)

Nép raj zi anyag vá sár lá sá ra 1 200 000 Ft

Tar Sán dor író ha gya té ká nak (kéz ira tok, le ve le zés, sze mé lyes do ku men tu mok) 
meg vá sár lá sá ra 800 000 Ft

He ves Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Eger)

Az egri Ód ry-csa lád gyer tya ön tõ mû he lyé nek (esz kö zök, ira tok), 
va la mint nagy vis nyói cif ra szûr és gyön gyö si fa ra gott láda meg vá sár lá sá ra 
a Dobó Ist ván Vár mú ze um nak 500 000 Ft

HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um (Bu da pest)

Czil lich Ede 1848–49-es hon véd ez re des szab lyá já nak meg vá sár lá sá ra 400 000 Ft

Ho lo ca ust Do ku men tá ci ós Köz pont és Em lék gyûj te mény Köz ala pít -
vány (Bu da pest)

A kör men di zsi dó ság 19–20. szá za di éle tét, kü lö nös te kin tet tel 
a ho lo ka uszt ese mé nye it do ku men tá ló ma gán gyûj te mény meg vá sár lá sá ra 300 000 Ft

Ipar mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)

Mû tárgy vá sár lás ra 2 500 000 Ft

Köz le ke dé si Mú ze um (Bu da pest)

KCSV–6 tí pu sú csuk lós vil la mos mo dell jé nek be fe je zé sé re 500 000 Ft

Lo son czi Nóg rá di Mú ze um (Lu ce nec – Lo sonc)

A Nóg rá di Mú ze um és Ga lé ria nép raj zi gyûj te mé nye fel sõ-nóg rá di
pa lóc vi se le ti anya gá nak bõ ví té sé re, ki egé szí té sé re 400 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria (Bu da pest)

Or lai Pet rics Soma két ké pé nek meg vá sár lá sá ra 1 000 000 Ft

Kal lai Ben ja min arany port ré ér mé nek meg vá sár lá sá ra* 500 000 Ft
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Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)
XVIII–XIX. szá za di kony hai esz kö zök vá sár lá sá ra* 1 000 000 Ft
Fo tó tör té ne ti ma gán gyûj te mény egy be ni meg vá sár lá sá ra 
az MNM tör té ne ti fény kép tá ra szá má ra* 1 000 000 Ft

Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um (Bu da pest)
Az MTM ás vány- és kõ zet tár ki ál lí tá si anya gá nak gya ra pí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (Bu da pest)
Gyûj te mény gya ra pí tás ra az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um szá má ra 400 000 Ft

Móra Fe renc Mú ze um Csong rád Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma
(Sze ged)
Csú ry Lász ló óra tör té ne ti gyûj te mé nye és 2 db mu ze á lis ér té kû
ve tí tõ meg vá sár lá sá ra 1 000 000 Ft
Rud ner Jó zsef-fé le bo gár gyûj te mény meg vá sár lá sá ra 200 000 Ft
Dr. Is te nes Fe renc ál lat or vos ha gya té ká nak meg vá sár lá sá ra 400 000 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
Gyûj te mény gya ra pí tás ra* 1 400 000 Ft

Nóg rád Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Sal gó tar ján)
Gyûj te mény gya ra pí tás ra 100 000 Ft
Mik száth Kál mán írói kéz ira tá nak és Ba logh Ká roly 
sze mé lyes ira ta i nak meg vá sár lá sá ra 200 000 Ft
Ba lázs Já nos ci gány szár ma zá sú fes tõ mû vész al ko tá sa i nak meg vá sár lá sá ra 1 500 000 Ft

Or lai Pet rics Soma Gyûj te mény (Me zõ be rény)
Gyûj te mény gya ra pí tás ra 150 000 Ft

Pest Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szent end re)
Pirk Já nos (1903–1989) fes tõ mû vész 4 db fest mé nyé nek meg vá sár lá sá ra 2 000 000 Ft
Roób Já nos do mo nyi ke ra mi kus 55 al ko tá sá nak meg vá sár lá sá ra 77 500 Ft
Kos suth Fe renc 2 ké pé nek meg vá sár lá sá ra 300 000 Ft

Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um (Bu da pest)
Ne mes Nagy Ág nes kéz ira ta i nak meg vá sár lá sá ra 1 000 000 Ft

So mogy Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Ka pos vár)
Gyûj te mény gya ra pí tás ra 300 000 Ft

Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um (Szent rend re)
A Kri za Já nos Nép raj zi Tár sa ság di gi ta li zált 
fo tó gyûj te mé nyé nek meg vá sár lá sá ra 1 000 000 Ft
A Csil lé ry Klá ra-ha gya ték meg vá sár lá sá ra 4 000 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma i nak Igaz -
ga tó sá ga (Nyír egy há za)
A Rét kö zi Mú ze um kép zõ mû vé sze ti gyûj te mé nyé nek gya ra pí tá sá ra 400 000 Ft
1 db Ká ro lyi-ko csi és 1 db tár sas va dász ko csi meg vá sár lá sá ra 
a Szat má ri Mú ze um szá má ra 400 000 Ft
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Szép mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
XIV. La jos fran cia ki rály hír ne vé nek és mû pár to lá sá nak al le gó ri á ja 
címû rajz meg vá sár lá sá ra 300 000 Ft

Ta risz nyás Már ton Mú ze um (Ghe org he ni – Gyergyószentmiklós)
A mú ze um nép vi se let-gyûj te mé nyé nek bõ ví té sé re 400 000 Ft

Veszp rém Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Veszp rém)
A veszp ré mi Lacz kó De zsõ Mú ze um szak rá lis nép raj zi gyûj te mé nyé nek 
gya ra pí tá sá ra 380 000 Ft
A Lacz kó De zsõ Mú ze um nép raj zi gyûj te mé nyé nek gya ra pí tá sá ra 200 000 Ft

Völgy sé gi Mú ze um (Bony hád)
A mú ze um törzs gyûj te mé nyé nek gya ra pí tá sá ra 100 000 Ft

Zala Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Za la eger szeg)
A Ba la to ni Mú ze um nép raj zi gyûj te mé nyé nek népi val lá sos ság gal 
kap cso la tos tár gyi anya gá nak bõ ví té sé re 100 000 Ft
Sze cesszi ós bú to rok és 18. szá zad vé gi ón edé nyek vá sár lá sá ra 500 000 Ft

3. Ál lo mány vé de lem re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

A Du na mel lé ki Re for má tus Egy ház ke rü let Rá day Gyûj te mé nye 
(Bu da pest)
Mû tárgy má so la tok ké szí té sé re 200 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u mi Szer ve ze te 
(Kecs ke mét)
Há rom da rab fest mény res ta u rá lá sá ra 300 000 Ft
47 db XIX. szá za di fes tett lõ táb la res ta u rá lá sá ra 1 800 000 Ft
Gra bo wi ecz ky Leon mû vé szi ma gyar já ték mû he lye – fa já té kok 
(fes tett) res ta u rá lá sá ra 750 000 Ft

Ba ko nyi Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um (Zirc)
Gyûj te mé nyek és ki ál lí tá si anya gok fer tõt le ní té sé re 190 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Pécs)
Ge rin ces ál la tok pre pa rál ta tá sá ra 300 000 Ft

Bé kés Me gye Kép vi se lõ-tes tü le te Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga 
(Bé kés csa ba)
Mû tárgy má so lat ké szí té sé re Mun ká csy Mi hály ezüst ko szo rú já ról 400 000 Ft
Az Er kel Fe renc Mú ze um gyûj te mé nye i nek gá zo sí tás sal tör té nõ fer tõt le ní té sé re 340 000 Ft

Bé kés Vá ro si Jan tyik Má tyás Mú ze um (Bé kés)
A mú ze um rak tá rá nak ro var kár te võ-men te sí té sé re 200 000 Ft
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Be recz ki Imre Hely tör té ne ti Gyûj te mény (Dé va vá nya)
A gyûj te mény üveg ne ga tív jai lel tá ro zá sá nak, ál lag vé del mé nek, 
ar chi vá lá sá nak foly ta tá sá ra 250 000 Ft

BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság (Bu da pest)
Má vag–Metz tûz ol tó jár mû res ta u rá lá sá ra 1 500 000 Ft

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Mis kolc)
A Her man Ottó Mú ze um bi o ló gi ai gyûj te mé nyé nek ál lag vé dõ 
tá ro lá si kö rül mé nye i nek ja ví tá sá ra* 300 000 Ft
3 db trak tor és 1 db tûz ol tó ko csi res ta u rá lá sá ra* 600 000 Ft

Bör csök At ti la (Makó)
2 db ma kói meny asszo nyi láda res ta u rá lá sá ra 200 000 Ft

Bu dai Szerb Or to dox Egy ház me gye (Szent end re)
Ste fan Te nec ki: Szent há rom ság – 18. szá za di vá szon kép res ta u rá lá sá ra 600 000 Ft

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
Jo hann Gott li eb Hents cheln ál tal ké szí tett, em pi re stí lu sú 
író szek rény ara nyo zott dí sze i nek res ta u rá lá sá ra 800 000 Ft

Csí ki Szé kely Mú ze um (Mi er cu rea Ciuc – Csík sze re da)
A 2004. évi csík som lyói ré gé sze ti ása tás ból elõ ke rült 
XVIII. szá za di ko por só szi lár dí tá sá ra, kon zer vá lá sá ra 200 000 Ft

Cso ko nai Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Ma da rász Ade li ne fest mé nye i nek res ta u rá lá sá ra 540 000 Ft

Egri Fõ egy ház me gye (Eger)
Esz ter há zy Ká roly püs pök port ré já nak res ta u rá lá sá ra 600 000 Ft

Fej ér Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szé kes fe hér vár)
A Szent Ist ván Ki rály Mú ze um gyûj te mé nyé be tar to zó 
10 db óra res ta u rá lá sá ra 400 000 Ft

Fej ér Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szé kes fe hér vár)
Tác-Gor si um ban, a temp lum pro vin ci ae-tól észak-ke let re 
elõ ke rült kis he lyi ség fal kép tö re dé ke i nek össze ál lí tá si 
és res ta u rá lá si mun kái foly ta tá sá ra 2 000 000 Ft

Ga lé ria Mú ze um (Lend ava – Lend va)
A Lend vai Mú ze um tár gya i nak kon zer vá lá sá ra, res ta u rá lá sá ra 750 000 Ft

Gö döl lõi Vá ro si Mú ze um (Gö döl lõ)
Kár pit má so lat el ké szí té sé re 2 300 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Gyõr)
Olaj ké pek res ta u rá lá sá ra a mú ze u mi gyûj te mény bõl 480 000 Ft
A sop ro ni Szent Mi hály temp lom ba rokk szó szé ké nek 
res ta u rá lá sá ra és ki ál lí tá sá ra 1 199 000 Ft
Régi köny vek res ta u rá lá sá ra 600 000 Ft
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A Sop ro ni Mú ze um stor nó-váz lat köny ve i nek res ta u rá lá sá ra 300 000 Ft
Hely tör té ne ti és köny vé sze ti szem pont ból egye di do ku men tum 
(könyv) res ta u rá lá sá ra 200 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Deb re cen)
A deb re ce ni Köl csey Mû ve lõ dé si Köz pont te rü le tén foly ta tott 
ré gé sze ti fel tá rás le let anya gá nak kon zer vá lá sá ra és res ta u rá lá sá ra 600 000 Ft
Med gyes sy Fe renc szob rász mû vész ál lan dó ki ál lí tá son be mu ta tás ra ke rü lõ 
al ko tá sa i nak res ta u rá lá sá ra 1 600 000 Ft
Dísz kö vek res ta u rá lá sá ra 300 000 Ft

He ves Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Eger)
A szer ve zet táj há zak ban lévõ tár gya i nak 
(Kis ná na, Nosz vaj, Pa rád), va la mint a Mát ra Mú ze um rak tá rá nak 
gá zos fer tõt le ní té sé re 795 000 Ft

HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um (Bu da pest)
A XV. hon véd zász ló alj (1848) és a bé csi lé gió zász la jai 
má so la tá nak el ké szí té sé re 400 000 Ft

Ipar mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
A Hopp Fe renc Ke let-Ázsi ai Mû vé sze ti Mú ze um gyûj te mé nye i hez tar to zó, 
kõ-, fém-, pa pír- és tex til ala pú mû tár gyak és fest mé nyek res ta u rá lá sá ra 2 000 000 Ft
Az Es ter há zy Kincs tár egy 17. szá za di tö rök dísz bu zo gá nyá nak res ta u rá lá sá ra 500 000 Ft

Ipo lyi Ar nold Vá ro si Könyv tár és Hely tör té ne ti Gyûj te mény 
(Tö rök szent mik lós)
Mú ze u mi tár gyak fa ál lag vé del mé re, kon zer vá lá sá ra 211 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szol nok)
Jász kun ban dé ri u mi zász ló res ta u rá lá sá ra 1 000 000 Ft
Tör té ne ti-do ku men tá ci ós gyûj te mény ben lévõ XVII–XVIII. szá za di 
köny vek res ta u rá lá sá ra a Kiss Pál Mú ze um ban 600 000 Ft
A mú ze um tex til gyûj te mé nyé bõl há rom vi se le ti da rab mû tárgy má so la tá nak 
el ké szí té sé re 190 000 Ft
A Kö zép-Ti szai Jász ság ál la ta i nak pre pa rá lá sá ra 150 000 Ft
A szol no ki ha lász céh zász la ja (1862) res ta u rá lá si mun ká la ta i nak be fe je zé sé re 700 000 Ft

Ko dály Zol tán Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Du na pa taj)
A pa ta ji mú ze um kéz ira tos tér ké pe i nek és vá sár en ge dé lyé nek (1725) 
res ta u rá lá sá ra 374 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat 
Kuny Do mo kos Me gyei Mú ze u ma (Tata)
A ta tai szûcs és mé szá ros céh zász lók res ta u rá lá sá ra 650 000 Ft
A má nyi bá nya üzem 2004. évi be zá rásá ból az ipa ri skan zen 
sza bad té ri gép be mu ta tó já ba ke rült gé pek res ta u rá lá sá ra 1 000 000 Ft
Ko má rom-Szõny-Vá sár tér 2. sz. alatt fel tárt ró mai kori 
fal fest mény tö re dé kek res ta u rá lá sá ra 2 500 000 Ft
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Köz le ke dé si Mú ze um (Bu da pest)
Fém Ko ma-re pü lõ gép res ta u rá lá sá ra 1 500 000 Ft
A Cson ka Já nos-fé le le vél gyûj tõ és a Hó ra-fé le nagy ke re kû 
jár mû res ta u rá lá sá ra 500 000 Ft
Bor dás vá zú haj tó ko csi res ta u rá lá sá ra 800 000 Ft

Köz pon ti Bá nyá sza ti Mú ze um Ala pít vány (Sop ron)
A gán ti Ba u xit bá nyá sza ti Mú ze um kül té ri bá nya gé pe i nek res ta u rá lá sá ra 1 500 000 Ft

Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Liszt Fe renc-ha gya té ki kot ták res ta u rá lá sá ra (W–Z be tûs szer zõk) 400 000 Ft

Ma gyar Fo to grá fi ai Ala pít vány (Bu da pest)
A Ma gyar Fo to grá fi ai Mú ze um mû tár gya i nak kon zer vá lá sá ra 400 000 Ft
Ba logh Ru dolf ne ga tív ha gya té ká ból a nit rát ne ga tív-gyûj te mény 
fel dol go zá sá ra 500 000 Ft

Ma gyar Me zõ gaz da sá gi Mú ze um (Bu da pest)
Régi rit ka köny vek, pla ká tok és Da rá nyi Ig nác port ré já nak res ta u rá lá sá ra 616 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria (Bu da pest)
A kissze be ni fõ ol tár pre del lá já nak pró ba tisz tí tá sá ra és tel jes le tisz tí tá sá ra 800 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)
XVI–XVIII. szá za di vi se le tek, tex tí li ák res ta u rá lá sá ra* 1 000 000 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Ze ne tu do má nyi In té ze te (Bu da pest)
XVIII. szá za di or go na szek rény res ta u rá lá sá ra (II. ütem) 496 000 Ft

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház (Bu da pest)
Ol tár kép res ta u rá lá sá ra az Evan gé li kus Or szá gos Mú ze um ban 300 000 Ft

Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Be ne dikt Hen rik port ré já nak res ta u rá lá sá ra 60 000 Ft

Móra Fe renc Mú ze um Csong rád Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma
(Sze ged)
Ótott Ko vács Fe renc pa szo má nyos mes ter mû hely fel sze re lé sé nek 
res ta u rá lá sá ra 300 000 Ft
Bá lint Sán dor ha gya té ká nak szak sze rû ren de zé sé re, fel dol go zá sá ra, 
tárgy gyûj te mé nyé nek res ta u rá lá sá ra 1 500 000 Ft
Em lõs- és ma dár te te mek pre pa rá lá sá ra 300 000 Ft
Pósa Gusz táv: And rás sy Gyu la címû ké pé nek res ta u rá lá sá ra 1 000 000 Ft
XIX. szá za di üve ge zett szek rény és négy ülõ bú tor res ta u rá lá sá ra 
(2006-ra ter ve zett ál lan dó ki ál lí tás hoz) 700 000 Ft

Nagy atád Vá ros Ön kor mány za ta Nagy atá di Mû ve lõ dé si Ház 
(Nagy atád)
17. szá za di ké sõ-re ne szánsz ke len gye lá da res ta u rá lá sá ra 1 490 000 Ft
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Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
Az iko nosz táz ion ál lo mány vé del mé re a fel tá rás tól a re konst ruk ci ó ig* 1 800 000 Ft
Bet le hem-kol lek ció terv sze rû prog ram sze rin ti res ta u rá lá sá ra, 
ál lag vé del mé re* 670 000 Ft

Nóg rád Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Sal gó tar ján)
Nyolc mû res ta u rá lá sá ra a Nóg rá di Tör té ne ti Mú ze um kép zõ mû vé sze ti 
gyûj te mé nyé bõl 900 000 Ft
Az NMMSZ Ku bi nyi Fe renc Mú ze um bú to ra i nak és kép ke re te i nek 
res ta u rá lá sá ra 6 000 000 Ft
Az NMSZSZ Ku bi nyi Fe renc Mú ze um fest mé nyé nek res ta u rá lá sá ra 1 000 000 Ft
A Pász tói Mú ze um gra fi kai gyûj te mé nyé nek res ta u rá lá sá ra 400 000 Ft
A Pász tói Ipar tes tü let zász la já nak res ta u rá lá sá ra 1 000 000 Ft

Or lai Pet rics Soma Gyûj te mény (Me zõ be rény)
Olaj fest mé nyek kon zer vá lá sá ra, res ta u rá lá sá ra 250 000 Ft

Or szá gos Mû sza ki Mú ze um (Bu da pest)
Tech ni ka tör té ne ti em lé ke ket be mu ta tó, mu ze o ló gi ai 
ér ték kel bíró fil mek di gi ta li zá lá sá ra 500 000 Ft
Az Ö 78.13.1. lel tá ri szá mú hen ger szék res ta u rá lá sá ra 1 000 000 Ft

Or szá gos Pe da gó gi ai Könyv tár és Mú ze um (Bu da pest)
Szem lél te tõ fa li ké pek, pla ká tok, tan szer mú ze u mi ér te sí tõk, 
di ák vi se let, asz tal res ta u rá lá sá ra, sav men tes pal li um kar ton be szer zé sé re 390 000 Ft

Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet (Bu da pest)
Az OSZMI ve szé lyez te tett mû tár gyai és do ku men tu mai res ta u rá lá sá ra 500 000 Ft

Pest Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szent end re)
Az Ár pád Mú ze um tu laj do nát ké pe zõ, két la pos fest mény be té tes 
mol nár céh zász ló res ta u rá lá sá ra 500 000 Ft
A tá pió sze lei Blas ko vich Mú ze um pi pa- és tör té ne ti do ku men tá ci ós 
anya gá nak ál lag vé del mé re 400 000 Ft

Sem mel we is Or vos tör té ne ti Mú ze um, Könyv tár és Le vél tár 
(Bu da pest)
Or vo si dísz ma gyar res ta u rá lá sá ra 1 000 000 Ft

So mogy Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Ka pos vár)
Ké sõ-re ne szánsz kori tex til kár pit-együt te sé nek res ta u rál ta tá sá ra 1 000 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány za t
Mú ze u ma i nak Igaz ga tó sá ga (Nyír egy há za)
A Vay Ádám Mú ze um tu laj do ná ban lévõ, Karl Vey ál tal ado má nyo zott 
met szet gyûj te mény (600 db) egy ré szé nek res ta u rá lá sá ra 300 000 Ft

Szép mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
A Wink ler-epi tá fi um mes te re ál tal 1477-ben fes tett Evan ge lis ta 
Szent Já nos már tí rom sá gát áb rá zo ló ol tár szárny res ta u rá lá sá ra 1 400 000 Ft
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Cola Pet ruc ci o li or vi e toi fes tõ An gya li üd vöz let (le vá lasz tott fres kó) 
címû mun ká já nak res ta u rá lá sá ra 2 500 000 Ft

Szin bád Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Kht. (Vár pa lo ta)

Vár pa lo ta vá ros kép zõ mû vé sze ti gyûj te mé nyé ben õr zött 
Sza bó Vla di mír-pan nók res ta u rá lá sá ra 2 500 000 Ft

Ta risz nyás Már ton Mú ze um (Ghe org he ni –  Gyergyószentmiklós)

A mú ze um gyûj te mé nye i nek kon zer vá lá sá ra 500 000 Ft

Ter mé szet tu do má nyi és Hely tör té ne ti Gyûj te mény (Fo nyód)

Husz ka Jenõ ze ne szer zõ író asz ta lá nak és 2 db szé ké nek res ta u rá lá sá ra, 
Ba csák György fest mé nyé nek res ta u rá lá sá ra 500 000 Ft

Tex til- és Tex til ru há za ti Ipar tör té ne ti és Mú ze u mi Ala pít vány 
(Bu da pest)

A rüti se lyem szö võ jac qu ard-gép res ta u rá lá sá nak III. üte mé re 800 000 Ft

A pá pai Kék fes tõ Mú ze um ló jár gá nyos mán gor ló já nak res ta u rá lá sá ra, 
a II. ütem be fe je zé si mun ká i ra (füg gõ le ges ten gely, ve zér lõ ru da za tok,
lép csõ szer ke zet) 2 000 000 Ft

Ti szán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let 
és Deb re ce ni Re for má tus Kol lé gi um (Deb re cen)

17–20. szá za di úr asz ta li fel sze re lé sek res ta u rá lá sá ra
(8 db öt vös tárgy és 6 db tex til tárgy) 520 000 Ft

Vá ro si Kép tár – Deák Gyûj te mény (Szé kes fe hér vár)

A De ák-gyûj te mény mû tár gya i nak res ta u rá lá sá ra 400 000 Ft

Vas Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szom bat hely)

A kõ sze gi Vá ro si Mú ze um Tá bor nok ház-gyûj te mé nyi 
re ví zi ó ja so rán ki emelt ke rá mi ák res ta u rá lá sá ra* 400 000 Ft

A Kõ sze gi Rajz is ko la raj za i nak és fest mé nye i nek res ta u rá lá sá ra* 700 000 Ft

A 63.63.1. lel tá ri szá mú év szá mos (1770) két aj tós 
ma gyar szek rény res ta u rá lá sá ra* 100 000 Ft

A ve le mi Szent Vid-i arany di a dém res ta u rá lá sá ra és má so lat ké szí té sé re* 500 000 Ft

A szom bat he lyi Sa va ria Mú ze um gyûj te mé nyé be tar to zó 
lant for má jú bi e der me i er ágy res ta u rá lá sá ra* 60 000 Ft

Völgy sé gi Mú ze um (Bony hád)

Ál lag meg óvá si prog ram ra: fény vé dõ fó li á zás ra, fest mé nyek 
és bú tor res ta u rá lá sá ra 99 000 Ft

Zala Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Za la eger szeg)

A Gö cse ji Mú ze um kép zõ mû vé sze ti gyûj te mé nyé ben lévõ 
két nagy mé re tû ural ko dó port ré res ta u rá lá sá ra 400 000 Ft

A Gö cse ji Mú ze um könyv gyûj te mé nyé ben lévõ két 16. szá za di, 
per ga men kö té sû õs nyom tat vány res ta u rá lá sá ra 150 000 Ft
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Zala Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Za la eger szeg)
A Ba la to ni Mú ze um tör té ne ti do ku men tá ci ó já ból 
2 db irat, tér kép tá rá ból 6 db tér kép és kép zõ mû vé sze ti gyûj te mé nyé bõl 
16 db rajz, nyo mat res ta u rá lá sá ra 403 000 Ft

4. Tu do má nyos és mu ze o ló gi ai fel dol go zás ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u mi Szer ve ze te 
(Kecs ke mét)
A Mú ze u mi ku ta tá sok Bács-Kis kun me gyé ben az ez red for du lón 
címû kon fe ren cia kö tet ki adá sá ra 300 000 Ft
Jász kun ság ku ta tá sa 2005 – tör té nel mi-nép raj zi kon fe ren cia 
kö te té nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Pécs)
Mú ze u mok az eu ró pai tér ben címû nem zet kö zi cen te ná ri u mi 
kon fe ren cia (Pécs, 2004. no vem ber) ma gyar–an gol–né met nyel vû 
kö te té nek meg je len te té sé re 800 000 Ft

Bé kés Me gye Kép vi se lõ-tes tü le te Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga 
(Bé kés csa ba)
Da ni e lisz End re: A sza ru tól a fé sû ig címû mun ká já nak meg je len te té sé re 300 000 Ft

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Mis kolc)
A To ka ji Mú ze um ban, ál lan dó ki ál lí tás ként lát ha tó u.n. 
Bé res Béla egy ház mû vé sze ti ki ál lí tás könyv ben való meg je len te té sé re/* 600 000 Ft
Gör csös Mi hály: Deb rõd tör té ne te és népi gaz dál ko dá sa – 
Mú ze u mi könyv tár 12. címû ki ad vány meg je len te té sé re* 300 000 Ft
Dr. Soós Imre: Fery An tal gra fi kus mû vész éle te és mun kás sá ga 
címû könyv meg je len te té sé re* 800 000 Ft

Csí ki Szé kely Mú ze um (Csík sze re da – Mi er curea Ciuc)
Szõcs Já nos: A csík sze re dai Mikó-vár címû könyv ki adá sá ra 300 000 Ft

Fej ér Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szé kes fe hér vár)
Az In ter ci sa Mú ze um ró mai kori mé cse se ink ka ta ló gu sa ki adá sá ra 600 000 Ft

Haáz Re zsõ Mú ze um (Szé kely ud var hely – Odor he iu Se cu i esc)
Nyi kó men ti dí szí tett te tõ cse re pek címû for rás ki ad vány meg je len te té sé re 300 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Deb re cen)
Gö mö ri ke rá mia az Al föl dön címû könyv ki adá sá ra 390 000 Ft
Csil la gos ég la kói… – A deb re ce ni Déri Mú ze um ál lan dó 
ré gé sze ti ki ál lí tá sá nak di gi tá lis adat hor do zón való meg je len te té sé re 400 000 Ft
Jósa Mik lós–Ul rich At ti la: A né met szõ gyé ni és bán há zi 
Jó sa-csa lád tör té ne te címû könyv ki adá sá ra 350 000 Ft
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He ves Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Eger)
A Dobó Ist ván Vár mú ze um kor társ ak va rell – gyûj te mé nye – 
gyûj te mé nyi ka ta ló gus meg je len te té sé re 600 000 Ft

Ipar mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
A mú ze um já ték kár tya-gyûj te mé nye ka ta ló gu sá nak ki adá sá ra 1 500 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szol nok)
Ira tok Me zõ túr vá ros tö rök ko ri tör té ne té nek idõ szak ból 
1526–1699 címû for rás ki ad vány meg je len te té sé re 250 000 Ft
A ha gyo mány õr zõ kéz mû ves ség: A fa ze kas ság címû idõ sza ki ki ál lí tás 
ka ta ló gu sá nak el ké szí té sé re 800 000 Ft
A kun szent már to ni hely tör té ne ti mú ze um tárgy ka ta ló gu sá nak el ké szí té sé re 500 000 Ft

Kö zép- és Ke let-Eu ró pai Tör té ne lem és Tár sa da lom Ku ta tá sá ért
Közalapítvány (Bu da pest)
A Ter ror Háza Mú ze um né met nyel vû ka ta ló gu sá nak ki adá sá ra 500 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria (Bu da pest)
Mun ká csy a nagy vi lág ban címû ta nul mány kö tet 
és ka ta ló gus meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)
Vi seg rád ré gé sze ti mo no grá fi ai 6., A vi seg rá di fel leg vár 1. címû 
kö tet ki adá sá ra 800 000 Ft

Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um (Bu da pest)
A Ge re cse hegy ség fló rá já nak ka ta ló gu sa címû ki ad vány meg je len te té sé re 600 000 Ft

Móra Fe renc Mú ze um Csong rád Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma
(Sze ged)
Ta nul má nyok a 70 éves Ju hász An tal tisz te le té re 
címû nép raj zi ta nul mány kö tet meg je len te té sé re 400 000 Ft
Ben de Lí via–Lõ rin czy Gá bor: Szeg vár–Szõ lõ kal ja avar-ko ri te me tõ je 
címû mo no grá fia meg je len te té sé re 800 000 Ft
A Duna–Ti sza közi mig rá ció és ha tá sa a népi tár sa da lom ra, 
anya gi mû velt ség re címû könyv ki adá sá ra 800 000 Ft

Nagy atád Vá ros Ön kor mány za ta Nagy atá di Mû ve lõ dé si Ház 
(Nagy atád)
Ve ress De zsõ is me ret len má so dik vi lág há bo rús nap ló já nak 
meg je len te té sé re Ér te tek cím mel 300 000 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
A Nép raj zi Mú ze um tárgy ka ta ló gu sai 11. – Sel me czi Ko vács At ti la: 
A kézi ara tás já ru lé kos esz kö zei címû kö tet ki adá sá ra* 1 000 000 Ft
Örök em lé ke zet re – Ha dik fal va fa lu köny ve címû 
ki ad vány meg je len te té sé re* 1 000 000 Ft
Né meth La jos né: Hím zé sek a pa raszt ház öl tö ze té bõl 
a Kár pát-me den cé ben címû tu do má nyos ki ad vány új ra meg je len te té sé re* 600 000 Ft
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Or szá gos Mû sza ki Mú ze um (Bu da pest)
For rá sok Di ós gyõr-vas gyár tör té ne té hez 1920–2005 
címû ki ad vány meg je len te té sé re 350 000 Ft

Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um (Bu da pest)
Jó zsef At ti la sze mé lyi do ku men tu ma i nak szö veg köz lé sé re 300 000 Ft

So mogy Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Ka pos vár)
A ma gyar or szá gi csuk lyás bag lyok, szeg fû bag lyok és föl di bag lyok 
at la sza címû gyûj te mé nyi for rás ki ad vány meg je len te té sé re 700 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma i nak Igaz -
ga tó sá ga (Nyír egy há za)
An gol nyel vû szak ka ta ló gus ki adá sá ra a Szat má ri Mú ze um sze kér-, 
ko csi, hin tó gyûj te mé nyé hez 700 000 Ft
Csi szár Ár pád–Fel hõs né Csi szár Sa rol ta: Be reg ben lel tem ott hon ra 
címû for rás ki ad vány meg je len te té sé re 400 000 Ft

Vas Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szom bat hely)
A szom bat he lyi Smidt Mú ze um ki ál lí tá si ve ze tõ fü ze té nek új ra ki dá sá ra* 400 000 Ft

Veszp rém Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Veszp rém)
Ró mai kori ék sze rek és vi se le ti tár gyak a veszp ré mi 
Lacz kó De zsõ Mú ze um gyûj te mé nyé bõl címû ki ad vány meg je len te té sé re 400 000 Ft
Ava rok, hon fog la lók… ki ál lí tás ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re 500 000 Ft
A Du nán tú li né me tek tör té ne te és kul tu rá lis jel lem zõi 
címû ma gyar–né met nyel vû kon fe ren cia kö tet meg je len te té sé re 600 000 Ft

Zala Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Za la eger szeg)
Sass Brun ner Er zsé bet és Brun ner Er zsé bet for rás ér té kû 
le ve le zé sé nek és fo tó i nak ki adá sá ra 500 000 Ft

5. 2005. évi szak mai pe ri o di kák tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u mi Szer ve ze te 
(Kecs ke mét)
A Cu ma nia 21. kö te té nek meg je len te té sé re 600 000 Ft

Ba ko nyi Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um (Zirc)
A Ba kony ter mé szet tu do má nyi ku ta tá sá nak ered mé nyei 
címû mo no grá fia 29. kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft
A Fo lia Mu sei His to ri co Na tu ra lis Ba ko nyi en sis 
(A Ba ko nyi Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um Köz le mé nyei) 
22. szá má nak meg je len te té sé re 300 000 Ft
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Bé kés Me gye Kép vi se lõ-tes tü le te Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga
(Bé kés csa ba)
A Bé kés me gyei mú ze u mok köz le mé nyei 28. kö te té nek meg je len te té sé re 800 000 Ft
Na tu ra Be ke si en sis 7. kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Mis kolc)
A Her man Ottó Mú ze um év köny ve XLIV. (2005) évi 
kö te té nek meg je len te té sé re* 1 000 000 Ft

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
Bu da pest ré gi sé gei 38. címû ki ad vány meg je len te té sé re 1 100 000 Ft
Ta nul má nyok Bu da pest múlt já ból XXXII. címû ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft

Csí ki Szé kely Mú ze um (Mi er cu rea Ciuc – Csík sze re da)
A csí ki Szé kely Mú ze um 2005. évi tu do má nyos év köny vé nek ki adá sá ra 350 000 Ft

Er dõs Re née Ház (Bu da pest)
A Rá kos men ti hely tör té ne ti fü ze tek so ro zat 2005. évi két szá má nak 
(III. évf. 1–2. sz.) ki adá sá ra 200 000 Ft

Fej ér Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szé kes fe hér vár)
A Szent Ist ván Ki rály Mú ze um köz le mé nyei, az Alba Re gia 
XXXIV. kö te té nek meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Gö döl lõi Vá ro si Mú ze um (Gö döl lõ)
A nép mû vé szet a 19. és 20. szá zad for du ló já nak mû vé sze té ben 
és a gö döl lõi mû vész te le pen címû ki ad vány meg je len te té sé re 350 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Gyõr)
Az Ar ra bo na 2005. évi meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
Mú ze u mi év könyv (2003–2004) meg je len te té sé re 200 000 Ft

Haáz Re zsõ Mú ze um (Szé kely ud var hely)
Az Isis–Er dé lyi ma gyar res ta u rá tor fü ze tek 5. szá má nak ki adá sá ra* 800 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Deb re cen)
A Bi ha ri Mú ze um Év köny ve X–XI. kö te té nek ki adá sá ra 490 000 Ft
A deb re ce ni Déri Mú ze um év köny vé nek fo lya ma tos meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

He ves Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Eger)
Ag ria – A Dobó Ist ván Vár mú ze um év köny vé nek meg je len te té sé re (2005) 1 000 000 Ft

Hír köz lé si Mú ze u mi Ala pít vány (Bu da pest)
A Pos tai és Táv köz lé si Mú ze um Ala pít vány, új ne vén: 
Hír köz lé si Mú ze um Ala pít vány év köny ve 2003–2004 meg je len te té sé re 600 000 Ft

HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um (Bu da pest)
A Had tör té ne ti Mú ze um Ér te sí tõ je címû pe ri o di ka 8. (2005) szá má nak 
meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
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Ipar mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Az Ipar mû vé sze ti Mú ze um Ars De co ra ti va címû tu do má nyos 
év köny ve 2005. évi 24. kö te té nek meg je len te té sé re 600 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szol nok)
A Ti sza zu gi Fü ze tek címû ki ad vány 8. szá má nak meg je len te té sé re 250 000 Ft
A Mú ze u mi Le ve lek címû pe ri o di ka 82–83. szá má nak meg je len te té sé re 200 000 Ft
Ti si cum – A Jász-Nagy kun-Szol nok me gyei mú ze u mok év köny ve 
XV. kö te té nek meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Kuny Do mo kos 
Me gyei Mú ze u ma (Tata)
Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Mú ze u mi Köz le mé nyek 12. kö te té nek 
meg je len te té sé re 950 000 Ft

Köz le ke dé si Mú ze um (Bu da pest)
A Köz le ke dé si Mú ze um XIV. év köny ve 2003–2004 meg je len te té sé re 800 000 Ft

Ma gyar Föld raj zi Mú ze um (Érd)
A Föld raj zi Mú ze umi Tanul má nyok 14. szá má nak ki adá sá ra 500 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)
A mú ze um ré gé sze ti té má jú pe ri o di ká ja, a Fo lia Ar cha e o lo gi ca LI. (2005) 
szá má nak meg je len te té sé re 400 000 Ft
A Mû tárgy vé de lem – res ta u rá to ri év könyv 2005/31. szá má nak ki adá sá ra* 600 000 Ft
Fo lia His to ri ca – A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um tör té ne ti év köny ve 
XXIV. évf. meg je len te té sé re* 800 000 Ft
Tör té ne ti Mu ze o ló gi ai Szem le 5. – A Ma gyar Mú ze u mi Tör té nész Tár su lat 
év köny ve 2005 (kon fe ren cia kö tet) meg je len te té sé re* 900 000 Ft

Ma gyar Olaj ipa ri Mú ze um Ala pít vány (Za la eger szeg)
A Ma gyar Olaj ipa ri Mú ze um köz le mé nyei 26., 27. szá má nak meg je len te té sé re 400 000 Ft

Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um (Bu da pest)
A Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um Fo lia En to mo lo gi ca Hun ga ri ca 
címû fo lyó ira tá nak ki adá sá ra 1 000 000 Ft
A mú ze um An na les His to ri co-Na tu ra les Mu sei Na ti o na lis Hun ga ri ci címû 
fo lyó ira tá nak ki adá sá ra 1 000 000 Ft
A mú ze um Frag men ta Pa la eon to lo gi ca Hun ga ri ca címû 
fo lyó ira tá nak ki adá sá ra 400 000 Ft
A Stu dia Bo ta ni ca Hun ga ri ca címû fo lyó irat 2005. évi meg je len te té sé re 600 000 Ft

Móra Fe renc Mú ze um Csong rád Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma
(Sze ged)
A Móra Fe renc Mú ze um év köny ve – Stu dia Ar che o lo gi ca XI. (2005) 
kö te té nek meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
A Mú ze u mi Mû hely 4. kö te te Trog ma y er Ottó: Hét ezer éves 
ke rá mia mû vé szet meg je len te té sé re 600 000 Ft
A Ma kói His tó ria 2005/3. szá má nak meg je len te té sé re 300 000 Ft
A Móra Fe renc Mú ze um Év köny ve – Tör té ne ti ta nul má nyok (Stu dia His to ri ca) 
8. szá má nak meg je len te té sé re 600 000 Ft
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Mû ve lõ dé si Köz pont, Könyv tár és Mú ze um (Ede lény)
A Táj há zi Hír le vél III. év fo lya má nak 1., 2., 3., 4. szá má nak meg je len te té sé re 300 000 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
A Je len tés te li tár gya ink címû Ma dok-fü ze tek 3. meg je len te té sé re* 600 000 Ft
A Nép raj zi Ér te sí tõ 2005. évi szá má nak 
meg je len te té sé re (LXXXVII. év fo lyam)* 800 000 Ft
A Ta bu la fo lyó irat 2005. év fo lya má nak (két szá má nak) meg je len te té sé re* 600 000 Ft

Nóg rád Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Sal gó tar ján)
A Nóg rád Me gyei Mú ze u mok Év köny ve XXIX. 2005 meg je len te té sé re 600 000 Ft

Oros há za Vá ros Ön kor mány za ta Szán tó Ko vács Já nos 
Te rü le ti Mú ze u ma (Oros há za)
A Szán tó Ko vács Já nos Mú ze um év köny ve so ro zat 
8. kö te té nek meg je len te té sé re 600 000 Ft

Or szá gos Mû sza ki Mú ze um (Bu da pest)
Ta nul má nyok a ter mé szet tu do má nyok, tech ni ka 
és az or vos lás tör té ne té bõl XII. címû pe ri o di ka ki adá sá ra 300 000 Ft
Ön tö dei Mú ze u mi Fü ze tek 15. szá má nak meg je len te té sé re 300 000 Ft

So mogy Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Ka pos vár)
Na tu ra So mo gyi en sis címû so ro zat ban 
a Drá va Bio mo ni tor ing címû mo no gra fi kus kö tet ki adá sá ra 250 000 Ft

Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um (Szent end re)
A Téka, a Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um tá jé koz ta tó ja 
2005. évi 1–4. sz. meg je len te té sé re 400 000 Ft
A Ház és Em ber 18. cím mel a Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um 
év köny vé nek 2005. évi meg je len te té sé re 1 500 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat 
Mú ze u ma i nak Igaz ga tó sá ga (Nyír egy há za)
A nyír egy há zi Jósa And rás Mú ze um év köny ve XLVII. (2005) 
kö te té nek ki adá sá ra 1 000 000 Ft
A nyír bá to ri Bát ho ri Ist ván Mú ze um fü ze tei 1–25., 
1955–1975 kö zött meg je lent szá ma i nak egy kö tet ben való is mé telt ki adá sá ra 300 000 Ft

Szép mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
A Szép mû vé sze ti Mú ze um Köz le mé nyei (Bul le tin) 
101. és 102. szá ma i nak meg je len te té sé re 2 000 000 Ft

Tex til- és Tex til ru há za ti Ipar tör té ne ti és Mú ze u mi Ala pít vány 
(Bu da pest)
A Tex til- és Tex til ru há za ti Ipar tör té ne ti Mú ze um év köny ve XIII. 
2005. évi ki adá sá ra 400 000 Ft

Vá ro si Mú ze um (Su bo ti ca – Sza bad ka)
A sza bad kai Vá ro si Mú ze um Mu se i on címû év köny ve ki adá sá ra 300 000 Ft
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Vas Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szom bat hely)
Fon tes Cast ri fer ri en sis No. 3. meg je len te té sé re* 500 000 Ft
A Pra e no ri ca Fo lia His to ri ca-Na tu ra lia VIII. (2005) szá má nak 
meg je len te té sé re* 400 000 Ft
A Sa va ria, a Vas Me gyei Mú ze u mok Ér te sí tõ je 29 (2005) szá má nak 
meg je len te té sé re* 900 000 Ft

Veszp rém Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Veszp rém)
Ba lá cai Köz le mé nyek IX/2005. kö te té nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

Wo sins ky Mór Me gyei Mú ze um (Szek szárd)
Wo sins ky Mór Me gyei Mú ze um Év köny ve XXVII. meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Zala Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Za la eger szeg)
A Za lai Mú ze um 14. kö te té nek meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 4 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 16 100 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 4 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 16 100 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 10 800 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Mis kolc)
Ki egé szí tõ tá mo ga tás ra a Ma tyó Mú ze um ál lan dó ki ál lí tá sá hoz, 
az idõ sza ki ki ál lí tó te rem be ren de zé sé re 6 000 000 Ft

Kö zép- és Ke let-Eu ró pai Tör té ne lem és Tár sa da lom Ku ta tá sá ért
Köz ala pít vány (Bu da pest)
A Ter ror Háza Mú ze um ban lát ha tó film anyag an gol nyel vû fel ira to zá sá ra 500 000 Ft

Pulsz ky Tár sa ság – Ma gyar Mú ze u mi Egye sü let (Bu da pest)
Az év mú ze u ma címû ren dez vény meg va ló sí tá sá ra* 3 500 000 Ft
Ti zen né gyen – Mú ze u mi szte re o tí pi ák, lá to ga tói tip pek 
címû ki ad vány meg je len te té sé re* 800 000 Ft

Viga Gyu la s. k.,
a Mú ze u mi Szak mai Kol lé gi um

el nö ke

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

ki kü szö bö len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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KIMUTATÁS 
A NETTÓ ÖTMILLIÓ FORINTOT ELÉRÕ KÖZZÉTÉTELI
KÖTELEZETTSÉGÛ SZERZÕDÉSEKRÕL*

Sor -
szám

Szer zõ dés tí pu sa Szer zõ dés tár gya Szer zõ dést kötõ fél
Ér ték fo rint ban

Idõ tar tam Le je lent ve 
Net tó ér ték Áfa Brut tó ér ték

13. Meg bí zá si
szer zõ dés

A Nem ze ti Kul tu rá lis
Alap prog ram 2005. évi
kom mu ni ká ci ós ter vé nek 
meg va ló sí tá sá hoz kap -
cso ló dó szak ér tõi te vé -
keny ség, va la mint pub lic
re lat ions-te vé keny ség le -
bo nyo lí tá sá ra

Ali ce Cso port Ta nács adó 
és Szol gál ta tó Kft.

9 700 000 2 425 000 12 125 000 2005. 03. 25.–
2005. 12. 31.

2005. 04. 25.

14. Meg ren de lõ Az NKA Igaz ga tó sá ga
mû köd te té sé hez szük sé -
ges kis- és nagy ér té kû
szá mí tás tech ni kai esz kö -
zök be szer zé se

Al ba comp Szá mí tás tech -
ni kai Rt.

19 580 790 4 895 198 24 475 988 2005. 01. 01.–
2005. 05. 10.

2005. 05. 10.

* A fen ti ki mu ta tás meg ta lál ha tó az NKA hon lap ján is a www.nka.hu/üveg zseb/szer zõ dé sek cím szó alatt (a szerk.)
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