
TARTALOMJEGYZÉK

n Tá jé koz ta tó a Di gi tá lis Mé dia mû vé szet 2004 

Ide ig le nes Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tá nak el bí rá lá sá ról 699

n Tá jé koz ta tó a Köz mû ve lõ dé si Szak mai Kol lé gi um 

pá lyá za tá nak el bí rá lá sá ról (Cir kusz mû vé szet) és az egye di dön té sek rõl 702

n Tá jé koz ta tó a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um 

pá lyá za tá nak el bí rá lá sá ról és az egye di dön té sek rõl 704

n Tá jé koz ta tó a Moz gó kép Szak mai Kol lé gi um 

pá lyá za tá nak el bí rá lá sá ról és az egye di dön té sek rõl 721

n Tá jé koz ta tó a Szép iro dal mi Szak mai Kol lé gi um 

pá lyá za tá nak el bí rá lá sá ról és az egye di dön té sek rõl 732

n Tá jé koz ta tó az Ipar mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um 

pá lyá za tá nak el bí rá lá sá ról és az egye di dön té sek rõl 735

n Tá jé koz ta tó a Nép mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um 

pá lyá za tá nak el bí rá lá sá ról és az egye di dön té sek rõl 749

n Tá jé koz ta tó a Nép mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um 
meg hí vá sos pá lyá za tá nak el bí rá lá sá ról 772

n Tá jé koz ta tó a Ze nei Szak mai Kol lé gi um 

pá lyá za tá nak el bí rá lá sá ról és az egye di dön té sek rõl 773

n Tá jé koz ta tó a Le vél tá ri Szak mai Kol lé gi um 

pá lyá za tá nak el bí rá lá sá ról és az egye di dön té sek rõl 804

n Tá jé koz ta tó a Fo tó mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

pá lyá za tá nak el bí rá lá sá ról és az egye di dön té sek rõl 815
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TÁJÉKOZTATÓ 
A DIGITÁLIS MÉDIAMÛVÉSZET 2004
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. feb ru ár 28.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. áp ri lis 11.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 97 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 550 516 580 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 1 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 4 450 000 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: 34 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 155 514 559 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 146 999 307 Ft

Mé dia mû vé sze ti al ko tá sok lét re ho zá sá ra és be mu ta tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Aet her Ar chi tec tu re Szol gál ta tó és Ta nács adó Kft. (Bu da pest)
Az Aet her In duk ció Ház meg va ló sí tá sá ra és be mu ta tá sá ra 8 900 000 Ft

Be öt hy Ba lázs (Bu da pest)
In ter ak tív ins tal lá ció meg va ló sí tá sá ra és be mu ta tá sá ra 9 250 000 Ft

Bright Me dia As so ci a ti on Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. 
(Bu da pest)
Az Uta zás a ko po nyám kö rül címû hang já ték film és in ter ak tív DVD –
mû al ko tá sá nak el ké szí té sé re és be mu ta tá sá ra 6 000 000 Ft

Di gi tá lis Kul tú ra Fej lesz té sé ért Egye sü let (Bu da pest)
1575.42 MHZ – sza te lit ve zé relt ki ne ti kus ins tal lá ció el ké szí té sé re
és be mu ta tá sá ra 8 485 000 Ft

Dob ri án Fa ti me (Za la eger szeg)
Tér be ren de zés meg épí té sé re ter mé sze ti és tech ni kai ele mek együt tes 
fel hasz ná lá sá val, vi deo fel vé tel-ké szí tés sel 1 072 000 Ft

Elõd Ág nes (Bu da pest)
Szá mí tó gé pes ví rust szi mu lá ló nar ra tív di gi tá lis mû lét re ho zá sá ra 
és ki ál lí tá sá ra 1 750 000 Ft

For gács Pé ter (Bu da pest)
Du nai exo dus – ins tal lá ció el ké szí té sé re és be mu ta tá sá ra 10 000 000 Ft
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Kiss Fló ra (Gyar mat)
In ter ak tív ins tal lá ció meg va ló sí tá sá ra és be mu ta tá sá ra 4 268 300 Ft

Král Ba lázs (Bu da pest)
In ter ak tív ins tal lá ció el ké szí té sé re és be mu ta tá sá ra 4 168 300 Ft

Kupcs ikné Vé csei Jú lia (Bu da pest)
Új in ter ak tív mé dia mû vé sze ti al ko tás lét re ho zá sá ra és be mu ta tá sá ra 1 332 300 Ft

Lak ner An tal (Bu da pest)
Bun des berg mé dia mû vé sze ti ins tal lá ció to vább fej lesz té sé re és be mu ta tá sá ra 3 950 000 Ft

Langh Ró bert (Bu da pest)
Új in ter ak tív szá mí tó gé pes ins tal lá ció ki vi te le zé sé re és be mu ta tá sá ra 4 990 000 Ft

Lász ló Ger gely (Bu da pest)
In ter ak tív ins tal lá ció meg va ló sí tá sá ra és be mu ta tá sá ra 
(Bécs–Bu da pest–Belg rád tér ké pe egy ként) 2 750 000 Ft

Lend vai Ádám (Bu da pest)
4 ka me rás já ték mé dia mû vé sze ti al ko tás to vább fej lesz té sé re és be mu ta tá sá ra 4 999 999 Ft

Lé vay Jenõ (Bu da pest)
Har mo nog ráf in ter ak tív ins tal lá ció el ké szí té sé re és meg va ló sí tá sá ra 4 930 200 Ft

Mát rai Erik (Bu da pest)
A Vö rös-ten ger ket té vá lasz tá sa címû vi deo ins tal lá ció lét re ho zá sá ra 
és be mu ta tá sá ra 4 043 000 Ft

Ör ké nyi An tal (Bu da pest)
Kõ egér – in ter ak tív mé dia mû vé sze ti ins tal lá ció 
meg va ló sí tá sá ra és be mu ta tá sá ra 4 823 000 Ft

Pa u er Gyu la (Bu da pest)
Pa u er Gyu la: Fi ná lé címû ins tal lá ci ó ja meg va ló sí tá sá ra és be mu ta tá sá ra 3 668 500 Ft

Rácz Már ta (Kis új szál lás)
A Szap pan ope ra címû mû to vább fej lesz té si és be mu ta tá si ter vé re 2 825 000 Ft

Ra vasz End re And rás (Bu da pest)
A Mu sic Boksz V.2.0 in ter ak tív hang ins tal lá ció lét re ho zá sá ra 
és sza bad té ri be mu ta tá sá ra 2 900 000 Ft

Schmidt Pé ter (Bu da pest)
A Moz gás ví zió címû pro jekt meg va ló sí tá sá ra és be mu ta tá sá ra 2 300 000 Ft

Se res Szil via (Bu da pest)
Új in ter ak tív mé dia mû vé sze ti ins tal lá ció lét re ho zá sá ra és be mu ta tá sá ra 1 100 000 Ft

Si eg mund Ákos (Bu da pest)
A pro du cer te am be mu tat ja Kis Bá lint prog ra mo zót címû pro jekt 
meg va ló sí tá sá ra és be mu ta tá sá ra 2 911 000 Ft
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Sterk Bar ba ra (Bi a tor bágy)
A K-gép címû in ter ak tív ins tal lá ci ós pá lya mun ka el ké szí té sé re 
és be mu ta tá sá ra 1 461 000 Ft

Su gár Já nos (Bu da pest)
Új in ter ak tív szá mí tó gé pes ins tal lá ció ki vi te le zé sé re és be mu ta tá sá ra 4 602 200 Ft

Sza bó Ádám Bá lint (Bu da pest)
Az Élet a Mar son címû al ko tás meg va ló sí tá sá ra és be mu ta tá sá ra 3 273 450 Ft

Szacs vay Pál (Bu da pest)
A Lab da já ték címû in ter ak tív mé dia ins tal lá ció meg va ló sí tá sá ra és ki ál lí tá sá ra 3 460 000 Ft

Sza kál Ta más (Bu da pest)
Inac cu ra cy – hang- és fény ins tal lá ció meg va ló sí tá sá ra és be mu ta tá sá ra 1 885 000 Ft

Sze ge dy-Ma szák Zol tán (Bu da pest)
Va ló ság-ki ra kós (mun ka cím) in ter ak tív ins tal lá ció 
meg va ló sí tá sá ra és be mu ta tá sá ra 9 988 600 Ft

Szõ nyi And rás (Bu da pest)
A Han gár in ter ak tív hang ins tal lá ció meg va ló sí tá sá ra és be mu ta tá sá ra 4 948 300 Ft

Tóth Szil via (Bu da pest)
Vir tu á lis túra Bu da pes ten – in ter ak tív 3D kép re gény ins tal lá ció lét re ho zá sá ra 
és ki ál lí tá sá ra, CD-ROM, DVD-ROM, web si te ter ve zé sé re és ki vi te le zé sé re 4 875 000 Ft

Ve ra nim Szá mí tás tech ni kai és Pro duk ci ós Iro da Bt. (Bu da pest)
Az Arc já ték kre a tív ins tal lá ció meg va ló sí tá sá ra és be mu ta tá sá ra 4 900 000 Ft

Ve res Sza bolcs Géza (Bu da pest)
A Pa ran csolsz? címû in ter ak tív ins tal lá ció lét re ho zá sá ra és be mu ta tá sá ra 1 343 000 Ft

Vi zu á lis Mû vek Kor társ Al ko tói Egye sü let (Kecs ke mét)
Az Exost ra-vi zu á lis kom mu ni ká ci ót un ing-pro jekt 
meg va ló sí tá sá ra és be mu ta tá sá ra 4 846 158 Ft

Pe ter nák Mik lós s. k.,
a Di gi tá lis Mé dia mû vé szet 2004

Ide ig le nes Szak mai Kol lé gi um el nö ke
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TÁJÉKOZTATÓ 
A KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL
(CIRKUSZMÛVÉSZET) 
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 13.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 21 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 68 378 700 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 2 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 8 588 000 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: 14 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 48 824 700 Ft

Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 20 000 000 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

Ádám Ru dolf (Bu da pest)
A cir kusz mû sor szín vo na lá nak eme lé sé re, bõ ví té sé re 1 000 000 Ft

Ál la mi Ar tis ta kép zõ In té zet (Bu da pest)
Az in té zet 55. éves vizs ga elõ adá sá nak meg va ló sí tá sá ra 3 800 000 Ft

Bu da pest Nagy cir kusz Bt. (Bu da pest)
A cir kusz mû vé szet új sze rû tö rek vé se i nek, új ar tis ta szá mok 
al ko tá sá nak tá mo ga tá sá ra 1 000 000 Ft

Co ro di ni Or szá gos Bû vész Egye sü let (Bu da pest)
XVIII. Co ro di ni bû vész kupa 2005. or szá gos ju ni or és if jú sá gi 
bû vész ver seny meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Eöt vös Jó zsef (Bu da pest)
Cir kusz mû sor bõ ví té sé re, mû sor szín vo na lá nak eme lé sé re, 
új sze rû tö rek vé sek meg va ló sí tá sá ra 2 000 000 Ft

Kecs ke mé ti If jú sá gi Ott hon (Kecs ke mét)
Va rázs la tos ün nep vá rás – bû vész mû sor ra élõ ze né vel óvo dá sok nak, 
kis is ko lá sok nak 200 000 Ft
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Kle bels berg Kuno Mû ve lõ dé si, Kul tu rá lis és Mû vé sze ti Köz pont 
(Bu da pest) 
A IV. pest hi deg kú ti cir kusz va rázs címû prog ram meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Ma gyar Cir kusz és Va ri e té Kht. (Bu da pest)
A VI. Bu da pes ti Nem zet kö zi Cir kusz fesz ti vál meg ren de zé sé re 
2006. ja nu ár 26–30. kö zött 6 000 000 Ft
Mi van a put tony ban? címû téli gá la mû sor or szá gos tur né ja meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ma gyar Cir kusz mû vé sze tért Ala pít vány (Bu da pest)
Cir kusz ba já rá si szo ká sok fel mé ré sé re a Va rázs la tos jég vi lág címû nyá ri 
(jég cir kusz) mû sor alatt 200 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Cir kusz Egyé ni Cég (Bu da pest)
Cir kusz mû sor szín vo na lá nak eme lé sé re, bõ ví té sé re, mû sor szá mok fej lesz té sé re 2 800 000 Ft

So din és Schnel ler Ke res ke del mi, Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Kft. (Érd)
A cir kusz mû so rok szín vo na lá nak eme lé sé re, a mû so rok fej lesz té sé re, bõ ví té sé re 400 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Mú ze uma inak 
Igaz ga tó sá ga (Nyír egy há za)
Az il lú zió szép sé ge – ki ál lí tás meg ren de zé sé re Do u we Schul te gyûj te mé nyé bõl 200 000 Ft

Wert he im Ist ván (Va sad)
Cir kusz mû sor be mu ta tá sá ra, szín vo na lá nak eme lé sé re, 
mû sor fej lesz té sé re, bõ ví té sé re 1 000 000 Ft

*

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: 600 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: – 
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 600 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 600 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Nép mû ve lõk Egye sü le te (Bu da pest)
Ju bi le u mi ren dez vény so ro zat ra* 600 000 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 KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. már ci us 17.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. má jus 17.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 641 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 619 499 545 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 37 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 23 508 267 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: 251 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 275 478 896 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 124 550 000 Ft
A tá mo ga tott pá lyá za to kat az al té mák sor rend jé ben kö zöl jük.

1. Cso por tos és egyé ni ki ál lí tá sok meg va ló sí tá sá ra és a kap cso ló dó ki ad vány
meg je len te té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ate li ers Pro Arts Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Pal kó Ti bor ön ál ló ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra Deep Ri ver cím mel 300 000 Ft

B. K. – Ga lé ria, Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti Ta nács adó Iro da Kft. 
(Bu da pest)
Te ma ti kus tár lat so ro zat ra 8 egyé ni ki ál lí tó val, 
va la mint ki ad vány meg je len te té sé re 400 000 Ft

Ba bits Mi hály Mû ve lõ dé si Ház és Mû vé sze tek Háza (Szek szárd)
Cso por tos és egyé ni ki ál lí tá sok meg va ló sí tá sá ra a szek szár di 
Mû vé sze tek Há zá ban, va la mint kap cso ló dó ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u mi Szer ve ze te 
(Kecs ke mét)
Lan tos Fe renc élet mû-ki ál lí tá sá nak ka ta ló gu sá ra* 400 000 Ft
A Ma gyar Fes tõk Tár sa sá gá nak ju bi le u mi ki ál lí tá sá ra 
és ka ta ló gus 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)
Bö röcz And rás Pu rim címû ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 
és ka ta ló gus meg je len te té sé re* 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)
A XXXIV. Al föl di Tár lat meg ren de zé sé re, a hoz zá kap cso ló dó 
ki ad vány meg je len te té sé re 400 000 Ft

Bel vá ro si Mû vé szek Tár sa sá ga (Bu da pest)
64 mû vész Sakk matt címû or szá gos ki ál lí tá sá ra 400 000 Ft
Ko vács Pé ter Ba lázs egyé ni ki ál lí tá sá ra Lé lek emész tõ cím mel 200 000 Ft

Ber náth Au rél Tár sa ság (Bu da pest)
A tár sa ság 2005. évi ki ál lí tás prog ram já ra 200 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros XIII. Ke rü le ti Ön kor mány zat 
Új li pót vá ro si Klub Galéria (Bu da pest)
Dré her Já nos fes tõ mû vész ki ál lí tá sá nak tech ni kai 
meg va ló sí tá sá ra és do ku men tá lá sá ra 300 000 Ft

Bu da pest Ga lé ria (Bu da pest)
Koncz And rás ki ál lí tá sa meg va ló sí tá sá ra és ka ta ló gus ki adá sá ra 300 000 Ft
Er dély Dá ni el kép zõ mû vész ki ál lí tá sa meg va ló sí tá sá ra és ka ta ló gus ki adá sá ra 200 000 Ft
Pócs Pé ter ki ál lí tá sa meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
Rá kó czy Gi zel la kép zõ mû vész ki ál lí tá sa meg va ló sí tá sá ra és ka ta ló gus ki adá sá ra 400 000 Ft
Berg Eike kép zõ-vi deo mû vész ki ál lí tá sa meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
Ma jor Já nos ki ál lí tá sa meg va ló sí tá sá ra és ka ta ló gus ki adá sá ra 400 000 Ft
Csu tak Mag da Kis cel li Mú ze um-be li ki ál lí tá sá nak ka ta ló gu sá ra 400 000 Ft
Kli mó Ká roly fes tõ mû vész és Ro bert Schad szob rász mû vész ki ál lí tá sa 
meg va ló sí tá sá ra a BTM/Fõ vá ro si Kép tár temp lom ter mé ben 
és ka ta ló gus ki adá sá ra 400 000 Ft

Csil lag he gyi Evan gé li kus Gyü le ke zet- és Temp lom épí tõ Ala pít vány
(Bu da pest)
Nagy Sán dor és Gá bor Mag da ki ál lí tá sá ra a Bé kés me gyei 
evan gé li kus temp lom ban 200 000 Ft

Déli Szél Kor társ Al ko tói Fó rum Ala pít vány (Pécs)
Rahó – kép zõ mû vé sze ti al ko tó mû hely a Kár pát al ján 
címû ki ál lí tás ka ta ló gu sá ra* 300 000 Ft

Elsõ Ma gyar Lát vány tár Ala pít vány (Bu da pest)
A 15 éves lát vány tár ün ne pi ki ál lí tá sa meg va ló sí tá sá ra 
és kap cso ló dó év for du lós ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft

Er dély Mû vé sze té ért Ala pít vány (Bu da pest)
Hal ler Jó zsef gra fi kus és Gyar mat hy Já nos szob rász ma ros vá sár he lyi 
mû vé szek ki ál lí tá sá ra a Vár me gye Ga lé ri á ban 300 000 Ft

Er dõs Re née Ház (Bu da pest)
A MAT XVII. és a Szög-Art kö zös kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tá sá ra 
az Er dõs Re née Ház ban 330 000 Ft
Csak tisz ta for rás ból címû or szá gos kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás ra 
Bar tók Béla szü le té sé nek 125. év for du ló ja al kal má ból (2006 már ci u sá ban) 300 000 Ft
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Ernst Mú ze um Kht. (Bu da pest)
Ro sa lind Nas has hi bi Hre ash Ho u se címû ki ál lí tá sá ra az Ernst Mú ze um 
Do rottya Ga lé ri á já ban és ka ta ló gus ki adá sá ra 200 000 Ft
He ge dûs 2 Lász ló ki ál lí tá sa meg va ló sí tá sá ra és ka ta ló gus ki adá sá ra 600 000 Ft
Ka pi tány And rás és Me gyik Já nos ki ál lí tá sá ra a Do rottya Ga lé ri á ban 
az épí té szet hó nap ja ke re té ben 400 000 Ft
Ka ta ri na Se vic és Ora vecz Tí mea ki ál lí tá sá ra és kap cso ló dó 
ma gyar–an gol nyel vû ka ta ló gus ki adá sá ra 300 000 Ft
Ele kes Ká roly ki ál lí tá sá ra Tun ning cím mel a Do rottya Ga lé ri á ban 
és ma gyar–an gol nyel vû ka ta ló gus ki adá sá ra* 400 000 Ft
Szász György szob rász mû vész ki ál lí tá sá ra Yoga szer tár cím mel 
a Do rottya Ga lé ri á ban, va la mint an gol–ma gyar nyel vû 
ka ta ló gus meg je len te té sé re 300 000 Ft
Ma ko vecz Anna fes tõ mû vész ki ál lí tá sá ra a Do rottya Ga lé ri á ban, 
va la mint ka ta ló gus meg je len te té sé re 300 000 Ft

2B Kul tu rá lis és Mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
Ha zai ja vak cím mel tör té nõ ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
Kor társ mû vé szek, va la mint az Eu ró pai Is ko la mû vé sze i nek 
ön arc kép-ki ál lí tá sá ra és a kap cso ló dó két fü zet ki adá sá ra 250 000 Ft
A ma kói gra fi kai al ko tó te lep mû kö dé sé nek 10. éve al kal má ból 
meg ren de zés re ke rü lõ ki ál lí tás ra, va la mint ka ta ló gus ki adá sá ra 200 000 Ft

A.P. Sce na rio Kft. (Bu da pest)
Sza bó Ádám és Vá sár he lyi Zsolt ki ál lí tá sá ra 300 000 Ft

Ács Ká roly Mû ve lõ dé si Köz pont (Rác ke ve)
A Keve Ga lé ria kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Art po ol Mû vé szet ku ta tó Köz pont Kht. (Bu da pest)
Az Art po ol Mû vé szet ku ta tó Köz pont 2005. évi ki ál lí tása ira 800 000 Ft

Ernst Mú ze um Kht. (Bu da pest)
Bas ka Jó zsef élet mû ki ál lí tá sá ra For mák, struk tú rák, gesz tu sok cím mel 300 000 Ft
Ba lás Esz ter élet mû ki ál lí tá sá ra 700 000 Ft
Ko nok Ta más élet mû ki ál lí tá sá ra 1 500 000 Ft

Fej ér Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szé kes fe hér vár)
A Nar ra ti va címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra a szé kes fe hér vá ri 
Szent Ist ván Ki rály Mú ze um ban 500 000 Ft
Csör gõ At ti la gyûj te mé nyes ki ál lí tá sa meg va ló sí tá sá ra 
a szé kes fe hér vá ri Csók Ist ván Kép tár ban 600 000 Ft

Fé szek Mû vész klub (Bu da pest)
Kor társ kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tá sok meg ren de zé sé re 
a Fé szek Ga lé ri á ban és Her man ter mé ben 400 000 Ft

Fi a tal Kép zõ mû vé szek Stú di ó ja Egye sü let (Bu da pest)
Az egye sü let stú dió ga lé ri á já nak ki ál lí tá sá ra 900 000 Ft
Csá kány Ist ván egyé ni ki ál lí tá sá ra az egye sü let stú dió ga lé ri á já ban 200 000 Ft
Szö vé nyi Ani kó ki ál lí tá sá ra az egye sü let stú dió ga lé ri á já ban 200 000 Ft
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Az egye sü let stú dió ga lé ri á já ban meg ren de zés re ke rü lõ 
Gal le ry by Night 2006 ki ál lí tá sá ra 500 000 Ft
Fe ren czy Zsolt ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 
és ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re 200 000 Ft

Fo lya mat Tár sa ság (Bu da pest)
A Fo lyam-víz címû ki ál lí tás ra a Mis kol ci Ga lé ri á ban 300 000 Ft

Fõ nix Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Deb re cen)
XIV. Deb re ce ni ta va szi tár lat meg va ló sí tá sá ra, ka ta ló gus ki adá sá ra 300 000 Ft

Fõ nix-Ga lé ria Lak be ren de zé si, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. 
(Bu da pest)
Ke le men Ká roly egyé ni ki ál lí tá sá hoz kap cso ló dó ki ad vá nyok 
meg je len te té sé re (nyom dai elõ ké szí tés, nyo más, kö tés) 300 000 Ft

Ga lé ria 13 So rok sár Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kht. (Bu da pest)
Szo tyo ry Lász ló fes tõ mû vész, De csi Ilo na gra fi kus fes tõ mû vész 
és Kö nig Ró bert gra fi kus mû vész ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 
és ka ta ló gus ki adá sá ra 400 000 Ft

Go dot Kul tu rá lis és Mû vész tá mo ga tó Kht. (Bu da pest)
A Go dot Ga lé ria 2005-ös ki ál lí tá sá ra* 600 000 Ft

Gyer mek és If jú sá gi Kép zõ mû vé sze ti Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
A GYIK Mû hely 30. ju bi le u mi ki ál lí tá sá ra 200 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Gyõr)
Lé leg zõ táj – Su lyok Gab ri el la gra fi kus mû vész idõ sza ki ki ál lí tá sá ra 
a Lá bas ház ban, va la mint ka ta ló gus ki adá sá ra 500 000 Ft

Hap Hun ga ro-Aust ro Plan Épí té sze ti Ter ve zõ és Ta nács adó Kft. 
(Bu da pest)
Gi czy Já nos fes tõ mû vész élet mû vét be mu ta tó ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

He ves Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Eger)
Szem be sí tés I. – Buk ta Imre és Pal kó Ti bor kép zõ mû vé szek 
ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Hopp-Ha lász Ala pít vány a Kor társ Mû vé sze tért (Paks)
A XXV. éves vi zu á lis kí sér le ti al ko tó te lep em lék ki ál lí tá sa i nak meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Hor to bá gyi Nem zet kö zi Mû vész te lep (Deb re cen)
A Hor to bá gyi Nem zet kö zi Mû vész te lep és ha tá ron túli ma gyar szer ve ze tek 
kö zös mû vé sze ti ki ál lí tá sá ra 200 000 Ft

Jó kai Mór Mû ve lõ dé si Köz pont (Pápa)
Dr. Nem csics An tal egye te mi ta nár, fes tõ mû vész pá pai ki ál lí tá sá ra 130 000 Ft

K. A. S. Ga lé ria – Kor társ Al ko tók Stú di ó ja (Bu da pest)
Her czeg Nán dor ki ál lí tá sá ra és ka ta ló gus ki adá sá ra 300 000 Ft
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K. Pet rys Kul tu rá lis Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Mû vé sze ti ka ta ló gus meg je len te té sé re Soós György ki ál lí tá sá hoz 200 000 Ft

Ka pos Art Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti Egye sü let (Ka pos vár)
A Ka pos fü re di Ga lé ria 10 ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft
A Ka pos Art Egye sü let 2005. évi cso por tos és egye sü le ti ki ál lí tá sa i ra 
az SMK Ka pos Art Ga lé ri á ban 400 000 Ft

Ka rint hy Sza lon (Bu da pest)
A Bar tók 32 Ga lé ria 2005. évi ki ál lí tá si prog ram já nak meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Kár pát al jai Ma gyar Kul tu rá lis Szö vet ség (Ung vár–Uzs go rod)
15 éves a Ré vész Imre Tár sa ság cím mel kár pát al jai ma gyar kép zõ mû vé szek 
gyûj te mé nyes tár la ta i nak meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Kar ton – Ka ri ka tú ra és Kép re gény Mú ze um Ala pít vány (Bu da pest)
Chilf Má ria ki ál lí tá sá ra, va la mint a leg újabb mun ká i ról 
ké szült ka ta ló gus ki adá sá ra 200 000 Ft

Ked ves Fes tõk, Kor társ Mû vé szek Egye sü le te (Bu da pest)
1 hét – 1 mû ki ál lí tás so ro zat ra az MG Ga lé ri á ban 300 000 Ft

Kle bels berg Kuno Mû ve lõ dé si, Kul tu rá lis és Mû vé sze ti Köz pont
(Bu da pest)
A Hi deg kú ti Ga lé ria kép zõ mû vé sze ti tár la ta i nak meg va ló sí tá sá ra 140 000 Ft

Kö ze lí tés Mû vé sze ti Egye sü let (Pécs)
Az egye sü let 2005–2006-os ki ál lí tá sa i ra és 10 éves ju bi le u mi 
ka ta ló gu sa ki adá sá ra 700 000 Ft
Né meth Haj nal és Ma jo ros Ist ván ki ál lí tá sá ra 200 000 Ft
A MAMÛ Tár sa ság be mu tat ko zó ki ál lí tá sá ra 
a pé csi Hattyú ház ki ál lí tó te rem ben 200 000 Ft
A 25 éves pak si al ko tó te lep gyûj te mé nyé bõl vá lo ga tott ki ál lí tá sá ra 
a pé csi Hattyú ház ki ál lí tó te rem ben 200 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Svo din–Szõ gyén)
Kor társ mû vé sze ti ga lé ria meg va ló sí tá sá ra és kap cso ló dó 
ki ad vány meg je len te té sé re 300 000 Ft

La borcz Fe renc Szob rász mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
B. L. Te rem Or na met ria II., va la mint Át ha tá sok II. címû 
ki ál lí tá sai meg va ló sí tá sá ra, do ku men tá lá sá ra* 300 000 Ft

Lip csey György – Art Ma Ga lé ria 
(Du najs ka-stre dá–Du na szer da hely)
Az Art-Ma Ga lé ria ki ál lí tá sa i ra 2005-ben 200 000 Ft

Ma gyar Al ko tó mû vé szek Or szá gos Egye sü le te (Bu da pest)
Kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tá sok ra a Duna Ga lé ri á ban 1 200 000 Ft
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Ma gyar Elekt ro grá fi ai Tár sa ság (Bu da pest)
Ha ász Ág nes elekt ro grá fi ai ki ál lí tá sá ra 
a Bu da pest Fe renc vá ro si Pin ce ga lé ri á ban 250 000 Ft
Ko váts Bor bá la Ar cok, ré te gek címû ki ál lí tá sá ra a Ga lé ria IX-ben 170 000 Ft

Ma gyar Fes tõk Tár sa sá ga (Bu da pest)
A Ma gyar Fes tõk Tár sa sá ga „Kö zött” (Poszt ge o met ria II) 
címû ki ál lí tás hoz kap cso ló dó ka ta ló gus ki adá sá ra 280 000 Ft

Ma gyar Gra fi kus mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Házi fel adat – Nagy Gá bor György egyé ni ki ál lí tá sá ra és ka ta ló gu sá ra 300 000 Ft
A Mo nok róm sok szí nû sé ge IV. nem zet kö zi rajz bi en ná lé ra 500 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Sza bad té ri szo bor ki ál lí tás ra a Ple in Art ta va szi fesz ti vá lon* 800 000 Ft
Ten den ci ák II. – or szá gos fes té sze ti ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft
Jó zef Szaj na – élet mû ki ál lí tás ra 400 000 Ft
A Kont rasz tok címû, Pá rizs ban ren de zen dõ gra fi kai ki ál lí tás 
ki ad vá nyá nak meg je len te té sé re 500 000 Ft
Or szá gos szob rász ki ál lí tás ra a Ma gyar Me zõ gaz da sá gi Mú ze um ban 500 000 Ft
A Ha tár ese tek az érem mû vé szet ben III. ki ál lí tás ra és kap cso ló dó 
ki ad vány meg je len te té sé re 600 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Az egye tem Bar csay-ter mé ben meg ren de zés re ke rü lõ ki ál lí tá sok ra* 500 000 Ft
Jó zef Szaj na há rom hely szí nen tör té nõ ki ál lí tá sá ra, 
va la mint ka ta ló gus ki adá sá ra* 1 000 000 Ft
Fát kai Er vin ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re az egye tem 
Bar csay-ter mé ben, va la mint ka ta ló gus ki adá sá ra* 1 000 000 Ft
Dip lo ma ki ál lí tás ra és dip lo ma ka ta ló gus ra* 500 000 Ft
A Part he non Fríz-te rem ki ál lí tá sá ra* 1 000 000 Ft

Ma gyar Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
A Ma gyar Mû hely Ga lé ria 2005. évi ki ál lí tá sa i ra* 800 000 Ft

Ma gyar Réz kar co ló és Li to grá fus Mû vé szek Egye sü le te (Bu da pest)
Az egye sü let cso por tos és egyé ni ki ál lí tá sa i nak meg va ló sí tá sá ra 
a Ga lé ria IX-ben 1 200 000 Ft

Ma gyar Szob rász Tár sa ság (Bu da pest)
A tár sa ság ki ál lí tá sá ra a pé csi ga lé ri á ban 2006 800 000 Ft
A tár sa ság ki ál lí tá sá ra a ka pos fü re di ga lé ri á ban 60–90 éve sig cím mel 300 000 Ft

Ma gyar Víz fes tõk Tár sa sága (Bu da pest)
A Fo lyam-víz-ki ál lí tás ra a Mis kol ci Ga lé ri á ban, 
a Fo lya mat Tár sa ság gal kö zö sen 300 000 Ft
An gol ak va rell ma gyar ecset tel IV. ki ál lí tás ra az Új pest Ga lé ri á ban,
va la mint ka ta ló gus el ké szí té sé re 400 000 Ft

MAMÛ Tár sa ság Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
Az egye sü let szak mai-ki ál lí tá si prog ram já ra 2005. évre és 2006. I. fél év re 2 000 000 Ft
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Mar czi bá nyi Téri Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
A Ví zi vá ro si Ga lé ri á ban meg ren de zés re ke rü lõ 11 ki ál lí tás ra (153 mû vész 
rész vé te lé vel) és év könyv 2005. tá mo ga tá sá ra 1 000 000 Ft

Mik száth Kál mán Mû ve lõ dé si Köz pont (Ba las sa gyar mat)
A Hor váth End re Ga lé ria és a Szerb temp lom ki ál lí tá sa i hoz kap cso ló dó 
ka ta ló gus meg je len te té sé re 300 000 Ft

Mis kol ci Ga lé ria Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Mis kolc)
Drozs nyik Ist ván Élet-mû-ré szek III. címû ki ál lí tá sá nak 
meg va ló sí tá sá ra és a ka ta ló gus meg je len te té sé re 500 000 Ft
Ba ra nyay And rás, a XXII. gra fi kai bi en ná le Élet mû-dí ja sá nak 
ki ál lí tá sá ra és ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re 800 000 Ft
Für Emil ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra, és a ka ta ló gus meg je len te té sé re 300 000 Ft
Nagy Csa ba Lel tár címû ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 
és a ka ta ló gus meg je len te té sé re 600 000 Ft

Mo dern Mû vé sze tért Köz ala pít vány (Du na új vá ros)
A fel adó: Ica már meg int… címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 
és a ki ál lí tá si ka ta ló gus meg je len te té sé re 500 000 Ft
Az Éj sza kai át szál ló/6 ér zék címû ki ál lí tás so ro zat meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft
Ba róth Anna, Mo i zer Zsu zsa és Sza bics Ág nes ki ál lí tá sá ra 
és ki ál lí tá si ka ta ló gus meg je len te té sé re 400 000 Ft
Vár nai Gyu la rá di ós ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft

Móra Fe renc Mú ze um Csong rád Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma
(Sze ged)
Az 52. vá sár he lyi õszi tár lat meg ren de zé sé re 
és a hoz zá kap cso ló dó ka ta ló gus ké szí té sé re 550 000 Ft
Lux An tal fes tõ- és gra fi kus mû vész 
ju bi le u mi ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re 500 000 Ft

Mû csar nok (Bu da pest)
Ko kas Ig nác fes tõ mû vész élet mû ki ál lí tá sá ra a Mû csar nok ban 2 200 000 Ft
Pszy chot rip cím mel cso por tos te ma ti kus ki ál lí tás ra a ma gyar pszi cho ló gia- 
és pszi chi át ria tör té net té ma kör ben kor társ mû vé szek ref le xi ó i val 1 000 000 Ft
Pa u er Gyu la élet mû ki ál lí tá sá ra a Mû csar nok ban 2 000 000 Ft
Kö rö sé nyi Ta más szob rász mû vész ki ál lí tá sá ra és a hoz zá kap cso ló dó 
ka ta ló gus el ké szí té sé re 1 400 000 Ft

Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Ga lé ria (Csong rád)
30 éves a csong rá di mû vész te lep cím mel cso por tos ki ál lí tás 
meg va ló sí tá sá ra, DVD-n tör té nõ meg je len te té sé re 300 000 Ft

Mû vé sze tek Háza Eger Kul tu rá lis és Szó ra koz ta tó Kht. (Eger)
2005. évi ki ál lí tá sok meg va ló sí tá sá ra Eger ben, a Mû vé sze tek Há zá ban 1 500 000 Ft

Mû vé sze tek Háza (Pécs)
A Mû vé sze tek Háza 2005. évi kép zõ mû vé sze ti 
ki ál lí tá sa i nak meg va ló sí tá sá ra* 500 000 Ft
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Mû vé sze tek Háza (Veszp rém)
Ar nulf Ra i ner ki ál lí tá sá ra Veszp rém ben, a Mo dern Kép tár 
Vass Lász ló-gyûj te mé nyé ben és a Csi kász Ga lé ri á ban, a ki ál lí tás hoz 
kap cso ló dó ka ta ló gus ki adá sá ra 400 000 Ft

Mû vé sze tek Kin cses há za (Ka pos vár)
A II. or szá gos pa pír mû vé sze ti tri en ná le ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re 300 000 Ft

N & N Ga lé ria Ala pít vány (Bu da pest)
Lé vay Jenõ gra fi kus mû vész ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Nóg rád Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Sal gó tar ján)
A 28. sal gó tar já ni ta va szi tár lat meg ren de zé sé re 
és a hoz zá kap cso ló dó ka ta ló gus ra 600 000 Ft

Nyi tott Mû te rem Egye sü let (Bu da pest)
Gyö ke rek – finn, bol gár, er dé lyi, ma gyar ki ál lí tá sok meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Ó bu dai Tár sas kör (Bu da pest)
Kor társ kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tá sok ra az Ó bu dai Tár sas kör Ga lé ri á ban 
és az ó bu dai Pin ce ga lé ri á ban 1 000 000 Ft

Olaj ág Ke resz tény Mû vé sze ti Tár sa ság (Bu da pest)
A Kert címû kor társ kép zõ- és ipar mû vé sze ti szak rá lis ki ál lí tás 
há rom hely szí nen tör té nõ meg ren de zé sé re, va la mint ka ta ló gus ki adá sá ra 500 000 Ft

Pak si Kép tár Egye sü let (Paks)
XXV. éves vi zu á lis kí sér le ti al ko tó te lep ka ta ló gu sa ki adá sá ra 300 000 Ft

Pal las Aka dé mia Könyv ki adó Kft. (Mi er cu rea Ciuc–Csík sze re da)
Csu tak Le ven te mû vé sze ti al bu má nak ki adá sá ra és ki ál lí tás sal 
egy be kö tött be mu ta tá sá ra 200 000 Ft
Ba lázs Jó zsef mû vé sze ti al bu má nak ki adá sá ra és ki ál lí tás sal 
egy be kö tött be mu ta tá sá ra 200 000 Ft

Pé csi Ga lé ria és Vi zu á lis Mû vé sze ti Mû hely (Pécs)
Nyi las Már ta egyé ni ki ál lí tá sá hoz kap cso ló dó ki ad vány meg je len te té sé re 300 000 Ft
Tóth Zsu zsa és Len gyel Pé ter szob rász mû vé szek 
egyé ni ki ál lí tá sá nak ka ta ló gu sá ra 300 000 Ft

Pé csi Tu do mány egye tem (Pécs)
Vég zõs hall ga tók mes ter mun ka-ki ál lí tá sá nak ka ta ló gu sa el ké szí té sé re* 500 000 Ft

Pest Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szent end re)
A Tra gor Ig nác Mú ze um tíz kor társ mû vé sze ti ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 700 000 Ft
Cson tó La jos kép zõ mû vész egyé ni ki ál lí tá sá ra a Szent end rei Kép tár ban 700 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Köz pont Kht. (Gö döl lõ)
Rem sey Iván élet mû ki ál lí tá sá ra a Gö döl lõi Ga lé ri á ban, 
va la mint a mû vész élet mû vét be mu ta tó ka ta ló gus ki adá sá ra 700 000 Ft
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Põ cze At ti la (Bu da pest)

Pé csi mû hely címû ki ál lí tás so ro zat meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Buk ta Imre: Kép a táj ban, táj a kép ben címû ki ál lí tá sá ra 200 000 Ft

Eper je si Ág nes ki ál lí tá sá ra 200 000 Ft

Pro Arte Da nu bii (Ko mar no–Rév ko má rom)

Li mes Ga lé ria Ko má rom ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Soft ser vi ce Szá mí tás tech ni kai és Szer ve zé si Bt. (Bu da pest)

Vígh Ta más szob rász 80. szü le tés nap ja tisz te le té re ren de zen dõ ki ál lí tás ra 140 000 Ft

Szer vánsz ky Jenõ 100. szü le tés nap ja al kal má ból ren de zen dõ 
ki ál lí tás ra és ka ta ló gus meg je len te té sé re 300 000 Ft

Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (Sop ron)

A XV. or szá gos érem bi en ná le do ku men tá lá sá ra 500 000 Ft

Sym po si on Ala pít vány a Ma gyar Mû vész te le pi Moz ga lo mért 
(Bu da pest)

Ma gyar Kor társ Ga lé ria Ala pít vány – Bu da he lyi Ti bor és Szur csik Jó zsef 
ki ál lí tá sa meg va ló sí tá sá ra* 300 000 Ft

Sza bad Sza lon He ves Me gyé ben Élõ és Te vé keny ke dõ Kép zõ- és
Ipar mû vé szek Egyesülete (Eger)

Föl di Pé ter Mun ká csy-dí jas ér de mes mû vész gyûj te mé nyes ki ál lí tá sá ra 
az egri Temp lom Ga lé ri á ban 300 000 Ft

Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um (Szent end re)

A Skan zen Ga lé ria 2005. évi kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tása inak meg va ló sí tá 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)

Egyé ni és gyûj te mé nyes idõ sza ki ki ál lí tá sok ren de zé sé re 300 000 Ft

Szent end re Mû ve lõ dé si és Mû vé sze ti In téz mé nyei (Szent end re)

A szent end rei Mû vé szet Ma lom 2005. évi ki ál lí tá sa i ra 1 000 000 Ft

Szent end re Mû vé sze té ért Ala pít vány (Szent end re)

A nagy bá nyai mû vész te lep fes té sze ti anya gá nak ki ál lí tá sá ra 
a szent end rei Mû vé szet Ma lom ban 1 500 000 Ft

Szi nyei Mer se Pál Tár sa ság (Bu da pest)

A tár sa ság ki ál lí tá sá ra a ko má ro mi Mo nos tor Erõd ben 800 000 Ft

Szol no ki Mû vé sze ti Egye sü let (Szol nok)

Csur gai Fe renc szob rász mû vész ki ál lí tá sá ra a szol no ki Mû vész te lep Ga lé ri á ban 250 000 Ft

Ka to na Zol tán fes tõ mû vész ön ál ló ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 150 000 Ft

Se bes tyén Zol tán fes tõ mû vész ön ál ló ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
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Szom bat he lyi Kép tár (Szom bat hely)
Ta má sy Cla u dia és Szán tó Ist ván kö zös ki ál lí tá sá ra Ne ve ren ding Sto ry cím mel 300 000 Ft
Kis lég hi Nagy Ádám fes tõ mû vész ki ál lí tá sá ra 300 000 Ft

Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Háza Kht. (Bu da pest)
Litt le Chi na – Sá ro si Ani ta egyé ni ki ál lí tá sá ra 200 000 Ft

Tran ce Ba lan ce Mû vé sze ti Kft. (Szom bat hely)
Szûcs At ti la Holt lel kek címû ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
Elõd Ág nes ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
Ko mo rócz ky Ta más ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
Vár nai Gyu la ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
Ádám Zol tán Fik tív ci gány épí té szet címû ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Vaj da La jos Stú dió Kul tu rá lis Egye sü let (Szent end re)
Az egye sü let szak mai ki ál lí tá sá ra* 1 800 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Ta má si)
A Ta má si Ga lé ria 2005. évi ki ál lí tá sai meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Gyõr)
Élõ klasszi ku sok címû ma gyar–oszt rák kor társ 
ki ál lí tás ra és an nak ka ta ló gu sá ra 1 000 000 Ft
Deli Ág nes gyûj te mé nyes ki ál lí tá sá ra és ka ta ló gus ki adá sá ra 480 000 Ft
He ren di Pé ter ön ál ló ki ál lí tá sá ra 200 000 Ft

Veszp rém Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Veszp rém)
Pa let ta-fest mé nyek ven dég ki ál lí tá sá ra Sep si szent györ gyön 2006-ban 200 000 Ft

Zug lói Szerb Ön kor mány zat (Bu da pest)
Szent end re 1993–2005 – a szent end rei nyá ri nem zet kö zi 
fes tõ tá bor ret ros pek tív ki ál lí tá sá ra 400 000 Ft

2. Al ko tó te le pek, mû he lyek szak mai prog ram ja i ra, do ku men tá lá sá ra, il let ve
hon lap ké szí té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Al kot árs Mû vé sze ti Egye sü let (Jász be rény)
Art Camp 2005 XV. (ju bi le u mi) nem zet kö zi szim pó zi um prog ram ja i ra 800 000 Ft

Art Sec tor Ala pít vány (Bu da pest)
Tûz rak tár mû te rem – prog ram- és ki ál lí tás so ro zat meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Ba ra nyai Al ko tó te le pek Kht. (Sik lós)
Kõ szob rász szim pó zi um prog ram ja i ra 5 000 000 Ft

Bar tók Béla Mû ve lõ dé si Köz pont (Sze ged)
A sze ge di mû vész te lep XI. al ko tó tá bo rá nak meg ren de zé sé re* 400 000 Ft
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Bé kés csa bai If jú sá gi Ház és Ál ta lá nos Tár sas kör (Bé kés csa ba)
Csa lán art ke let fe lõl – IX. csa lán le ves-fesz ti vál nem zet kö zi 
in ter mé dia al ko tó te lep és szim pó zi um prog ram ja i ra 400 000 Ft

Block-Art Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
Az er dõ szõ lõi nem zet kö zi mû vész te lep prog ram ja i ra 800 000 Ft

Él es di Mû vész te lep Egye sü let (Bu da pest)
A IX. él es di mû vész te lep meg va ló sí tá sá ra 2005. jú ni us 26.–jú li us 24. 500 000 Ft

Fej ér Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szé kes fe hér vár)
A 11. móri mû vész te lep szak mai prog ram já ra és do ku men tá lá sá ra 500 000 Ft

Fü lep La jos Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont, Sza bad té ri Szín ház, 
Könyv tár (Pécs vá rad)
Fa szob rász al ko tó tá bor prog ram já ra (Pécs vá rad 2005. au gusz tus 7–21.)* 500 000 Ft

Ga lé ria Mú ze um (Len da va–Lend va)
A 33. nem zet kö zi mû vész te lep prog ram ja i ra 
(Lend va – kis plasz ti kai bronz ön tés) 800 000 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)
A XIV. géb ár ti za la eger sze gi nem zet kö zi mû vész te lep 
2005. évi szak mai prog ram ja i ra 500 000 Ft

Haj dú sá gi Nem zet kö zi Mû vész te lep (Haj dú bö ször mény)
A haj dú sá gi nem zet kö zi mû vész te lep 
2005. évi prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra* 1 000 000 Ft

Har gi ta Me gyei Al ko tó köz pont (La za rea–Gyer gyó szár hegy)
Kap csok a Har gi ta me gyei al ko tó köz pont nem zet kö zi 
mû vész te lep meg va ló sí tá sá ra Gyer gyó szár he gyen 800 000 Ft

Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Köz pont és If jú sá gi Ház (Baja)
Nem zet kö zi ins tal lá ci ós ki ál lí tás és ak ció mû vé sze ti al ko tó mû hely prog ram já ra 150 000 Ft

Ke pes György Ala pít vány (Bu da pest)
VI. nem zet kö zi fény szim pó zi um elõ adá sa i nak, ki ál lí tá sa i nak 
do ku men tá lá sá ra CD és nyom ta tott ki ad vány for má já ban 400 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Kuny Do mo kos 
Me gyei Múzeum (Tata)
A 9. Kép ze let – szim pó zi um prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 
(Ta ta bá nya, Sza bad té ri Bá nyá sza ti Mú ze um) 400 000 Ft

Lin dart – A Fi a tal Mû vé szek Egye sü le te (Len da va–Lend va)
Lin dart – 10. nem zet kö zi if jú sá gi mû vész te lep Lend va 2005 le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft

Ma gyar Gra fi kus mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Or szá gos Gra fi kai mû hely szak mai prog ram já ra – Vác 1 000 000 Ft
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Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)

A „Li ge ti Eri ka di gi tá lis al ko tó mû hely” meg va ló sí tá sá ra 
2005 no vem be ré ben a kecs ke mé ti al ko tó ház ban 300 000 Ft

Ma gyar Mû vész könyv al ko tók Tár sa sá ga (Bu da pest)

A váci gra fi kai mû hely szak mai mun ká já ra 200 000 Ft

Ma gyar Réz kar co ló és Li to grá fus Mû vé szek Egye sü le te (Bu da pest)

Gra fi kai al ko tó mû hely szak mai prog ram já nak meg va ló sí tá sá ra 1 500 000 Ft

Ma gyar Szob rász Tár sa ság (Bu da pest)

Szob rász kon fe ren cia 2005 és szim pó zi um prog ram ja i ra 
a Ma gyar Szob rász Tár sa ság, a Mû csar nok 
és a Kép zõ mû vé sze ti Egye tem (szob rász szak) szer ve zé sé ben* 300 000 Ft

A Ma gyar Szob rász Tár sa ság és a Sym po si on Tár sa ság 
vi asz ve szej té ses bronz ön té si szim pó zi u ma prog ram ja i ra* 800 000 Ft

Ma jo ros Gyu la (Kecs ke mét)

A II. Kecs ke mé ti acél szob rá sza ti szim pó zi um meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

MAMÛ Tár sa ság Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)

Ha tár ese tek cím mel a MAMÛ al ko tó mû hely 2005. évi szak mai prog ram ja i ra 500 000 Ft

Me zõ sze me rei Ci vil Egye sü let (Me zõ sze me re)

Az ötö dik me zõ sze me rei Nyílt tér címû mû vész te lep 
meg va ló sí tá sá ra és do ku men tá lá sá ra 400 000 Ft

Mi ni mum Party Tár sa ság (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)

A 10. mi ni mum par ti össz mû vé sze ti al ko tó tá bor prog ram já ra 
és al ko tá sa i nak do ku men tá lá sá ra 400 000 Ft

Mis kol ci Ga lé ria Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Mis kolc)

A mú ze um al ko tó há zá nak 2005. évi szak mai prog ram já nak meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Mû vé sze tek Háza (Veszp rém)

Vi zu á lis kon fe ren cia meg ren de zé sé re Mû vé szet – tech no ló gia – 
for ma cím mel a veszp ré mi Mû vé sze tek Há zá ban 400 000 Ft

Nagy atád Vá ros Ön kor mány za ta Nagy atá di Mû ve lõ dé si Ház 
(Nagy atád)

A nagy atá di nem zet kö zi fa szob rász al ko tó te lep 2005. évi al ko tó idé nyé nek 
prog ram ja i ra, a mû vész te lep hon lap já nak el ké szí té sé re 600 000 Ft

Olaj ág Ke resz tény Mû vé sze ti Tár sa ság (Bu da pest)

A Kert címû szim pó zi um meg ren de zé sé re és do ku men tá lá sá ra 200 000 Ft

Pest Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szent end re)

A szent end rei gra fi kai mû hely prog ram ja i ra* 800 000 Ft
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Pro Arte Da nu bii (Ko mar no–Rév ko má rom)

A 11. Sym pat nem zet kö zi fes té sze ti szim pó zi um meg va ló sí tá sa 
2005. szep tem ber 1–21. kö zött, a Ko má rom mel let ti 
Path köz ség ter mál für dõ jé ben 200 000 Ft

Sym po si on Ala pít vány a Ma gyar Mû vész te le pi Moz ga lo mért
(Bu da pest)

A XVIII. Or szá gos sym po si on ta lál ko zó meg ren de zé sé re 
Olasz lisz kán 2005. IX. 400 000 Ft

Szé che nyi Mû vész te lep Ala pít vány (Gyer mely)

A gyer me lyi mû vész te lep 2005. évi nyá ri prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

A tolcs vai Land Art mû vész te lep 2005. évi prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra* 250 000 Ft

Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Háza Kht. (Bu da pest)

A Di na mo Mû hely éves prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Vaj da La jos Stú dió Kul tu rá lis Egye sü let (Szent end re)

Az egye sü let nyá ri al ko tó mû he lyé nek prog ram ja i ra* 400 000 Ft

Vá ro si Ga lé ria (Nyír egy há za)

A 29. sós tói nem zet kö zi érem mû vé sze ti és kis plasz ti kai 
al ko tó te lep le bo nyo lí tá sá ra 800 000 Ft

Vá ro si Mú ze um (Paks)

A pak si XXVI. vi zu á lis kí sér le ti al ko tó te lep 
meg ren de zé sé re és le bo nyo lí tá sá ra 600 000 Ft

Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Gyõr)

A XXXVII. nem zet kö zi Mû vész te lep szak mai prog ram ja i nak 
meg va ló sí tá sá ra és do ku men tá lá sá ra 800 000 Ft

Vay Ádám Mú ze um Ba rá ti Köre (Vaja)

XII. va jai nem zet kö zi mû vész te lep meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Vox Ar tis Ala pít vány (Bu da pest)

A kor társ kép zõ- és ipar mû vé sze ti li tur gi kus sze re pé nek le he tõ sé ge it 
épí tõ ta nul má nyi na pok szim pó zi u mok meg va ló sí tá sá ra és do ku men tá lá sá ra 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)

XIV. za lai nem zet kö zi mû vész te le pek szak mai prog ram ja i nak 
meg va ló sí tá sá ra és do ku men tá lá sá ra 500 000 Ft

Za la szentg rót Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la (Za la szentg rót)

IV. za la szentg ró ti al ko tó te lep és szim pó zi um szak mai prog ram ja i ra 600 000 Ft
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3. Nagy ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra, do ku men tá lá sá ra, kül föl di ki ál lí tá son
való rész vé tel re

Pá lyá zó és pá lyá zat Megítélt összeg

Bács Eme se (Bu da pest)
Rész vé tel re a Glas gow-i Kép zõ mû vé sze ti Egye tem cso por tos ki ál lí tá sán 100 000 Ft

Be nes Jó zsef (Kecs ke mét)
Kül föl di ön ál ló ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra, do ku men tá lá sá ra 
[Bres cia (Olasz or szág), Gall eria Cent ro Arte Lu pier] 300 000 Ft

Block-Art Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
A Block Cso port ki ál lí tá sá ra Ma ros vá sár he lyen 200 000 Ft

Bu da pest Ga lé ria (Bu da pest)
Mû vész te lep, al ko tó mû hely szak mai prog ram ja meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Csi li Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Má so dik kor társ ön arc kép bi en ná le do ku men tá lá sá ra: 
ka ta ló gus meg je len te té sé re 200 000 Ft

Deák Ga lé ria Mû vé sze ti Bt. (Bu da pest)
A 2005 Art Fo rum Ber lin nem zet kö zi vá sá ron való rész vé tel re 800 000 Ft

De csi Ilo na (Bu da pest)
Kéri Imre és De csi Ilo na nem zet kö zi kong resszu si 
rész vé te lé re és an nak do ku men tá lá sá ra 200 000 Ft

Du na part Mû vé sze ti Tár sa ság (Bu da pest)
A Ma gyar Fes té szet Nap ja köz pon ti ren dez vé nye i nek meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Er dõ si Ani kó (Lány csók)
A nem zet kö zi ku rá tor-re zi den cia prog ram ban való rész vé tel re 
az Egye sült Ál la mok ban 500 000 Ft

Er lin Ga lé ria Al ko tó- és Elõ adó mû vé sze ti Kht. (Bu da pest)
Ple in Art Kor társ össz mû vé sze ti fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra* 500 000 Ft

Erõs Ist ván (Bu da pest)
Szeg mens kor társ ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra Mon gó li á ban* 500 000 Ft

Fej ér Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szé kes fe hér vár)
A IV. nem zet kö zi mû vész könyv-ki ál lí tás 
meg ren de zé sé re és ka ta ló gus ki adá sá ra 1 000 000 Ft

He te si At ti la (Bu da pest)
Rész vé tel re a rot ter da mi B. A. D. Ala pít vány ven dég stú di ó já ban 100 000 Ft
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Kiss Nagy And rás né (Bu da pest)

Kiss Nagy And rás ki ál lí tá sá ra a tal li ni Ma gyar Kul tu rá lis Köz pont ban 180 000 Ft

Ko vács Géza (Sfîn tu Ghe org he–Sep si szent györgy)

Ko vács Géza szob rász egyé ni kis plasz ti kai ki ál lí tá sá nak 
meg va ló sí tá sá ra Gyer gyó szent mik ló son, Bu zá u ban és Bá kó ban 2005-ben 100 000 Ft

Kö ze lí tés Mû vé sze ti Egye sü let (Pécs)

Hi ros hi Ono és Shin ji Ota ni ja pán kép zõ mû vé szek ki ál lí tá sá ra, 
do ku men tá lá sá ra a ja pán kul tu rá lis hó nap ke re té ben 150 000 Ft

Lak ner An tal (Bu da pest)

A Po si ti o ning címû ki ál lí tá son (Ja pán ban) való rész vé tel re 300 000 Ft

Lois Vik tor (Ta ta bá nya)

Nem zet kö zi kép zõ mû vé sze ti ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ma gyar Elekt ro grá fi ai Tár sa ság (Bu da pest)

A krak kói nem zet kö zi tri en ná le gra fi kai gyûj te mé nyé bõl 
vá lo ga tott ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra há rom bu da pes ti ga lé ri á ban 300 000 Ft

Ma gyar Fes tõk Tár sa sá ga (Bu da pest)

Rész vé tel a IV. szek szár di fes té sze ti tri en ná lén, va la mint 
a kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re 500 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)

A pé csi kis plasz ti kai bi en ná lén tör té nõ rész vé tel re 200 000 Ft

Az Eu ró pai Mû vé szek Ta ná csa 2005. évi kong resszu sán tör té nõ rész vé tel re 100 000 Ft

A szö vet ség tag egye sü le te i nek ki ál lí tá sa i ra a Gi gant Ga lé ri á ban Bécs ben 200 000 Ft

Ma gyar Réz kar co ló és Li to grá fus Mû vé szek Egye sü le te (Bu da pest)

Az egye sü let ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re Stutt gart ban 
az In ter Art Ga lé ri á ban Száz nyo mat, száz mû vész cím mel 100 000 Ft

Ma gyar Szob rász Tár sa ság (Bu da pest)

A tár sa ság ki ál lí tá sá ra az Art.Ma Ga lé ri á ban Du na szer da he lyen, 
10–15 mû vész rész vé te lé vel, meg kö ze lí tõ leg 50 al ko tás sal 400 000 Ft

Má ri ás Béla (Bu da pest)

A pá lyá zó lon do ni, The Klin ker Gal le ry ben ren de zen dõ 
egyé ni ki ál lí tá sá ra, va la mint do ku men tá lá sá ra 200 000 Ft

Ma y er Ber ta Ka ta lin (Bu da pest)

Ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra az olasz or szá gi Bres cia, Lu pi er Ga lé ri á ban 300 000 Ft

Mis kol ci Ga lé ria Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Mis kolc)

A XXIII. mis kol ci gra fi kai bi en ná le meg ren de zé sé re 
a Mis kol ci Ga lé ri á ban, va la mint do ku men tá ci ó ja el ké szí té sé re 2 000 000 Ft
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Nagy atád Vá ros Ön kor mány za ta Nagy atá di Mû ve lõ dé si Ház 
(Nagy atád)
A 9. or szá gos fa szob rá sza ti ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 
és do ku men tá lá sá ra, ka ta ló gus ké szí té sé re 400 000 Ft

Pé csi Ga lé ria és Vi zu á lis Mû vé sze ti Mû hely (Pécs)
Olo mon ci mû vé szek ki ál lí tá sá ra a Pé csi Ga lé ri á ban 300 000 Ft

Põ cze At ti la (Bu da pest)
A Vin ta ge Ga lé ria rész vé te lé re a Vi en na fa ir nem zet kö zi ki ál lí tá son 300 000 Ft

Puha Fe renc (Szi get szent mik lós)
A Li mes Ga lé ri á ban (Szlo vá kia, Rév ko má rom) 2005-ben 
meg ren de zés re ke rü lõ ki ál lí tás ra 300 000 Ft

Sif lis And rás (Bu da pest)
A pá lyá zó rész vé te lé re a Müns ter ni Ga lé ria cso por tos ki ál lí tá sán 200 000 Ft

Sza ló ky és Sza ló ky Mû vé sze ti és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
A 2005-ös Kunst Köln nem zet kö zi ki ál lí tá son és vá sá ron tör té nõ rész vé tel re 300 000 Ft

Vá ro si Ga lé ria (Nyír egy há za)
Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei kép zõ mû vé szek ki ál lí tá sá ra 
Ro má ni á ban, Te mes vá ron 100 000 Ft

Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Gyõr)
A Gra fi kai mû vé sze tek mes te rei – VIII. nem zet kö zi rajz- és gra fi kai 
bi en ná le meg ren de zé sé re és do ku men tá lá sá ra 1 500 000 Ft

Vox Ar tis Ala pít vány (Bu da pest)
2006. évi kor társ szak rá lis mû vé sze ti ki ál lí tás meg je len te té sé re és ki adá sá ra 
(Olof Pal me-ház) – or szá gos nagy ren dez vény re 300 000 Ft

Zsem lye Il di kó (Bu da pest)
Ön ál ló ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra a hel sin ki Ma gyar In té zet ben 200 000 Ft

*
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Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 5 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 16 682 000 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: –
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: 2 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 2 300 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 800 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ad vent-Art Kul tu rá lis és Mar ke ting Szol gál ta tó Kft. (Bu da ke szi)
Az Ad ven ta 2005 címû mul ti kul tu rá lis prog ram so ro zat meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Ivá nyi Ka ta lin (Bu da pest)
Ivá nyi Ka ta lin fes tõ mû vész élet mû ka ta ló gus-ki adá sá ra 300 000 Ft

Vár ko nyi György s. k.,
a Kép zõ mû vé sze ti 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 té nik.
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TÁJÉKOZTATÓ 
A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. már ci us 31.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. má jus 19.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 244 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 3 377 060 050 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 9 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 8 768 250 Ft
Ha lasz tott egye di pá lyá zat: –
Ha lasz tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 128 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 184 454 818 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 98 094 000 Ft

1. Fil mes ren dez vé nyek re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ag ria Film Mo zi üze mel te tõ és Szol gál ta tó Kft. (Eger)
Az er dé lyi (Sep si szent györgy) Eu ró pai Film hét meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Ala pít vány a Komp lex Kul tú ra ku ta tá sért (Mis kolc)
Moz gó kép mûhely mun ka és tá bor meg ren de zé sé re kö zép is ko lá sok szá má ra 600 000 Ft

Bu da pest Film Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A 10. me leg és lesz bi kus kul tu rá lis fesz ti vál meg ren de zé sé re 300 000 Ft
Spa nyol film hét meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft
A Len gyel Film ta vasz 2005 meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Ci ne ma-Film Kul tu rá lis Mû vé sze ti és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
A Bu da pes ti ope ra tõr mes ter is ko la meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft

Ci ne-Mis Mo zi üze mi Szol gál ta tó Kht. (Mis kolc)
Fi a tal fil me sek ta lál ko zó ja meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Cir ko Film-Más képp Ala pít vány (Bu da pest)
A Ti ta nic film fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra a pé csi Apol ló art mo zi ban 250 000 Ft
Dán film na pok szer ve zé sé re a pé csi Apol ló art mo zi ban 100 000 Ft

Cra co via Exp ressz Ma gyar–Len gyel Kul tu rá lis Ala pít vány 
(Bu da pest)
Az 5. ERA Új ho ri zon tok nem zet kö zi film fesz ti vá lon 
a Bódy Gá bor-ret ros pek tív (Ci e szyn, Len gyel or szág) be mu ta tá sá ra 500 000 Ft
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Fej ér Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Szé kes fe hér vár)
A 6. kor társ mû vé sze ti fesz ti vál film prog ram ja i nak meg ren de zé sé re
(Bö ször mé nyi Géza és Gyar mat hy Lí via rö vid film jei) 120 000 Ft
A 10. pá holy szem le meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Ház a Ré ten Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
Di ák fil mes nyá ri al ko tó tá bor meg ren de zé sé re 350 000 Ft
12. or szá gos di ák- és if jú sá gi film- és vi deo szem le meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Kecs ke mé ti Ani má ci ós Film gyár tó és For gal ma zó Kft. (Kecs ke mét)
A 7. kecs ke mé ti ani má ci ós film fesz ti vál és a 4. nem zet kö zi 
ani má ci ós já ték film film fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 11 000 000 Ft

Köz gáz Vi zu á lis Bri gád Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Fil mes al ko tó tá bor (Ba la ton al má di) meg ren de zé sé re 500 000 Ft

La kos Nóra (Bu da pest)
A mû vé sze ti egye te mek nem zet kö zi ta lál ko zó ja meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Ma gyar Füg get len Film és Vi deo Szö vet ség (Bu da pest)
Az 52. or szá gos füg get len film fesz ti vál meg ren de zé sé re 800 000 Ft
15. fil mes al ko tó tá bor, Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet To vább kép zõ Ház 
meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Film ar chí vum (Bu da pest)
Por tu gál film hét meg ren de zé sé re 300 000 Ft
Az Iz ra e li Film ta vasz meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Ma gyar Ope ra tõ rök Tár sa sá ga H.S.C. (Bu da pest)
A tár sa ság (H.S.C.) ál tal ren de zett di gi tá lis szak mai 
to vább kép zés meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Ma gyar–Ír Ba rá ti Szö vet ség (Bu da pest)
Tul la mo re Dew – ír film na pok meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Ma kói Vi deo- és Mû vé sze ti Mû hely Ala pít vány (Makó)
A III. gyer mek- és if jú sá gi film- és vi deo mû he lyek, -fesz ti vá lok 
ta lál ko zó ja meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Mo e bi us Egye sü let (Cluj-Na po ca–Kolozs vár)
A IV. film tett-Du na mû hely al ko tó tá bor meg ren de zé sé re* 600 000 Ft

Mo vie Cen ter Kul tu rá lis-Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft. (Szol nok)
A ha gyo mány fesz ti vál 2005 meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Mo zi sok Or szá gos Szö vet sé ge (Szol nok)
Film és kö zön sé ge – te rü le ti kon fe ren ci ák meg ren de zé sé re 250 000 Ft
Mo zi szö vet sé gek nem zet kö zi kon fe ren ci á já nak meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Mo zi üze mel te tõ Kul tu rá lis Ala pít vány (Eger)
Film mû vé sze ti nyá ri egye tem meg ren de zé sé re 3 500 000 Ft
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Mû sza ki és Ter mé szet tu do má nyi Egye sü le tek Szö vet sé ge (Bu da pest)

A szen ve dé lyek és füg gõ sé gek hete a nyír egy há zi Krú dy art mo zi ban 
címû prog ram meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Ná das dy And rás (Szi get szent mik lós)

Ma gyar és spa nyol fil mek fesz ti vál ja meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Nem zet kö zi Vi zu á lis Mû vé sze ti Ala pít vány (Gyõr)

Me di a wa ve 2005 – nem zet kö zi film- és ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 3 000 000 Ft

Pa lan tír Film Vi zu á lis Ant ro po ló gi ai Ala pít vány (Bu da pest)

Uta zó di a lek tus-fesz ti vál meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Po li film Mû hely Ala pít vány a Moz gó gép Kul tú rá ért (Bu da pest)

A 3. Po li film un der 30 nem zet kö zi if jú sá gi, di ák film- és vi deo fesz ti vál 
meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Sav arai Mo zi üze mel te tõ és Szol gál ta tó Kft. (Szom bat hely)

Eu ró pai film he tek meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Sza bad egye tem Kft. (Su bo ti ca–Sza bad ka)

Eu ró pai és ma gyar fil mek be mu ta tá sá ra a pa li csi nem zet kö zi 
film fesz ti vá lon és a ver seny prog ram Sze ge den való is mét lé sé re 400 000 Ft

Sze ge di Moz gó kép Mo zi üze mel te tõ és Szol gál ta tó Kht. (Sze ged)

A sze ge di bel vá ro si mo zi ban ma gyar fil mek dísz be mu ta tó i ra, 
kö zön ség ta lál ko zók ra, film he tek re, a vaj da sá gi ma gyar film na pok ra 1 000 000 Ft

Szem tõl Szem be ’99 Ala pít vány (Bu da pest)

A Cel lu lo id Works hop VII. meg ren de zé sé re 500 000 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)

A Va la hol Eu ró pá ban címû film hét meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Ti ta nic Film je len lét Ala pít vány (Bu da pest)

A 12. Ti ta nic nem zet kö zi film fesz ti vál meg ren de zé sé re 4 000 000 Ft

Up per Stu dio Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)

A 9. fran cia film na pok meg ren de zé sé re 500 000 Ft

A má so dik mo zi ün nep meg ren de zé sé re 3 000 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Ózd)

A ma gyar film hét 2005 meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Vi zu á lis Ne ve lé sért Ala pít vány (Pécs)

A 6. pé csi di ák film fesz ti vál (ál ta lá nos és kö zép is ko lai 
moz gó ké pes ver seny és rö vid film fesz ti vál) meg ren de zé sé re 200 000 Ft
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2. Kül föl di fesz ti vá lo kon való rész vé tel re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ca me o film Film gyár tó és Film for gal ma zó Kft. (Bu da pest)
A Te me tet len ha lott címû film rész vé te lé re 
a 40. Kar lo vy Vary Film fesz ti vá lon 700 000 Ft

Ci ne ma-Film Kul tu rá lis Mû vé sze ti és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
A Cso da Krak kó ban címû já ték film és a film al ko tók kül föl di 
fesz ti vál rész vé te lé nek tá mo ga tá sá ra 400 000 Ft

Fló ra Film In ter na ti o nal Film ké szí tõ, Ke res ke del mi
és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A Los An ge les-i ma gyar fesz ti vá lon való rész vé tel re 400 000 Ft

In forg Stú dió Film gyár tó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A stú dió do ku men tum film je i nek fesz ti vá lon való rész vé te lé re 300 000 Ft
Ke nye res Bá lint: Be fo re Dawn címû film jé nek fesz ti vá lon való rész vé te lé re 500 000 Ft

Kecs ke mé ti Ani má ci ós Film gyár tó és For gal ma zó Kft. (Kecs ke mét)
A Mi e lõtt címû rö vid film fesz ti vál-sze rep lés ére 85 000 Ft
A Koan, ne be szélj! címû ani má ci ós film fesz ti vá lon való rész vé te lé re 160 000 Ft

Kedd Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Kft. (Bu da ka lász)
A Ma est ro címû ani má ci ós film be mu ta tá sá ra az An ne cy Fesz ti vá lon 230 000 Ft

3. Hang le ol va só rend sze rek mo der ni zá lá sá ra, cse ré jé re

Pá lyá zó és pályázat  Meg ítélt összeg

Deb re ce ni Mû ve lõ dé si Köz pont (Deb re cen)
A deb re ce ni Del ta mozi hang le ol va só rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

Dé ry né Mû ve lõ dé si és If jú sá gi Köz pont (Kar cag)
A köz pont ban mû kö dõ mozi hang le ol va só rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

Desz ki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Deszk)
A mû ve lõ dé si ház ban mû kö dõ mozi 
hang le ol va só rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

Di ós gyõ ri Ady End re Kul tu rá lis és Sza bad idõ Köz pont (Mis kolc)
A sza bad idõ köz pont ban üze me lõ mozi hang le ol va só 
rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

Fü zes gyar mat Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la 
(Fü zes gyar mat)
A fü zes gyar ma ti Fõ nix mozi hang le ol va só rend sze ré nek cse ré jé re 100 000 Ft
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Ipar tes tü let (Makó)

A ma kói Pá ger mozi hang le ol va só rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 99 000 Ft

Ke le men Ti bor (Kun szent már ton)

A Kö rös mozi hang le ol va só rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

Kis fa lu dy Sán dor Mû ve lõ dé si Köz pont és To u rin form Iro da (Sü meg)

A mû ve lõ dé si köz pont ban üze me lõ mozi hang le ol va só 
rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

Köz mû ve lõ dé si Di ák egy let (Deb re cen)

A Deb re ce ni Egye tem mo zi já nak hang le ol va só 
rend sze re mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

Kö zös sé gi Ház és Vá ro si Könyv tár (Gyál)

A Kö zös sé gi ház és vá ro si könyv tár ban mû kö dõ mozi 
hang le ol va só rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Ba la to na ka li)

A ba la to na ka li kert mo zi hang le ol va só rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

Mart fû Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Mart fû)

A vá ro si film szín ház hang le ol va só rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

Met szés-Pont Mû vé sze ti és In for ma ti kai Ala pít vány 
(Tö rök szent mik lós)

A tö rök szent mik ló si vá ro si mozi hang le ol va só rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

Mo zi net Kul tu rá lis Szol gál ta tó és Pro jekt ve ze té si Ta nács adó Kft.
(Bu da pest)

A Ba jor Ágost kul túr moz gó hang le ol va só rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Orosz lány)

A mû ve lõ dé si köz pont ban üze me lõ mozi 
hang le ol va só rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

Pálf fy Géza (Zán ka)

A fö veny esi kert mo zi hang le ol va só rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

A rév fü lö pi kert mo zi hang le ol va só rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Aba új szán tó)

Az Aba új szán tó mozi hang le ol va só rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Ház (Nagy ha lász)

A mû ve lõ dé si ház ban üze me lõ mozi hang le ol va só 
rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

EREDMÉNYKÖZLÉSEK n NKA HÍRLEVÉL 725



Sze pes Gyu la Mû ve lõ dé si Köz pont (Érd)
A mû ve lõ dé si köz pont mo zi ja hang le ol va só rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

Ta ta bá nyai Me gyei Jogú Vá ros Já szai Mari Szín ház – Nép ház 
(Ta ta bá nya)
A Já szai Mari Szín ház – Nép ház hang le ol va só rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

Vá mos pércs Vá ro si Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la 
(Vá mos pércs)
A vá mos pér csi mû ve lõ dé si ház ban mû kö dõ mozi hang le ol va só 
rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

Vá ro si Hang ver seny- és Ki ál lí tó te rem (Za la eger szeg)
A Vá ro si Hang ver seny- és Ki ál lí tó te rem art mo zi já nak 
hang le ol va só rend sze re mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház, Könyv tár és Sza bad idõ Köz pont 
(Solt vad kert)
A solt vad ker ti vá ro si mozi hang le ol va só rend sze ré nek mo der ni zá lá sá ra 100 000 Ft

4. Al ko tói tá mo ga tás já ték film-for ga tó könyv meg írá sá ra

5. Al ko tói tá mo ga tás ani má ci ós gyer mek film ké pes for ga tó köny vé nek és fi gu -
ra ter vé nek meg írá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bar na Lász ló (Bu da pest)
A Vad lu dak címû ani má ci ós film-for ga tó könyv meg írá sá ra 500 000 Ft

Bor nai Ti bor (Vi seg rád)
A Lõdd le az ör dö göt címû já ték film-for ga tó könyv írá sá ra 600 000 Ft

Csap lár Vil mos (Bu da pest)
A Tü zes an gyal címû já ték film-for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Dá vid Réka (Bu da pest)
A Ne szid ja tok soha en gem címû té vé film-for ga tó könyv meg írá sá ra 300 000 Ft

Duló Ká roly Já nos (Du na ke szi)
A Csak a cé du lák ma rad nak címû já ték film-for ga tó könyv meg írá sá ra 400 000 Ft

Enye di Il di kó (Bu da pest)
A test rõl és lé lek rõl címû té vé film-for ga tó könyv írá sá ra 1 000 000 Ft

Fé sõs And rás (Bu da pest)
A nya ra lás címû já ték film-for ga tó könyv meg írá sá ra 600 000 Ft

726 NKA HÍRLEVÉL n EREDMÉNYKÖZLÉSEK



Fli e ga uf Be ne dek (Bu da pest)
A Womb címû já ték film-for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Ga lam bos At ti la (Bu da pest)
A nyo mo zó címû já ték film-for ga tó könyv meg írá sá ra 300 000 Ft

Ga ra czi Lász ló (Bu da pest)
A nyu ga lom címû já ték film-for ga tó könyv meg írá sá ra 700 000 Ft

Gár dos Pé ter (Érd)
A Hét ero ti kus tör té net címû já ték film-for ga tó könyv meg írá sá ra 700 000 Ft

Groó Di a na (Bu da pest)
Gu lá csy ál mai: A vi rág ün nep vége címû ani má ci ós gye rek film 
ké pes for ga tó könyv (Sto ry-Bo ard) és fi gu ra ter ve i nek el ké szí té sé re 500 000 Ft

Grun wals ky Fe renc (Bu da pest)
Az El-Sza ba du lás címû já ték film-for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

He ge dûs Bá lint (Bu da pest)
Az 5716 címû já ték film-for ga tó könyv meg írá sá ra 500 000 Ft

Hor váth Má ria (Kecs ke mét)
A Ho gyan telt a gyer mek ko rom címû ani má ci ós ké pes for ga tó könyv 
meg írá sá ra, fi gu ra ter vek ké szí té sé re (Ma gyar nép me sék té vé so ro zat) 500 000 Ft

Ker tész Ákos (Bu da pest)
Az In di án nyár címû já ték film-for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Kõ sze gi Edit (Bu da pest)
A Ban ga tik az út szé len címû já ték film-for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Lan tos Lász ló (Bu da pest)
A Kis uta zó címû ani má ci ós film for ga tó köny vé nek meg írá sá ra 500 000 Ft

Ma rusz ki Ba lázs (Bu da pest)
A Kha ron címû já ték film-for ga tó könyv meg írá sá ra 500 000 Ft

Me zey Dá ni el (Bu da pest)
A Nyár utó címû já ték film-for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Nagy La jos (Kecs ke mét)
A nyúl pász tor címû ani má ci ós ké pes for ga tó könyv meg írá sá ra, 
meg raj zo lá sá ra, fi gu ra ter vek el ké szí té sé re (Ma gyar nép me sék té vé so ro zat) 500 000 Ft

Né meth Gá bor (Cso bán ka)
A Mac ca bi címû já ték film-for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Pál fi György (Bu da pest)
A vad hattyúk címû me se film for ga tó köny vé nek meg írá sá ra 500 000 Ft
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Pa ta ki Éva (Bu da pest)

A kí nai ta xisszt rájk címû já ték film-for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Pe rtics Ró bert (Bu da pest)

Az Ág ról sza kad tak címû já ték film-for ga tó könyv meg írá sá ra 400 000 Ft

Prak ter Ma ri ann (Bu da pest)

A Cu kor Su gár Ro bin son, a pla né ta daj ka címû ani má ci ós film 
for ga tó köny vé nek meg írá sá ra 500 000 Ft

Qu i rin Ág nes (Zsám bék)

A Nya kas he gyi tör té ne tek címû ani má ci ós gyer mek film so ro zat 
fi gu ra ter ve i re és ké pes for ga tó köny vé nek el ké szí té sé re 400 000 Ft

Rácz Er zsé bet (Gyõr)

A Für Eli se címû té vé film-for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Richly Zsolt (Nagy ko vá csi)

A Fázó ró ka fi ak címû ani má ci ós ké pes film for ga tó könyv meg írá sá ra, 
meg raj zo lá sá ra, fi gu ra ter vek el ké szí té sé re 500 000 Ft

Sa la mon Suba Lász ló (Bu da pest)

A Jan ka tün dök lé se címû já ték film-for ga tó könyv meg írá sá ra 400 000 Ft

Sik ló si Szil vesz ter (Bu da pest)

A Sze re csen Pis ti címû té vé film-for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Spi ró György (Bu da pest)

A Koc ca nás címû já ték film-for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Szi lá gyi Var ga Zol tán (Kecs ke mét)

A vo na ton rin ga tóz va címû ani má ci ós ké pes film for ga tó könyv meg írá sá ra, 
meg raj zo lá sá ra, fi gu ra ter vek el ké szí té sé re 500 000 Ft

Szir tes And rás (Kis oro szi)

Az öböl címû já ték film-for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Vra nik Ro land (Bu da pest)

Az adás címû já ték film-for ga tó könyv meg írá sá ra 600 000 Ft

6. Meg hí vá sos pá lyá zat a Mo zi sok Or szá gos Szö vet sé ge szá má ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Mo zi sok Or szá gos Szö vet sé ge (Szol nok)

Új szá mí tó gé pes mû sor osz tó és sta tisz ti kai szoft ver meg vá sár lá sá ra 2 000 000 Ft
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7. Meg hí vá sos pá lyá zat a Ma gyar Nem ze ti Film ar chí vum szá má ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Nem ze ti Film ar chí vum (Bu da pest)
A ma gyar nem ze ti film gyûj te mény fel újí tá sá ra (já ték- és hír adó fil mek) 15 000 000 Ft

8. Vi dé ki mo zik kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

A Mû ve lõ dés Háza (Sá ros pa tak)
A Rá kó czi film szín ház kö zön ség kap cso la ta i nak új ra épí té sé re 400 000 Ft

Ag ria Film Mo zi üze mel te tõ és Szol gál ta tó Kft. (Eger)
Az egri Urá nia mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 600 000 Ft

Ci ne-Mis Mo zi üze mi Szol gál ta tó Kht. (Mis kolc)
A mis kol ci Kos suth és He ve sy art mo zi ter mek kö zön ség kap cso la ta i nak 
fej lesz té sé re 1 000 000 Ft

Cir ko Film-Más képp Ala pít vány (Bu da pest)
A pé csi Apol ló art mo zi kö zön ség kap cso la ta i nak ki épí té sé re 600 000 Ft

Hely-Szín-Kép Kul tu rá lis, Köz mû ve lõ dé si és Mû vé szet ok ta tá si Kht.
(Ka pu vár)
A Pe tõ fi mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 250 000 Ft

Kép-Szín-Ház Mû vész mo zi Ala pít vány (Sze ged)
A Grand Café art mo zi mû sor fü ze te i re, ki ad vá nya i ra, rek lám te vé keny sé gé re 300 000 Ft

LBL Fõ vál lal ko zó és Szál lí tá si Kft. (Bé kés csa ba)
A bé kés csa bai Cen ter mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re* 800 000 Ft

Mo zi net Kul tu rá lis Szol gál ta tó és Pro jekt ve ze té si Ta nács adó Kft.
(Bu da pest)
A Ba jor Ágost kul túr moz gó kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 100 000 Ft

Mû sza ki és Ter mé szet tu do má nyi Egye sü le tek Szö vet sé ge (Bu da pest)
A Nyír egy há zi Krú dy  Art Mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 400 000 Ft

Mû vé sze tek Háza Eger Kul tu rá lis és Szó ra koz ta tó Kht. (Eger)
Az egri Mû vész mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 500 000 Ft

Ren dez vény tár su lás Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Bt. (Gyõr)
A Llo yd mozi új ar cu la tú mû sor pla kát ja nyom da költ sé ge i re, 
mû sor aján lói rek lám költ sé ge i re 200 000 Ft
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Ró mer Ház Köz ala pít vány (Gyõr)
A Hra bal mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 400 000 Ft

Sze ge di Moz gó kép Mo zi üze mel te tõ és Szol gál ta tó Kht. (Sze ged)
A sze ge di bel vá ro si mozi kö zön ség kap cso la ta i nak fej lesz té sé re 800 000 Ft

Ta pol ca Vá ro si Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Ta pol ca)
A Ta pol ca vá ro si mozi mû sor aján ló já nak meg je len te té sé re és ter jesz té sé re 250 000 Ft

Vá ro si Hang ver seny- és Ki ál lí tó te rem (Za la eger szeg)
A za la eger sze gi art mo zi kö zön ség kap cso la tá nak fej lesz té sé re 200 000 Ft

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 20 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 59 012 380 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: 13 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 21 423 300 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 16 050 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Film unió Kft. (Bu da pest)
Ma gyar film szak mai rész vé tel re a 2005. évi 
Can nes-i Nem zet kö zi Film fesz ti vá lon 5 000 000 Ft

Ma gyar Ope ra tõ rök Tár sa sá ga H.S.C. (Bu da pest)
A Film & TV al ko tók ké zi köny ve 2005 – új ki adá sá ra 1 000 000 Ft

Moz gó kép for gal ma zá si Rt. (Bu da pest)
Tarr Béla: Csa lá di tûz fé szek, Werk me is ter har mó ni ák – 
pre mas te ring ké szí té sé re, sok szo ro sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Mo zi sok Or szá gos Szö vet sé ge (Szol nok)
Nem ze ti film ter jesz té si adat bá zis ki ala kí tá sá ra* 1 000 000 Ft
Mo zis hí rek 2005. II. szá ma meg je len te té sé re 300 000 Ft

Mun dus Ma gyar Egye te mi Ki adói Kft. (Bu da pest)
Sza lay Ká roly: A geg nyo má ban 1. kö tet: A film ko mi kum ana tó mi á ja + 
a film víg já ték tör té ne té bõl címû könyv ki adá sá ra 1 000 000 Ft

Op ti kai, Akusz ti kai, Film- és Szín ház tech ni kai 
Tu do má nyos Egye sü let (Bu da pest)
Eset ta nul má nyok a ma gyar or szá gi ré gi ók moz gó kép kul tú rá já ról 
címû ku ta tá si terv el ké szí té sé re 2 000 000 Ft
Mi a mozi most? A mozi ha lott és/vagy a mozi az egész vi lág? 
címû kö te té nek meg írá sá ra, szer kesz té sé re 250 000 Ft
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Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Élet mû vek DVD-tár be szer zé sé re 700 000 Ft

*

Aqu a ma rin Film Mû sor ké szí tõ Kft. (Bu da pest)
A Sze re lem te le ví zió címû film el ké szí té sé re 1 000 000 Ft

BGB Film Film gyár tó Kft. (Bu da pest)
Az uk rán–szlo vák ha tá ron fek võ ket té vá gott ma gyar falu éle té rõl szó ló 
do ku men tum film el ké szí té sé re 1 500 000 Ft

Ka-Bab Art Mé dia szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Az Ani ma re ne ces se est címû so ro zat 2×15 per ces anya gá nak be fe je zé sé re, 
utó mun ká la ta i ra 1 000 000 Ft

Ma gyar Ipar mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
A Ma gyar Ipar mû vé sze ti Egye tem hall ga tó i nak rész vé te lé re 
az An ne cy Nem zet kö zi Ani má ci ós Film fesz ti vá lon 300 000 Ft

Koz ma Ká roly s. k.,
a Moz gó kép 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 SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. áp ri lis 27.

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. má jus 20.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 61 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 19 143 098 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 26 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 14 150 900 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: 18 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 35 941 295 Ft

Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 21 400 000 Ft

Iro dal mi és könyv szak mai ren dez vé nyek tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Baka Ist ván Ala pít vány (Sze ged)
Baka Ist ván köl tõ ha lá lá nak 10. év for du ló ja al kal má ból tar tan dó 
kon fe ren cia meg ren de zé sé re* 200 000 Ft

Ber zse nyi Dá ni el Iro dal mi és Mû vé sze ti Tár sa ság (Ka pos vár)
A Ber zse nyi Tár sa ság 2005. II. fél évi iro dal mi ren dez vé nyei le bo nyo lí tá sá ra 200 000 Ft

Er dé lyi Ma gyar Írók Li gá ja (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A IV. Kár pát-me den cei író tá bor meg ren de zé sé re Iro da lom – ha tár ta la nul cím mel 200 000 Ft

Ex Sym po si on Ala pít vány (Veszp rém)
Nor má lis cím mel iro dal mi na pok meg ren de zé sé re a Hor go si Táj ház ban 200 000 Ft

FISZ – Fi a tal Írók Szö vet sé ge (Bu da pest)
A FISZ 2005. II. fél évi ren dez vé nyei le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

Jó zsef At ti la Kör Iro dal mi Egye sü let (Bu da pest)
A XIII. JAK ta nul má nyi na pok meg ren de zé sé re 700 000 Ft
Iro dal mi és könyv szak mai ren dez vé nyek, könyv be mu ta tók meg ren de zé sé re 300 000 Ft
Az egye sü let iro dal mi tá bo rá nak meg ren de zé sé re 3 000 000 Ft

Kö rös Iro dal mi Tár sa ság (Bé kés csa ba)
Iro dal mi Hu mor fesz ti vál és -kon fe ren cia meg ren de zé sé re* 300 000 Ft
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Ma gyar For dí tó ház Ala pít vány (Bu da pest)
Ma gyar–ide gen nyel vû for dí tói sze mi ná ri u mok le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft

Ma gyar Iro dal mi Ha gyo mány ápo lók Or szá gos Egye sü le te 
(Bu da pest)
Meg em lé ke zés sel egy be kö tött kon fe ren cia le bo nyo lí tá sá ra 
Kis fa lu dy Ká roly ha lá lá nak 175. év for du ló já ra 200 000 Ft

Ma gyar Író szö vet ség (Bu da pest)
A 2005. II. fél évi iro dal mi ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra 4 000 000 Ft
A 2005. II. fél évi nem zet kö zi ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ma gyar Könyv ki adók és Könyv ter jesz tõk Egye sü lé se (Bu da pest)
A Frank fur ti Nem zet kö zi Könyv vá sár ma gyar iro dal mi 
prog ram ja i nak le bo nyo lí tá sá ra 5 000 000 Ft

Ro má ni ai Ma gyar Köny ves Céh (Tir gu Mu res–Ma ros vá sár hely)
A XI. ma ros vá sár he lyi nem zet kö zi könyv vá sár meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Szép írók Tár sa sá ga (Bu da pest)
A könyv utó éle te cím mel ha zai ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra* 2 400 000 Ft
A könyv utó éle te címû prog ram ha tá ron túli 
ren dez vé nye i nek meg va ló sí tá sá ra 1 600 000 Ft

To ka ji Író tá bor Egye sü let (Mis kolc)
A XXXIII. To ka ji Író tá bor meg ren de zé sé re a Köl tõ és ol va só ja – 
Jó zsef At ti la és utó ko ra cím mel 300 000 Ft

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 6 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 4 456 902 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 5 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 3 756 902 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 2 200 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Fõ nix Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Deb re cen)
Deb re ce ni iro dal mi na pok meg ren de zé sé re* 500 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat 
Jó zsef At ti la Me gyei Könyv tár (Ta ta bá nya)
Az Új For rás 2005. évi 10 lap szá má nak meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
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Kresz ne rics Fe renc Könyv tár (Cell dö mölk)
Iro dal mi ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra a Kresz ne rics Fe renc Könyv tár ban 
2005. II. fél év ben 200 000 Ft

Mû vé sze tek Háza (Pécs)
Iro dal mi prog ra mok meg ren de zé sé re 2005. II. fél évé ben 200 000 Ft

Pe tõ fi Szü lõ ház és Em lék mú ze um (Kis kõ rös)
A 2005. évi Pe tõ fi-szil vesz ter címû prog ram meg ren de zé sé re 300 000 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 IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. már ci us 31.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. má jus 23.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 456 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 566 974 233 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 12 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 15 057 700 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: 188 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 276 733 735 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 136 787 972 Ft

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

1. Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Baj kó Ani kó (Bu da pest)
Tex til tár gyak ter ve zé sé re és ki vi te le zé sé re a Szent Lász ló Kór ház 
csont ve lõ-transz plan tá ci ós osz tály ra ré szé re 600 000 Ft

Bor bás Dor ka (Bu da pest)
Bor bás Ti bor szob rász mû vész (1942–1995) sír em lé ké nek 
el ké szí té sé re üveg bõl 400 000 Ft

Csa ta i né Hol ló sy Ka ta lin (Kecs ke mét)
A zo mánc mu rá lia el ké szí té sé re a ne mes nád ud va ri 
pol gár mes te ri hi va tal há zas ság kö tõ ter mé be 400 000 Ft

Csík szent mi há lyi Réka (Pi lis bo ros je nõ)
Ké zi szö vés-kí sér le tek re (szõ nyeg kol lek ció és szõ nyeg szö vé si 
tech no ló gi á val elõ ál lí tott tárgy együt tes) 300 000 Ft

Kecs kés Krisz ti na (Bu da pest)
Épí té sze ti üveg rá csok meg al ko tá sá ra 300 000 Ft

Kõ sze gi Anna Má ria (Bu da pest)
Go be lin-szö vé sû fa li kár pit ra és szö vött mi ni tex til re 300 000 Ft
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La czák Géza (Bu da pest)

A Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár ban el he lye zett bel té ri kör plasz ti ká ra 400 000 Ft

Máté Já nos (Bu da pest)

Bronz ön té sû aqa ma ni lék ra 300 000 Ft

Mé szá ros Éva (Bu da pest)

Élet mû ki ál lí tás hoz új al ko tá sok lét re ho zá sá ra, mo del lek ké szí té sé re 400 000 Ft

Pol gár Il di kó (Bu da pest)

Fo tó por ce lán-mû vek lét re ho zá sá ra 400 000 Ft

Pol gár Ró zsa (Bu da pest)

Szö vött kár pit el ké szí té sé re 400 000 Ft

Ré ka sy Bá lint Ger gely (Bu da pest)

Fém és por ce lán pá ro sí tá sá val ter ve zett és ki vi te le zett 
nyi tó szer ke ze tek és nyí lás zá rók el ké szí té sé re 300 000 Ft

Si pos Éva (Bu da pest)

Új 1,5 m2-es fa li kár pit el ké szí té sé re 300 000 Ft

Szûr-Sza bó Edit Éva (Bu da pest)

Az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak szim bó lu ma i ra ólom üveg ké pe ken 300 000 Ft

Vár bí ró Kin ga Eve lin (Bu da pest)

Kö zös sé gi tér ki ala kí tá sá ra a Bró dy Imre Gim ná zi um ud va rán 
(kül té ri ke rá mia plasz ti ka ülõ bú tor ele mek kel) 400 000 Ft

Vi rág Tí mea (Vác)

Pa ra fa–tex til lám pák, tér el vá lasz tó ele mek ter ve zé sé re és ki vi te le zé sé re 300 000 Ft

Ze le nák Ka ta lin (Bu da pest)

Új 1,5 m2-es fa li kár pit el ké szí té sé re 300 000 Ft

2. Ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra és ka ta ló gus meg je len te té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

A Ma gyar Kéz mû ves sé gért ala pít vány (Bu da pest)

Az Ipar mû vé sze ti Mú ze um ban meg ren de zés re ke rü lõ 
Ma gyar kéz mû ves ség – 2005. címû ki ál lí tás ra és ki ad vány ra 1 000 000 Ft

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

A Keve Ga lé ri á ban meg ren de zen dõ ki ál lí tá sok tá mo ga tá sá ra 790 000 Ft
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Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u mi Szer ve ze te 
(Kecs ke mét)
Ná das Lász ló já ték ter ve zõ ipar mû vé sze te címû ki ál lí tá sá ra 
a Szó ra ka té nusz ban és ka ta ló gus meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
A II. kor társ ke resz tény iko nog rá fi ai bi en ná lé meg ren de zé sé re 
és ka ta ló gu sá nak ki adá sá ra 600 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Nem zet kö zi Zo mánc mû vé sze ti
Al ko tó mû he lye (Kecs ke mét)
A XXXI. nem zet kö zi zo mánc mû vé sze ti al ko tó te lep ki ál lí tá sá ra 
és a ka ta ló gus meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Ba la to ni Em be rek a Ba la to nért Köz hasz nú Egye sü let (Keszt hely)
Kor társ ma gyar üveg mû vé sze ti ki ál lí tás meg ren de zé sé re Keszt he lyen 
a Ba la ton Fesz ti vál hoz kap cso ló dó an 400 000 Ft

Bán fi Ma ri ann (Bu da pest)
A De co sit Brus sels Expo címû tex til-de sign ki ál lí tás ra Bel gi um ban 400 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Pécs)
A XIX. or szá gos ke rá mia bi en ná lé ra és a ka ta ló gus meg je len te té sé re 2 000 000 Ft

Bel vá ro si Mû vé szek Tár sa sá ga (Bu da pest)
Ne he zék cím mel 50 mû vész il luszt rá ci ó já nak ki ál lí tá sá ra a könyv hét alatt* 400 000 Ft
64 mû vész Sakk matt címû or szá gos ki ál lí tá sá ra* 400 000 Ft

Bor bély Fe renc Gusz táv (Göd)
A ma gyar or szá gi né me tek ál ta lá nos mû ve lõ dé si köz pont já ban 
meg ren de zen dõ ki ál lí tá sá ra és a ka ta ló gus meg je len te té sé re 200 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros XIII. Ke rü le ti Ön kor mány zat Új li pót vá ro si
Klub-ga lé ria (Bu da pest)
Az új li pót vá ro si Klub-ga lé ria tíz éves ki ál lí tá sá ra és a ka ta ló gus ki nyom ta tá sá ra 700 000 Ft

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
Ve res Jú lia Ci põk címû ki ál lí tá sá ra és a ki ál lí tás ka ta ló gu sá ra 500 000 Ft
Mé szá ros Éva ki ál lí tá sá ra 1 000 000 Ft

De sign Ter mi nál For ma ter ve zé si Tá jé koz ta tó és Szol gál ta tó Kht.
(Bu da pest)
De sign for Sale – El adó a de sign! Ut cai ki ra kat-ki ál lí tá sok 
meg ren de zé sé re és de sign-hét prog ram le po rel ló ki adá sá ra 1 500 000 Ft

Duc ki Krzysz tof (Bu da pest)
Ret ros pek tív ki ál lí tás és a kap cso ló dó ka ta ló gus meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Ernst Mú ze um Kht. (Bu da pest)
Bó dis Er zsé bet ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft
Rend és Já ték cím mel Ar dai Il di kó ret ros pek tív ki ál lí tá sá ra és ka ta ló gu sá ra 400 000 Ft
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Fej ér Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szé kes fe hér vár)
Ke le csé nyi Csil la gyûj te mé nyes ki ál lí tá sá ra a szé kes fe hér vá ri 
Szent Ist ván Ki rály Mú ze um ban és a ki ál lí tás ka ta ló gu sá ra 600 000 Ft

Fé szek Mû vész klub (Bu da pest)
Ipar mû vé sze ti ki ál lí tá sok ra a Fé szek Mû vészk lub ban 600 000 Ft

Fi a tal Ipar mû vé szek Stú di ó ja Egye sü let (Bu da pest)
A FISE bé csi és innsb ruc ki ki ál lí tá sá ra 400 000 Ft
Kö zös ki ál lí tás és di vat be mu ta tó meg ren de zé sé re a Mil le ná ri son 
az Ode o non sze rep lõ fran cia mû vé szek kel 600 000 Ft
A FISE ga lé ri á já ban meg ren de zen dõ ki ál lí tá sok ra és a ka ta ló gus ra 2 000 000 Ft

Gö döl lõi Új Mû vé szet Köz ala pít vány (Gö döl lõ)
Hor ror Va cui címû ki ál lí tás ra, ka ta ló gus ra 1 500 000 Ft
A Gö döl lõi Ipar mû vé sze ti Mû hely 
2005. már ci us 1.–2006. már ci us 1. kö zöt ti ki ál lí tá sa i nak meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Her ná di Pa u la (Bu da pest)
A Fé nye tûd fel vi dé ki ki ál lí tás so ro zat ra és a ka ta ló gus ra 200 000 Ft

Isa szeg Mû vé sze ti Ala pít vány (Isa szeg)
Üveg mû vé sze ti ki ál lí tás ra a XII. isa sze gi na pok al kal má val 200 000 Ft

Is te nes Pé ter né Bein Klá ra (Bu da pest)
A kar ca gi Dé ry né Mû vé sze ti Köz pont ban ren de zen dõ ki ál lí tás ra 
és a ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft

Ja kab Csa ba (Bu da pest)
Szé kely ud var he lyi ki ál lí tás ra és ka ta ló gu sá ra 400 000 Ft

Ka rat tur Ka ta lin (Bu da pest)
Hor váth Ani kó val és Nagy Jú li á val kö zös ki ál lí tás ra és di vat be mu ta tó ra 600 000 Ft

Kár pát al jai Ma gyar Kul tu rá lis Szö vet ség (Ung vár–Uz go rod)
A kár pát al jai ma gyar ipar mû vé szek ki ál lí tá sá nak 
meg ren de zé sé re, ka ta ló gus ké szí té sé re 500 000 Ft

Kar sai Zsó fia (Tel ki)
A Kecs ke mé ti Nem zet kö zi Ke rá mia Stú di ó ban meg ren de zés re ke rü lõ 
ki ál lí tás ra és ka ta ló gus ra 300 000 Ft

Ke le men Ka ta lin (Bu da pest)
A pá lyá zó ipar mû vész Tex til ter vek címû ki ál lí tá sá ra és a ka ta ló gus ra 250 000 Ft

Ke resz tény Mú ze um (Esz ter gom)
A Ba las sa címû kor társ gra fi kai és tex til ki ál lí tás ra 
és a ka ta ló gus meg je len te té sé re 700 000 Ft

Kul tu rá lis Kap cso la tok Egye sü le te (Oros há za)
Hor váth Már ton üveg mû vész ki ál lí tá sá ra az oros há zi Vá ro si Kép tár ban 
és ka ta ló gus meg je len te té sé re 400 000 Ft
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Pol gár Ró zsa Kos suth-dí jas tex til mû vész ki ál lí tá sá nak 
meg ren de zé sé re az oros há zi Vá ro si Kép tár ban és a ka ta ló gus meg je len te té sé re 400 000 Ft

Lé vai Je nõ né Sza bó Er zsé bet (Bu da pest)
Az Ipar mû vé sze ti Mú ze um ban meg ren de zés re ke rü lõ ki ál lí tás ra 
és ki ad vány meg je len te té sé re* 1 000 000 Ft

Lu ká csi Lász ló (Bu da pest)
A Bronz és Üveg címû ki ál lí tás ra Köln vá ro sá ban 400 000 Ft

Ma gyar Al ko tó mû vé szek Or szá gos Egye sü le te (Bu da pest)
A mû vé szet és a tu do mány címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re* 800 000 Ft
A XVI. õszi ke rá mia tár lat meg ren de zé sé re 500 000 Ft
Ki ál lí tás so ro zat ra a Rá day-kas tély ban 800 000 Ft
A Kéz-Mû címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re az Ipar mû vé sze ti Mú ze um ban* 1 000 000 Ft

Ma gyar Ipar mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Az egye tem Pon ton ga lé ri á já ban Ko vács Gyu la élet mû ki ál lí tá sá ra 
és a ka ta ló gus ra* 1 000 000 Ft
Gön czi (Geb hardt) Ti bor élet mû ki ál lí tá sá ra és ka ta ló gus könyv ki adá sá ra* 2 000 000 Ft
Kel le An tal Né zõ pon tok címû ki ál lí tá sá ra az egye tem Pon ton Ga lé ri á já ban* 400 000 Ft
Az Eu rop rix Mul ti mé dia Top Ta lent Award – nem zet kö zi mul ti mé di ás 
ki ál lí tás ha zai meg va ló sí tá sá ra* 400 000 Ft

Ma gyar Kár pit mû vé szek Egye sü le te (Bu da pest)
Kár pit II. – Át vál to zá sok, a szö vött kár pit mû vé sze te egy kor és ma 
címû nem zet kö zi ki ál lí tás elõ ké szí té sé re, ren de zé sé re 
a Szép mû vé sze ti Mú ze um ban (III. sza kasz) 2 000 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Az Il lu zi ók-tex til fa lak-fal fest mé nyek címû ki ál lí tás ber li ni 
be mu ta tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft
A XIV. ter ve zõ gra fi kai bi en ná lé bu da pes ti be mu ta tá sá ra 1 500 000 Ft
A szö vet ség ha zai és kül föl di ki ál lí tá sa i ra és az eh hez kap cso ló dó ka ta ló gus ra 2 000 000 Ft
A szö vet ség And rás sy úti ki ál lí tó ter mé ben 
és az Ár kád Ga lé ri ájá ban 22 ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 2 000 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Az egye tem gya kor ló is ko lá ja (Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti Szak kö zé pis ko la) 
fenn ál lá sá nak 225. év for du ló já ra ren de zett ki ál lí tás ra 
az Ipar mû vé sze ti Mú ze um ban 500 000 Ft

Ma gyar Kéz mû ves Üve ges Ipar mû vé szek Egye sü le te 
(Bár dud var nok)
A nem zet kö zi üveg al ko tó te lep ju bi le u mi ki ál lí tás ra 500 000 Ft

Ma gyar Pa pír mû vé sze ti Tár sa ság (Bu da pest)
A III. ka pos vá ri or szá gos pa pír mû vé sze ti tri en ná lé ra és a ka ta ló gus ra 1 000 000 Ft

Ma gyar Üveg mû vé sze ti Tár sa ság (Pécs)
Az Üveg go lyó 2005 címû ki ál lí tás ra 400 000 Ft
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Mana 5 Ék szer stú dió Kft. (Szent end re)
A bar ce lo nai La Mas sa na Fõ is ko la hall ga tó i nak és pro fesszo ra i nak 
ki ál lí tá sá ra a Mana Ék szer stú di ó ban 192 000 Ft

Mis kol ci Ga lé ria Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Mis kolc)
Sza bad té ri zász ló ki ál lí tás meg ren de zé sé re Mis kolc fõ ut cá ján 300 000 Ft

Nagy Ju dit (Bu da pest)
A szé kes fe hér vá ri és a gyõ ri vá ro si könyv tár 
ga lé ria-ki ál lí tá sá ra és ka ta ló gu sá ra 220 000 Ft

Olaj ág Ke resz tény Mû vé sze ti Tár sa ság (Bu da pest)
A Zene a lé lek címû kor társ kép zõ- és ipar mû vé sze ti ki ál lí tás 
meg ren de zé sé re ka ta ló gus ki adá sá ra 
a váci Nem zet kö zi Gre go ri án fesz ti vá lon 400 000 Ft

Ori ent Eni kõ (Bu da pest)
Az Össze fo nó dás címû ki ál lí tás ra és a kap cso ló dó ka ta ló gus ra 400 000 Ft

Pá pai Lí via (Bu da pest)
Az Ipar mû vé sze ti Mú ze um ban meg ren de zen dõ 
élet mû ki ál lí tás ra és a ka ta ló gus ra* 1 000 000 Ft

Par ti Ga lé ria Mû vé sze ti Kht. (Pécs)
Csil le Már ta és Rich ter Sára ipar mû vé szek kö zös ki ál lí tá sá ra, ka ta ló gu sá ra 250 000 Ft

Pas qu a let ti Ele o nó ra (Bu da pest)
A pá lyá zó Lon don ban ren de zen dõ go be lin-ki ál lí tá sá ra 
és az an gol nyel vû ka ta ló gus ra 600 000 Ft

Pé ter-Pál Egye sü let (Szent end re)
A Pé ter-Pál Ga lé ria ki ál lí tá sa i ra és a ren dez vé nyek hez kap cso lód ki ad vány ra 500 000 Ft

Re me te Krisz ti na (Bu da pest)
Aszim met ri kus ru ha so ro za tot be mu ta tó ki ál lí tás ra 
és a ki ál lí tás hoz kap cso ló dó ka ta ló gus ra 400 000 Ft

Sík né Mo rel li Edit (Bu da pest)
A keszt he lyi Ba la ton Kong resszu si Köz pont ban 
ren de zen dõ te ma ti kus ki ál lí tás ra 200 000 Ft

So mogy Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Ka pos vár)
Miek Cop pens hol land ipar mû vész ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 130 000 Ft
Köb litz Bir git Fe ren czy-dí jas üveg mû vész ki ál lí tá sá ra 
a ka pos vá ri Rippl-Ró nai Mú ze um ban 170 000 Ft

Sza bad kai Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti Egye sü let (Su bo ti ca–Sza bad ka)
Mai vaj da sá gi ma gyar ipar mû vé szek ki ál lí tá sá ra 300 000 Ft

Sza bó Er zsé bet (Gö döl lõ)
Bó dis Er zsé bet kár pit mû vész ret ros pek tív ki ál lí tá sá ra 
és a ka ta ló gus meg je len te té sé re 600 000 Ft
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Sza bó Tí mea (Bu da pest)
2005. évi bú tor vi lág ki ál lí tás de isgn-fó rum ren dez vé nyén 
való rész vé tel re és ka ta ló gus meg je len te té sé re 600 000 Ft

Szal ma Ág nes (Bu da pest)
A Fi a tal Ipar mû vé szek Stú di ó já ban meg ren de zen dõ ki ál lí tás ra és ka ta ló gus ra 300 000 Ft

Szal ma Edit (Göd)
A Ma gyar or szá gi Né me tek Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont já ban 
meg ren de zen dõ ki ál lí tás ra és ka ta ló gus ra 200 000 Ft

Szik szai Lász ló (Sop ron)
A Fi a tal Ipar mû vé szek Stú di ó já ban ren de zen dõ ki ál lí tás ra és ka ta ló gus ra 400 000 Ft

Thu ry Le ven te (Bu da pest)
Élet mû ki ál lí tás ra és a kap cso ló dó ki ad vány meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Ve recz key Szil via (Bu da pest)
Egyé ni ki ál lí tás ren de zé sé re a bu da pes ti Ba ra bás-vil la ga lé ri á já ban 300 000 Ft

Wart ha Vin ce Ke rá mia mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
Ma gyar ke rá mia mû vé szet – ke rá mia mû vé sze ti al ko tó te le pek 
Ma gyar or szá gon címû ki ál lí tás ra a gö döl lõi ki rá lyi kas tély ban* 1 000 000 Ft

3. Szak mai ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Nem zet kö zi Zo mánc mû vé sze ti
Al ko tó te le pe (Kecs ke mét)
A XXXI. nem zet kö zi al ko tó te lep meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Ba ra nyai Al ko tó te le pek Kht. (Sik lós)
A sik ló si ke rá mia al ko tó ház 2005 évi nem zet kö zi ke rá mia 
szim pó zi u má nak meg ren de zé sé re 600 000 Ft
Se ni or ke rá mia szim pó zi um ra és esz me cse ré re a mû vész te le pen, 
ala pí tó fenn tar tói és mû vé szek kö zött 500 000 Ft

Dá vid At ti la Nor bert (Bu da pest)
A sik ló si al ko tó te le pen való rész vé tel re 100 000 Ft

De for ma Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti Ala pít vány (Pécs)
Nem zet kö zi ke rá mia- és por ce lán szim pó zi um meg va ló sí tá sá ra Sik ló son 900 000 Ft

Fej ér Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szé kes fe hér vár)
Az 1. móri ne mez mû vé sze ti al ko tó te lep meg szer ve zé sé re 400 000 Ft
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Fi a tal Ipar mû vé szek Stú di ó ja Egye sü let (Bu da pest)
A De sign-fesz ti vál elõ ké szí té sé re Szom bat he lyen 1 500 000 Ft
A pá ri zsi Ode on ki ál lí tá son és vá sá ron való rész vé tel re, be mu ta tá sá ra 1 000 000 Ft

For ma nek Zsu zsan na (Bu da pest)
A Nem zet kö zi Ke rá mia Stú dió al ko tó te le pén való rész vé tel re 150 000 Ft

For ró Ág nes (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Ra ku zás-sá mán do bok és kel lé ke i nek el ké szí té sé re a mû vész te le pen 150 000 Ft

Haáz Re zsõ Ala pít vány (Odor hi e u se cu i esc –Szé kely ud var hely)
Er dé lyi ma gyar res ta u rá to rok VI. to vább kép zõ kon fe ren ci á já ra 1 000 000 Ft

Haj dú Im ré né Gá ló csy Edit (Bu da pest)
A kecs ke mé ti mû vész te le pen való rész vé tel re (kí sér le tek por ce lán nal) 150 000 Ft

Köl lõ Mar git (Sfin tu Ghe or ge –Sepsiszentgyörgy)
A Ma gyar Kár pit mû vé szek Egye sü le té nek nem zet kö zi mû vész te le pén 
való rész vé tel re a bu da vá ri kár pit mû hely ben 150 000 Ft

Kuch ta Klá ra (Ge ne ve–Genf)
A Ma gyar Kár pit mû vé szek Egye sü le té nek nem zet kö zi mû vész te le pén 
való rész vé tel re a bu da vá ri kár pit mû hely ben 150 000 Ft

Kul tu rá lis Ala pít vány a Tex til mû vé sze tért (Bu da pest)
A II. tex til mû vé sze ti tri en nále (nem zet kö zi) ki ál lí tá sá nak elõ ké szí té sé re 3 000 000 Ft

Ku ta ko vá Ad ri e na (Sa hy –Ipoly ság)
A kecs ke mé ti Nem zet kö zi Ke rá mia Stú dió mû vész te le pén való rész vé tel re 150 000 Ft

Lend vai Pé ter Ger gely (Ka pos vár)
A kecs ke mé ti Nem zet kö zi Kerá mia stú di ó ban 
An tal And rás „Me e ting Mas ter” mes ter kur zusán való rész vé tel re 150 000 Ft

Ma gyar Al ko tó mû vé szek Or szá gos Egye sü le te (Bu da pest)
A IX. vá sár he lyi ke rá mi a szim pó zi um meg ren de zé sé re 1 500 000 Ft
A IX. or szá gos bel sõ épí té sze ti kon fe ren cia meg ren de zé sé re 1 200 000 Ft
A kecs ke mé ti tex til mû vé sze ti al ko tó mû hely ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Ma gyar De sign Kul tu rá lis Ala pít vány (Bu da pest)
A nem zet kö zi Design Works hop ren de zé sé re 
az olasz lisz kai al ko tó tá bor ban 900 000 Ft

Ma gyar Il luszt rá to rok Tár sa sá ga (Bu da pest)
A társaság ki ál lí tá sá ra a XX. po zso nyi nem zet kö zi il luszt rá ci ós bi en ná lén* 1 000 000 Ft

Ma gyar Ipar mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Az egye tem fém mû ves hall ga tó i nak rész vé te lé re 
az er dé lyi fel sõ-cser ná to ni nép fõ is ko la szak mai prog ram ja in* 700 000 Ft
De sing-ok ta tá si-eti ka cí men nem zet kö zi kon fe ren ciára 
a Ma gyar Ipar mû vé sze ti Egye te men* 2 000 000 Ft
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Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
A Hely zet címû nem zet kö zi kon fe ren cia meg va ló sí tá sá ra 1 500 000 Ft
A könyv címû szim pó zi um meg va ló sí tá sá ra a kecs ke mé ti 
Nem zet kö zi Ke rá mia Stú di ó ban 1 000 000 Ft

Ma gyar Kéz mû ves Üve ges Ipar mû vé szek Egye sü le te 
(Bár dud var nok)
A XV. nem zet kö zi üveg szim pó zi um meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)
A IX. nem zet kö zi res ta u rá tor-kon fe ren ci á ra 1 500 000 Ft

Me ix ner Etel ka (La jos ko má rom)
A kecs ke mé ti Nem zet kö zi Ke rá mia Stú dió mû vész te le pén való rész vé tel re 150 000 Ft

Nagy Iu lia-Dal ma (Tir gu Mu res–Marosvásárhely)
A Ma gyar Kár pit mû vé szek Egye sü le té nek nem zet kö zi 
mû vész te le pén való rész vé tel re 150 000 Ft

Ne mes-Ko vács Ernõ (Tir gu Mu res–Ma ros vá sár hely)
Szak mai to vább kép zés re a ró mai ICCROM nem zet kö zi res ta u rá tor köz pont ban 300 000 Ft

Nem zet kö zi Ke rá mia Stú dió Kht. (Kecs ke mét)
Ta lál ko zás mes te rek kel „Me e ting Mas ters” cím mel 
a Nem zet kö zi Ke rá mia Stú dió mes ter kur zus-so ro za tá ra 2 000 000 Ft

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem (Sop ron)
A sop ro ni ipar mû vész kép zés hall ga tó i nak rész vé te lé re 
a Sa lo ne Satel li te 2006. ki ál lí tá son Mi la nó ban 500 000 Ft
Ipar mû vé szek, társ mû vé szek, épí té szek mes ter kur zu sá ra 
és szim pó zi u má ra az Al kal ma zott Mû vé sze ti In té zet ben Sop ron ban 150 000 Ft

Olaj ág Ke resz tény Mû vé sze ti Tár sa ság (Bu da pest)
A kert címû szim pó zi um meg ren de zé sé re és do ku men tá lá sá ra 300 000 Ft

Pal kó Ernõ (Cluj Napoca–Ko lozs vár)
A kecs ke mé ti mû vész te le pen ra ku zás-ar cha i kus ko rok va ri á ci ó i ra 150 000 Ft

Pal lós Kor né lia (Bu da pest)
A kecs ke mé ti Nem zet kö zi Ke rá mia Stú dió al ko tó te le pén való rész vé tel re 150 000 Ft

Pers pek tí va Öt vös- és Össz mû vé sze ti Egye sü let (Pécs)
A II. por ce lán össz mû vé sze ti al ko tó te lep meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Si pa vi ci us Ta más (Bu da pest)
A kecs ke mé ti Nem zet kö zi Kerá mia Stú dió mû vész te le pén való rész vé tel re 150 000 Ft

Szá raz Má ria (Brüsszel)
A Ma gyar Kép zõ mû vé szek Egye sü le te ál tal szer ve zett 
nem zet kö zi mû vész te lep al ko tó mun ká já ban való rész vé tel re 150 000 Ft

EREDMÉNYKÖZLÉSEK n NKA HÍRLEVÉL 743



Szom bat he lyi Kép tár (Szom bat hely)
A II. tex til mû vé sze ti tri en ná le elõ ké szí té sé re 1 000 000 Ft

Tor dai Már ta (Bu da pest)
A Por ce lán II. össz mû vé sze ti al ko tó te le pen való rész vé tel re 100 000 Ft

Vox Ar tis Ala pít vány (Bu da pest)
A kor társ kép zõ- és ipar mû vé szet li tur gi kus sze re pé nek le he tõ sé ge it 
épí tõ ta nul má nyi na pok ren de zé sé re 300 000 Ft

Works hop ron Cso port Egye sü let (Sop ron)
VI. works hop ron ter ve zõ mû vész mû hely na pok meg ren de zé sé re 500 000 Ft

4. Szak iro da lom elõ ké szí té sé re, meg je len te té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

6B Épí tész Bt. (Bu da pest)
Pe re há zy Ká roly: Az eu ró pai ko vác solt vas-mû ves ség tör té ne te
címû köny vé nek meg je len te té sé re 800 000 Ft

Fe ke te György (Bu da pest)
A tár gyak ter mé szet raj za címû könyv meg je len te té sének elõ ké szí té sé re 600 000 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 400 000 Ft

His to ria Ecc le si as ti ca Hun ga ri ca Ala pít vány (Sze ged)
Sü me gi Györ gyi: Szak rá lis em lé kek a Du na-Ti sza kö zé rõl 
címû mû vé nek meg je len te té sé re 800 000 Ft

Ipar mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Ráth György-em lék könyv meg je len te té sé re* 3 000 000 Ft

Ma gyar Il luszt rá to rok Tár sa sá ga (Bu da pest)
Rep re zen ta tív ki ad vány a Bo lo gnai Nem zet kö zi Könyv vá sár 
ma gyar dísz ven dég sze rep lé sé re (2006 áp ri li sa)* 3 000 000 Ft

Ma gyar Ipar mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
125 éves a Ma gyar Ipar mû vé sze ti Egye tem – 
A Ma gyar Ipar mû vé sze ti Egye tem tör té ne tét be mu ta tó 
ki ad vány meg je len te té sé re* 2 000 000 Ft
De sign fel sõ fo kon – ipa ri for ma ter ve zõ kép zés 
a Ma gyar Ipar mû vé sze ti Egye te men címû könyv meg je len te té sé re* 3 000 000 Ft

Ma gyar Kár pit mû vé szek Egye sü le te (Bu da pest)
Kár pit mû vé szet Ma gyar or szá gon címû hi ány pót ló, a tel jes ma gyar 
kár pit mû vé sze tet fel öle lõ ma gyar–an gol nyel vû két kö te tes rep re zen ta tív 
ki ad vány nyom dai ki vi te le zé sé re 2 000 000 Ft
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Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)

A ma gyar ki rá lyi pa lást res ta u rá lá sá nak do ku men tá ci ó já ra an gol nyel ven 3 000 000 Ft

Nem ze ti Tan könyv ki adó Rt. (Bu da pest)

Csi pes An tal: A di vat tük ré ben címû öl töz kö dés tör té ne ti 
szak köny vé nek meg je len te té sé re 800 000 Ft

P. Sza lay Emõ ke (Deb re cen)

Ma gyar Re for má tus Egy há zak ja va i nak tára IX. so ro zat: Szlo vá ki ai 
re for má tus egy ház I. Ungi egy ház me gye címû ki ad vá nyá nak meg je len te té sé re 400 000 Ft

Stal ker Stu dio Ipar mû vé sze ti, Ter ve zõ, 
Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kht. (Bu da pest)

A pla kát.hu címû könyv meg je len te té sé re 2 000 000 Ft

5. Kor társ ma gyar ipar mû vé sze ti gyûj te mé nyek gya ra pí tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat  Meg ítélt összeg

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

Hol ló sy Ka ta lin, Já ger Mar git, Mor vay Lász ló és Ste fá ni ay Edit 
mû ve i nek meg vá sár lá sá ra 800 000 Ft

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

A XVIII. or szá gos ke rá mia bi en nále dí ja zott ja i nak – Fe ke te Lász ló, 
Nagy Már ta és Králl Bor bá la ke ra mi kus mû ve i nek meg vá sár lá sá ra 500 000 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 kor társ ipar mû vé sze ti 
gyûj te mé nyé nek gya ra pí tá sá ra ja pán mû tár gyak kal* 478 800 Ft

Ka rat tur Ka ta lin, Sza la y né Deák Pi ros ka, Gaál End re 
mû ve i nek meg vá sár lá sá ra* 408 000 Ft

Or szá gos Szé che nyi Könyv tár (Bu da pest)

A 3 rész bõl álló Matt hi as Rex címû fa li kár pit meg vá sár lá sá ra 3 500 000 Ft

Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um (Bu da pest)

Ka to na Sza bó Er zsé bet: Resz ket a bo kor… címû 
go be lin jé nek meg vá sár lá sá ra 1 000 000 Ft

Szom bat he lyi Kép tár (Szom bat hely)

Lé vai Nóra: Új ra játsz va II. címû mû vé nek meg vá sár lá sá ra 750 000 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 ban 1997-tõl meg ren de zett Pel so ke rá mia- és go be lin 
bi en ná le elsõ dí jas pá lya mû ve i nek meg vá sár lá sá ra 500 000 Ft
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6. Ipar mû vé sze ti al ko tá sok res ta u rá lá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba káts Téri Ének-Ze nei Ál ta lá nos Is ko la (Bu da pest)
A kis ka kas gyé mánt fél kraj cár ja címû 
Ba lázs Jó zsef Ró bert-már vány mo za ik res ta u rá lá sá ra 1 000 000 Ft

Blas ko vich Mú ze um Ba rá ti Köre (Tá pió sze le)
A tá pió sze lei Blas ko vich-gyûj te mény ipar mû vé sze ti 
ér té kû pi pa-, fegy ver- és ló szer szám-anya gá nak res ta u rá lá sá ra 600 000 Ft

Bu dai Szerb Or to dox Egy ház me gye (Szent end re)
Há rom XIX. szá za di öt ke nyér tar tó res ta u rá lá sá ra 200 000 Ft

Bu da pest-Bel vá ro si Szent Anna Temp lom igaz ga tó ság (Bu da pest)
A bel vá ro si Szent Anna temp lom régi mi se ru hái kö zül 
két ca su la res ta u rá lá sá ra 1 000 000 Ft

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
A Schmidt-gyûj te mény bõl szár ma zó két át tört, fa ra gott, 
ara nyo zott ke ret res ta u rá lá sá ra 517 500 Ft

Bu da pest-Ó bu dai Re for má tus Egy ház köz ség (Bu da pest)
100 éves (1906) fes tett és hím zett ének egye sü le ti zász ló res ta u rá lá sá ra 1 000 000 Ft

Fe ren ces Temp lom Szent Anna Lel ké szi Hi va tal (Esz ter gom)
A ba rokk Szent György-ol tár res ta u rá lá sá nak be fe je zé sé re 
(a pár kány alat ti ré szek) 1 000 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Gyõr)
A sop ro ni mú ze um ban ta lál ha tó Stor no-gyûj te mény 
csá szár ala kos kály há já nak res ta u rá lá sá ra 300 000 Ft

He ves Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Eger)
Koncz Pál egri or go na épí tõ mes ter 1792-ben ké szí tett or go ná já nak 
res ta u rá lá si mun kái be fe je zé sé re 1 000 000 Ft

Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge (Bu da pest)
A to ka ji zsi na gó ga tó ra szek ré nyé nek orom dísz-res ta u rá lá sá ra 150 000 Ft
XVII. és XVIII. szá za di köny vek res ta u rá lá sá ra 450 000 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
Il cos tu me an ti co e mo der no o sto ria Ig na zio Pri net ti Mi la no – 1820-as 
ki adá sú könyv res ta u rá lá sá ra 333 500 Ft
Xan tus Já nos váz lat fü ze té nek res ta u rá lá sá ra 240 000 Ft

Nóg rád Me gyei Mú ze umi Szer ve zet (Sal gó tar ján)
A ba las sa gyar ma ti Pa lóc Mú ze um asz ta los és la ka tos céh
céh po ha rá nak res ta u rá lá sá ra 120 000 Ft
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Pé cel Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la (Pé cel)
Mû em lék jel le gû épü let kert jé ben álló ipar mû vé sze ti al ko tás (szö kõ kút) 
res ta u rá lá sá ra* 500 000 Ft

Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Ra vazd)
A ra vaz di ró mai ka to li kus temp lom elõt ti kõ fe szü let res ta u rá lá 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 Vay Ádám Mú ze um új, ál lan dó ki ál lí tá sá ba ke rü lõ (Vay csa lád tör té ne te) 
zász ló sza la gok, em lék táb la és dísz pár na res ta u rá lá sá ra 500 000 Ft

Szent György Plé bá nia (Sop ron)
Ma gyar or szág leg ré geb bi or go na szek ré nyé nek res ta u rá lá sá ra 
a sop ro ni Szent György temp lom ban 2 000 000 Ft

Szép mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Lo ren zo Ghi ber ti után Ma don na a gyer mek kel 
címû ter ra kot ta dom bor mû res ta u rá lá sá ra 730 000 Ft

Tex til- és Tex til ru há za ti Ipar tör té ne ti és Mú ze umi Ala pít vány 
(Bu da pest)
A pá pai Kék fes tõ Mú ze um ló jár gá nyos 
mán gor ló-mû he lyé nek res ta u rá lá sa III. üte mé re 2 500 000 Ft
Az 1931-ben ké szült má zas ke rá mia dom bor mû res ta u rá lá sá ra 700 000 Ft

7. Tech ni kai-tech no ló gi ai esz köz fej lesz tés re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba ra nyai Al ko tó te le pek Kht. (Sik lós)
Gáz üze mû por ce lán ége tõ ke men ce fel újí tá sá ra 287 000 Ft

Goszt hony Má ria Nem zet kö zi Üveg Al ko tó te lep és Szim pó zi um 
Ala pít vány (Bár dud var nok)
Nagy mér té kû üve ges vil lany ke men ce be szer zé sé re 744 500 Ft

Gö döl lõi Új Mû vé szet Köz ala pít vány (Gö döl lõ)
A köz ala pít vány tech ni kai ren dez vé nyé nek fej lesz té sé re 
di gi tá lis fény ké pe zõ gé pek kel 99 995 Ft

In no va tio Ar tes Mû vé sze ti és Pe da gó gi ai Egye sü let (Bu da pest)
Gép ko rong vá sár lá sá ra az egye sü let ré szé re 74 875 Ft

Ma gyar Üveg mû vé sze ti Tár sa ság (Pécs)
Vi zes vá gó gép vá sár lá sá ra 328 687 Ft

Nem zet kö zi Ke rá mia Stú dió Kht. (Kecs ke mét)
Gipsz esz ter ga ko rong, di gi tá lis fény ké pe zõ gép, 
di gi tá lis vi deo ka me ra vá sár lá sá ra 697 500 Ft
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Sisa és Tár sai Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Jász be rény)
Ol vasz tó ke men ce, csi szo ló gép, os to ros fú ró gép, öt vös szer szá mok, 
szak mai nyers anya gok vá sár lá sá ra 500 000 Ft

8. Nem zet kö zi szak mai szer ve ze tek ben való je len lét biz to sí tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
A szö vet ség há rom nem zet kö zi szer ve zet ben való je len lé té nek 
biz to sí tá sá ra (AIAP, ICOGRADA, ICSID) 325 615 Ft

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 9 db

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 17 685 750 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: 4 492 500 Ft

Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 2 280 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

En cik lo pé dia Ki adó Kft. (Bu da pest)
Az in ter ne tes Kor társ Ma gyar Mû vé sze ti Le xi kon ipar mû vé sze ti anya gá nak 
(cca 1500 mû vész) fris sí té se 1 000 000 Ft

Ma gyar Ipar mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
A Ma gyar Ipar mû vé sze ti Egye tem 125 éves ju bi le u má ra ki adan dó 
új ság meg je len te té sé re Kék ég cím mel* 1 000 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
A szö vet ség de le gált já nak (egy fõ) rész vé te lé re 
az AIAP/IAA re gi o ná lis és vi lág köz gyû lé sén 280 000 Ft

Zsó tér Lász ló s. k.,
az Ipar mû vé sze ti 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 NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. már ci us 29.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. má jus 25.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 562 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 604 621 713 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 31 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 28 347 184 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: 349 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 381 818 128 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 148 960 900 Ft

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

1. 2005. jú li us 1-je után meg va ló su ló 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)
A sá ros pa ta ki Csûr fesz ti vál meg ren de zé sé re a Bod rog köz ze nei 
ha gyo má nya i ra és ét ke zé si kul tú rá já ra ala poz va 200 000 Ft

Ács Ká roly Mû ve lõ dé si Köz pont (Rác ke ve)
A Sum mer fest nem zet kö zi folk lór fesz ti vál meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Ady End re Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Nád ud var)
Or szá gos bõr mû ves kon fe ren cia szer ve zé sé re 200 000 Ft

Alba Re gia Tánc egye sü let (Szé kes fe hér vár)
A X. ki rá lyi na pok nem zet kö zi nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Kun szent mik lós)
XII. nem zet kö zi tö rök síp nép mû vé sze ti tá bor 
és folk lór fesz ti vál meg ren de zé sé re 100 000 Ft

And rás Ala pít vány (Mi er cu rea Ciuc–Csík sze re da)
A X. Csûr dön gõ lõ szé kely föl di gye rek és if jú sá gi nép tánc ta lál ko zó 
meg ren de zé sé re kéz mû ves fog lal ko zá sok kal, ki ál lí tás sal 300 000 Ft
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APTE Mû vé sze ti Egye sü let – Nép tán co sok Ba rá ti Köre (Ajka)
Az I. kis csõ szi paj ta fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Ba bits Mi hály Mû ve lõ dé si Ház és Mû vé sze tek Háza (Szek szárd)
A XV. Duna men ti folk lór fesz ti vál szek szár di 
ren dez vény so ro za tá nak meg ren de zé sé re* 2 000 000 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)
A dél-al föl di nép mû vé sze ti fesz ti vá lok és ki ál lí tá sok meg va ló sí tá sá ra 
Bács-Kis kun me gyé ben 500 000 Ft

Bal kány Vá ros Ön kor mány za ta (Bal kány)
A RI TA-pro jekt (rit mus és tra dí ció) ke re té ben a IV. Li get Nem zet kö zi 
Gyer mek Nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Kul tu rá lis és Ide gen for gal mi Köz pont (Pécs)
Kéz mû ves va sár nap – Or szá gos szõt tes és cse rép vá sár meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Bé kás me gye ri Kö zös sé gi Ház (Bu da pest)
Bé kási ha gyo mány õr zõ na pok meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Bé kés Me gye Nép mû vé sze té ért Ala pít vány (Bé kés csa ba)
III. re gi o ná lis népi kéz mû ves pá lyá zat és ki ál lí tás meg ren de zé sé re* 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 Mû vé sze ti Is ko la (Bé kés csa ba)
A X. Or szá gos tex ti les kon fe ren cia és a hoz zá kap cso ló dó 
két or szá gos pá lyá za ti ki ál lí tás meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft

Bé kés Me gyei Nép mû vé sze ti Egye sü let (Bé kés csa ba)
VI. Kõ rös-völ gyi so ka da lom címû há rom na pos re gi o ná lis 
fesz ti vál meg ren de zé sé re* 1 500 000 Ft

Bé kés csa ba Di ák ta nya Köz ala pít vány (Bé kés csa ba)
Bé kés csa bai kol bász fesz ti vál – ha gyo mány õr zõ csa lá di nap meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Bel ügyi Ál ta lá nos Be ru há zó és Fej lesz tõ Kht. (Bu da pest)
A X. Duna kar ne vál nem zet kö zi ren dez vé nye in a ha zai és ha tá ron kí vü li 
ma gyar ha gyo mány õr zõ és ama tõr tánc moz ga lom szé les körû meg je len te té sé re 800 000 Ft

Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la (Szom bat hely)
A XI. Va si Dödöl le Folk na pok meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Bi ha ri Nép mû vé sze ti Egye sü let (Be rettyó új fa lu)
A 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 250 000 Ft

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. címû nem zet kö zi folk lór fesz ti vál meg ren de zé sé re 400 000 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 nép mû vé sze ti kon fe ren cia meg ren de zé sé re* 300 000 Ft
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Di ós gyõ ri Ady End re Kul tu rá lis és Sza bad idõ Köz pont (Mis kolc)
Gyer mek bor so di fonó észak ke let-ma gyar or szá gi folk lór fesz ti vál 
meg ren de zé sé re a di ós gyõ ri vár ban 200 000 Ft

Eg res sy Béni Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Ka zinc bar ci ka)
X. sa jó völ gyi nem zet kö zi folk lór fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 
Ka zinc bar ci ka és 16 te le pü lés kö zös ren de zé sé ben 700 000 Ft

Élet fa Kul tu rá lis Ala pít vány (Bé kés csa ba)
A ma gyar nép me se nap ja, III. nagy nép me se rajz pá lyá zat, 
nép me se ün nep és ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Élõ For rás Ha gyo mány õr zõ Egye sü let (Ajka–Pad rag kút)
For rás ha gyo mány õr zõ fesz ti vál meg ren de zé sé re 300 000 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 450 000 Ft

Er kel Fe renc Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Gyu la)
Min den ma gya rok nem zet kö zi nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 900 000 Ft

Esély Kö ves sy Er zsé bet Szak kép zõ Is ko la (Bu da pest)
Or szá gos if jú sá gi né pi-kéz mû ves pá lyá zat és ki ál lí tás 
fa mû ves szek ci ó já nak meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Fa lu ház Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Bu da ka lász)
X. ka lá szi vi gas sá gok, nép ze nei és nép tánc fesz ti vál 
meg szer ve zé sé re a bu da ka lá szi fa lu ház ban 300 000 Ft

Fe hér vá ri Kéz mû ve sek Egye sü le te (Szé kes fe hér vár)
Ké se sek, ko vá csok és fegy ver mû ve sek II. or szá gos ta lál ko zó já nak 
meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Fej ér Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Szé kes fe hér vár)
A IV. leg hosszabb nap fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 
a Pe so vár Fe renc nép mû vé sze ti hét ke re té ben 1 200 000 Ft

Folk lór Kul tu rá lis Ala pít vány (Jász be rény)
A XV. csán gó fesz ti vál – Ki sebb sé gek folk lór fesz ti vál ja 
címû prog ram meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft

Fü ge di Már ta Nép mû vé sze ti Egye sü let (Mis kolc)
Bor so di fonó nem zet kö zi folk lór fesz ti vál meg ren de zé sé re a di ós gyõ ri vár ban 300 000 Ft

Gu zsa lyas Ala pít vány (Sfin tu Ghe or ghe–Sepsiszentgyörgy)
Ját szó ház-ve ze tõk or szá gos ta lál ko zó já nak meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Gyer me kek Háza (Gyõr)
Szü ret a szom szé dok kal címû gyer mek és if jú sá gi 
nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 300 000 Ft
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Gyõ ri Fesz ti vál és Ren dez vény szer ve zõ Iro da (Gyõr)
A XV. nem zet kö zi nép tánc és nép ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Ha gyo mány Alap (Bra tis la va–Po zsony)
Esz ter lánc – szlo vá ki ai ma gyar gyer mek nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Ha gyo má nyok Háza (Bu da pest)
A XIII. ha gyo mány és ter mé szet kon fe ren cia meg ren de zé sé re* 400 000 Ft
A XVII. or szá gos szõt tes pá lyá zat és ki ál lí tás meg ren de zé sé re* 600 000 Ft
A XVI. or szá gos fa ze kas pá lyá zat – Kecs ke mét meg ren de zé sé re 
a Népi Ipar mû vé sze ti Mú ze um ban* 600 000 Ft

Har gi ta Ál la mi Szé kely Népi Együt tes 
(Mi er cu rea-Ci uc–Csík sze re da)
A X. me zõ sé gi vi cei ta lál ko zó meg szer ve zé sé re 400 000 Ft

Hegy al jai Mes te rek Nép mû vé sze ti Egye sü le te (Tállya)
Ki ál lí tás sal egy be kö tött kon fe ren cia szer ve zé sé re 200 000 Ft

Hel tai Gás pár Könyv tá ri Ala pít vány (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A VII. Szent Ist ván-na pi nép tánc ta lál ko zó meg ren de zé sé re 
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 400 000 Ft
A Szar ka láb nép tánc együt tes 10 év Szar ka láb év for du lós 
tur né so ro za tá nak és ün ne pi fesz ti vál já nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft

He ve si Nép mû vé sze ti és Há zi ipa ri Szö vet ke zet (He ves)
Az V. nem zet kö zi szõt tes kon fe ren cia meg ren de zé sé re 700 000 Ft

Hol ló kõ ért Köz ala pít vány (Hol ló kõ)
Pa lóc hús vét meg va ló sí tá sá ra Hol ló kõn és tér sé gé ben 450 000 Ft

Jász apá ti ak Ba rá ti Egye sü le te (Jász apá ti)
Ha gyo má nyos szak mák – szak mai ha gyo má nyok 
címû kéz mû ves kon fe ren cia és ki ál lí tás meg ren de zé sé re Jász apá tin 200 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szol nok)
Ha tá rok nél kül – ha gyo mány õr zõ kéz mû ves ség: 
A fa ze kas ság címû ren dez vény so ro zat meg ren de zé sé re 600 000 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)
Re gi o ná lis nép mû vé sze ti ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház (Mi hály ger ge)
Kü lön le ges hang sze rek V. nem zet kö zi ta lál ko zó já nak meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Ju ri sics Vár Mû ve lõ dé si Köz pont és Vár szín ház (Kõ szeg)
XVI. Ost-West folk fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 450 000 Ft

Ka lá ka Ze nei Mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
A XXVI. ka lá ka folk fesz ti vál (Mis kolc-Di ós gyõr) meg ren de zé sé re 300 000 Ft

752 NKA HÍRLEVÉL n EREDMÉNYKÖZLÉSEK



Ka pol csi Kul tu rá lis és Ter mé szet vé del mi Egy let (Ka polcs)
Nép mû vé sze ti prog ra mok meg ren de zé sé re a Mûvé sze tek Völ gyé ben 500 000 Ft

Ka pu vár Nép tánc mû vé sze té ért Ala pít vány (Ka pu vár)
Kice, kice vil lõ – re gi o ná lis népi já ték és gyer mek nép tánc-ta lál ko zó 
meg ren de zé sé re Rá ba köz ben 100 000 Ft

Ka rá csony Sán dor Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Föl des)
Kár pát-me den cei võ fély ta lál ko zó meg ren de zé sé re 
And rás-na pok hoz kap cso ló dó ha gyo mány õr zõ nap pal 100 000 Ft

Kar zat Kul túr köz pont Ala pít vány (Gyõr)
A 3. pan non hal mi ara tó ün nep meg ren de zé sé re a Pás kom Egye sü let és 
a Kar zat Kul túr köz pont Ala pít vány szer ve zé sé ben 300 000 Ft

Ké mén di Kul tu rá lis és Tu risz ti kai Pol gá ri Tár su lás 
(Ka me nín–Ké ménd)
Kur ta szok nyá sok fesz ti vál ja meg ren de zé sé re Ké mén den – 
a hat kur ta szok nyás falu rész vé te lé vel 100 000 Ft

Kéz mû ves Ala pít vány (Deb re cen)
VI. or szá gos if jú sá gi népi kéz mû ves pá lyá zat 
és prog ram so ro zat meg ren de zé sé re 700 000 Ft

Ko dály Zol tán Ma gyar Mû ve lõ dé si Köz pont 
(Bac ka To po la–To po lya)
A III. vaj da sá gi ki sebb sé gi fesz ti vál és az I. vaj da sá gi nép ze nei 
ta lál ko zó meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Kos suth La jos Mû ve lõ dé si Köz pont (Sár vár)
A 25. nem zet kö zi folk lór na pok meg ren de zé sé re Sár vá ron 900 000 Ft

Kos suth La jos Mû ve lõ dé si Köz pont (Sá tor al ja új hely)
A XVII. zemp lé ni nem zet kö zi nép tánc fesz ti vál 
meg ren de zé sé re Sá tor al ja új he lyen 1 500 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Si ó a gárd)
Ara tó ün nep Si ó a gár don címû prog ram meg ren de zé sé re 300 000 Ft

L’ar tis Kör nye zet vé del mi és Mû vé sze ti Kht. (Za la eger szeg)
Aro ma fest címmel a roma kul tú ra nem zet kö zi fesz ti vál já nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Lajt ha Lász ló Ala pít vány (Sfin tu Ghe or ge–Sep si szent györgy)
A XVII. sep si szent györ gyi nép ze ne- és nép tánc ta lál ko zó meg szer ve zé sé re 350 000 Ft

Lim ba cher Gá bor (Ba la to na ka li)
A ba la to na ka li tér ség mu ze á lis gyûj te mény-meg nyi tó ren dez vé nye 
ke re té ben re gi o ná lis nép mû vé sze ti ki ál lí tás szer ve zé sé re 300 000 Ft

Ma gyar Hang szer ész Szö vet ség (Bu da pest)
Hang szer ké szí tõk V. fesz ti vál já nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft
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Ma gyar Kó ru sok és Ze ne ka rok Szö vet sé ge – KÓTA (Bu da pest)
Nép dal kö rök, nép ze nei együt te sek, éne ke sek és szó lis ták 
13. or szá gos mi nõ sí té sé nek meg ren de zé sé re 200 000 Ft
Egri nép ze nei gála szak mai na pok 2005. címû fesz ti vál meg ren de zé sé re 300 000 Ft
A zene vi lág nap ja 2005. címû kon cert so ro zat meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Ma gyar Népi Ipar mû vé sze ti Mú ze um (Kecs ke mét)
XVI. or szá gos fa ze kas pá lyá zat ki ál lí tá si ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re 250 000 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 és a bor né pek da lai címû dal ver seny meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Nép raj zi Ku ta tó in té ze te (Bu da pest)
Or szá gos nép raj zi kon fe ren cia meg ren de zé sé re Tárgy és folk lór cím mel 400 000 Ft
A Gaz da ság, tár sa da lom és egy ház tör té ne ti for rá sok nép raj zi 
ér tel me zé sé nek le he tõ sé gei címû kon fe ren cia meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Ma gyar her te len dért Egye sü let (Ma gyar her te lend)
Ha gyo mány õr zõ fesz ti vál meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Ma gya rok Örök sé ge Ala pít vány (Száz ha lom bat ta)
A 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 1 000 000 Ft

Mar tin György Nép tánc szö vet ség (Bu da pest)
A Kor társ nép tánc címû szín há zi be mu ta tó meg ren de zé sé re 1 200 000 Ft
A IV. Mar tin György nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Mát ra Ör dög sze kér Kul tu rá lis Ala pít vány (Gyön gyös)
A Ten ger tánc címû gyer mek nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Ma tyó Nép mû vé sze ti Egye sü let (Me zõ kö vesd)
A Ma tyó föl di folk lór fesz ti vál és a Száz ró zsás him zõ pá lyá zat meg ren de zé sé re 800 000 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 cím mel a Vas me gyei mû ve lõ dé si 
köz pont ha gyo mány õr zõ nagy ren dez vé nye i nek meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Eger)
XVII. Ag ria nem zet kö zi nép tánc ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 700 000 Ft
Pa lóc gá la 2005 – re gi o ná lis nem zet kö zi nép ze nei fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft
Re gi o ná lis ci gány-folk lór ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Me zõ tú ri Szi vár vány Nép ze nei Egye sü let (Me zõ túr)
Arany pá va-dí ja sok Du na-Ti sza közi és ti szán tú li nép ze nei 
fesz ti vál já nak meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Mik lós Ká roly (Sze ged)
Nem zet kö zi me gye já ró fesz ti vál meg ren de zé sé re 624 000 Ft
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Móra Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont (Kis kun fél egy há za)
Re gi o ná lis nép mû vé sze ti ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra Kis kun fél egy há zán
(Szent Iván-éji mu lat ság, Li ba fesz ti vál, Lu ca-na pi mu lat ság) 400 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Könyv tár és Kö zös sé gi Ház (Me zõ túr)
Id. Ba dár Ba lázs or szá gos hírû me zõ tú ri fa ze kas mes ter szü le té sé nek 
150. év for du ló ja al kal má ból meg hir de tett pá lyá zat ra ér ke zett 
pá lya mû vek ki ál lí tá sá ra 200 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Mû ve lõ dé si és In for má ci ós Ház (Nyír adony)
A XV. ju bi le u mi re gi o ná lis nép ze nei ta lál ko zó meg szer ve zé sé re Nyír adony ban 200 000 Ft

Mu ha ray Ele mér Nép mû vé sze ti Szö vet ség (Bu da pest)
Duna men ti folk lór fesz ti vá lon a ha zai együt tes prog ram ja i nak meg ren de zé sé re 1 500 000 Ft
Or szá gos ha gyo mány õr zõ ta lál ko zó meg ren de zé sé re 700 000 Ft

Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Gen csa pá ti)
Nem zet kö zi bet le he mes ta lál ko zó meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
A Tün dér kert címû er dé lyi és mold vai kul tu rá lis na pok meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Sásd)
Csán gó ma gyar nép da lok II. or szá gos ének lé si ver se nyé nek meg ren de zé sé re 250 000 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 ha zai 
és kül föl di cso por tok rész vé te lé vel 1 200 000 Ft

Nap vi lág, az Ere den dõ Mû velt sé get Ku ta tó Ala pít vány (Bu da pest)
A ma gyar nép me se vi lá ga címû ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Nép kör Ma gyar Mû ve lõ dé si Köz pont (Su bo ti ca–Sza bad ka)
A IV. In te ret no fesz ti vál meg szer ve zé sé re Sza bad kán és kör nyé kén 500 000 Ft

Nép mû vé sze ti Egye sü le tek Szö vet sé ge (Bu da pest)
A Mes ter sé gek ün ne pe ki emelt té má ja (fa, csont, sza ru) ki ál lí tá sá ra: 
Élõ nép mû vé szet a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ri á ban* 900 000 Ft
A XIX. mes ter sé gek ün ne pe – az élõ nép mû vé szet 
fó ru má nak meg ren de zé sé re* 6 000 000 Ft

Nóg rád Me gyei Köz mû ve lõ dé si és Tu risz ti kai In té zet (Sal gó tar ján)
A X. Nóg rád nem zet kö zi folk lór fesz ti vál meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Nóg rád Megyei Mú ze u mi Szer ve zet (Sal gó tar ján)
Népi ipar mû vé sze ti kis ga lé ria 5. – A He ve si Nép mû vé sze ti 
és Há zi ipa ri Szö vet ke zet ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Nyír ség Tánc egye sü let (Nyír egy há za)
Az V. nyír sé gi nem zet kö zi nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re* 1 500 000 Ft
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Or da sok Ha gyo mány õr zõ Ala pít vány (Bu da pest)
Az V. gyer mek na pi fesz ti vál meg ren de zé sé re Gyi mes kö zép lo kon 350 000 Ft

Pé csi Fér fi kar Ala pít vány (Pécs)
A X. eu ró pai bor dal fesz ti vál meg ren de zé sé re fér fi kó ru sok 
és nép ze nei együt te sek rész vé te lé vel 300 000 Ft

Pé csi Kul tu rá lis Köz pont (Pécs)
Ta va szi nép mû vé sze ti gye rek ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra 
Pécs tör té nel mi bel vá ro sá ban 600 000 Ft
A XVI. pé csi folk na pok nem zet kö zi nép ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 
a nép ze nei ha gyo má nyok to vább él te té sé re a XXI. szá zad ban 1 250 000 Ft

Pest Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Bu da pest)
A népi mes ter sé gek pest me gyei egye sü le te ván dor ki ál lí tá sá nak 
meg ren de zé sé re Pest me gyé ben 200 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Ma gyar Kul túr kör (Be cej–Be cse)
Szent And rás havi nép mû vé sze ti fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Ma gyar Mû ve lõ dé si Egye sü let (Novi Sad–Új vi dék)
Nép tán co sok or szá gos be mu ta tó szín pa da ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
A X. vaj da sá gi tánc ház ta lál ko zó és ki ra ko dó vá sár meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Pi pa csok Nép tánc együt tes Mû ve lõ dé si Egye sü let 
(Cris tu ru-Se cu i esc–Szé kely ke reszt úr)
A 3. szé kely ke reszt úri nép tánc fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 100 000 Ft

Pro Urbe Szék Ala pít vány (Sic–Szék)
A VI. szé ki na pok (er dé lyi nép tánc tá bor) meg szer ve zé sé re 300 000 Ft

Rá kó czi Tá ro ga tó Egye sü let (Vaja)
A 3. tá ro ga tós vi lág ta lál ko zó meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Roma Kö zös ség fej lesz tõk Or szá gos Egye sü le te (Kis kö re)
XI. nem zet kö zi ro ma folk fesz ti vál meg ren de zé sé re 300 000 Ft

So mogy Me gyei Nép tánc szö vet ség (Ka pos vár)
XLIV. ba la to ni folk lór ta lál ko zó (nem zet kö zi nép tánc fesz ti vál 
és nép tánc mû vé sze ti vá sár) meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Suttyom ba a Vi har sa rok Népi Kul túr örök sé gé nek Meg õr zé sé ért
Köz hasz nú Alapítvány (Szar vas)
Együtt a Kár pát-me den cé ben cím mel nép ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um (Szent end re)
Ku ko ri ca-nap meg ren de zé sé re a Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um ban 200 000 Ft
Szent Már ton új bor fesz ti vál és li ba tor a Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um ban 500 000 Ft
Szü re ti so ka da lom meg ren de zé sé re a Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um ban 600 000 Ft
Épí té sze ti fesz ti vál meg ren de zé sé re a Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um ban 100 000 Ft
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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)
Re gi o ná lis nép mû vé sze ti ki ál lí tás szer ve zé sé re 200 000 Ft

Száz szor szép Ala pít vány (Mar ton vá sár)
15. mar ton vá sá ri na pok ke re té ben a Szék vá ro si to rony 
címû ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 150 000 Ft

Szé che nyi Mû ve lõ dé si Ház és Sport csar nok (Nagy má nyok)
Nagy má nyo ki la ko da lom címû nép mû vé szeti ha gyo mány õr zõ
ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Taj ti Er zsé bet (Jász apá ti)
Ba bák, bá buk és ru hák cím mel ki ál lí tás és vi se let be mu ta tó meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Ta nac Kul tu rá lis Egye sü let (Pécs)
Nem zet kö zi hor vát fesz ti vál meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Tánc ház Egye sü let (Bu da pest)
A XVI. or szá gos sze zon nyi tó tánc há zi mu lat ság meg ren de zé sé re* 1 600 000 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)
A XI. ma gyar nép mû vé szet hete – nép dal kö rök, nép ze nei együt te sek,
éne kes és hang sze res szó lis ták XIII. or szá gos mi nõ sí tõ 
hang ver se nyé nek meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Ta tai Ken der ke Nép tánc egye sü let (Tata)
A 6. ta tai so ka da lom címû nép mû vé sze ti be mu ta tó, vá sár meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Téka Mû ve lõ dé si Ala pít vány (Gher la–Sza mo súj vár)
A VII. nem zet kö zi gye rek nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft
A IX. me zõ sé gi nép ze ne és nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft
Az V. bet le he mes fesz ti vál meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Te ke rõ Ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A 250 te ke rõ címû ju bi le u mi hang szer ki ál lí tás meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Ti sza-Folk Ala pít vány (Ti sza kécs ke)
Por zik, por zik, por zik a páz mán di utca címû or szá gos nép ze nei 
ta lál ko zó és folk lór fesz ti vál meg ren de zé sé re 150 000 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 ren de zé sé re 148 000 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)
A Sum mer fest nem zet kö zi folk lór fesz ti vál meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Ud var hely Kul tú rá já ért Egye sü let 
(Odor he iu-Se cu i esc –Szé kely ud var hely)
39. Szej ke Nép ze nei és nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft
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Vaj da Pé ter Mû ve lõ dé si Köz pont és Tu rul Mozi (Szar vas)

A VIII. nem zet kö zi pász tor ta lál ko zó és du dás fesz ti vál meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Vaj da sá gi Ma gyar Folk lór köz pont (Su bo ti ca–Sza bad ka)

A Vaj da sá gi Ma gyar Folk lór köz pont (VMF) 10 éves ju bi le u mi 
ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra 305 000 Ft

Vá ro si Köz mû ve lõ dé si In téz mé nyek, Könyv tár és Te le ví zió (Ka lo csa)

A XV. Duna men ti folk lór fesz ti vál meg ren de zé sé re 868 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház (Vas vár)

A VIII. vas vá ri nem zet kö zi nép da los ta lál ko zó meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Jó zsef At ti la Könyv tár 
(Kun szent már ton)

A XI. Da la má ris nép ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Vass La jos Nép ze nei Szö vet ség (Bu da pest)

A VI. Vass La jos nép ze nei ver seny és Kár pát-me den cei 
kon fe ren cia meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Veszp rém Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Veszp rém)

Re gi o ná lis nép mû vé sze ti ta lál ko zók, kon fe ren ci ák 
fesz ti vá lok és ki ál lí tá sok meg ren de zé sé re 600 000 Ft

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

IX. vi har sar ki tánc ház ta lál ko zó – re gi o ná lis nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Vi té zi Ének Ala pít vány (Bu da pest)

A bu da vá ri nyár 2005. nép mû vé sze ti prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

X-Pro duk ció Kul tu rá lis, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)

Dom bos Fest 2005 meg ren de zé sé re 500 000 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)

VI. or szá gos if jú sá gi népi kéz mû ves pá lyá zat fa ze kas szak ág: 
A ma gyar mé zes ka lá csos ság ha gyo má nyai cím mel ki ál lí tás 
és kon fe ren cia meg ren de zé sé re 250 000 Ft

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

A zala me gyei nép mû vé sze ti egye sü let ál tal 1996-ban el ké szí tett 
ma gyar ne mez sá tor ki ál lí tá so kon tört énõ be mu ta tá sára 2005-ben 400 000 Ft

Za la szent ba lá zsi Nép dal kör Egye sü le te (Za la szent ba lázs)

Nem zet kö zi nép ze nei ta lál ko zó meg ren de zé sé re Hor váth Ká roly 
nép ze ne gyûj tõ em lé ké re, Ba lázs-na pok re gi o ná lis kul tu rá lis fesz ti vál, 
va la mint már ci us 15-ei ün ne pély meg va ló sí tá sá ra Szlo vé ni á ban 150 000 Ft
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2. To vább kép zé si jel le gû ok ta tás ra

Pá lyá zó és pá lyá zat meg ítélt összeg

A Mû ve lõ dés Háza (Sá ros pa tak)
A Zemp lé ni örök sé günk nép mû vé sze ti tá bor meg ren de zé sé re Új hu tán 250 000 Ft

A Sá ros pa ta ki Ama tõr Mû vé sze kért Ala pít vány (Sá ros pa tak)
A 3. népi ját szó ház ve ze tõk és a pa ta ki fa ze kas kis ina sok 
tá bo rá nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Ady End re Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Nád ud var)
Nyá ri nép mû vé sze ti szak tá bo rok meg ren de zé sé re fa ze kas, 
bõr mû ves, ne mez ké szí tõ, ko sár fo nó szak mák ban 350 000 Ft

Alba Re gia Tánc egye sü let (Szé kes fe hér vár)
Nép tánc pe da gó gu sok or szá gos to vább kép zé se cím mel or szá gos 
to vább kép zé si jel le gû ok ta tás (nép tánc, zene, vi se let) meg ren de zé sé re 200 000 Ft

And rás Ala pít vány (Mi er cu rea Ciuc–Csík sze re da)
Nép mû vé sze ti mû hely – tá bor meg ren de zé sé re a Szé kely Népi Együt tes 
hi va tá sos mû vé sze i vel gye re kek nek, fi a ta lok nak és nép tánc ok ta tó ik nak 250 000 Ft

Apá ról Fi ú ra Ala pít vány (Tö rök szent mik lós)
A VIII. al ko tó hét meg ren de zé sé re 200 000 Ft

APTE Mû vé sze ti Egye sü let – Nép tán co sok Ba rá ti Köre (Ajka)
Tán cos kép zés so ro zat meg va ló sí tá sá ra gye re kek nek 200 000 Ft

Arany tíz Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
A XIV. Egy szó lam nép ze nei tá bor meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Archí vum Kul tu rá lis Ala pít vány (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A XV. ju bi le u mi-ka lo ta szent ki rá lyi nép ze ne-nép tánc tá bor meg ren de zé sé re 300 000 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)
ESZTAM nép ze nei mû hely meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Bal kán Hang ja Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
Bal kán tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Bé kés Me gye Nép mû vé sze té ért Ala pít vány (Bé kés csa ba)
A XII. nem zet kö zi fa fa ra gó al ko tó tá bor meg ren de zé sé re* 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)
A IV. dél-al föl di gyer mek-kéz mû ves tá bor meg ren de zé sé re* 300 000 Ft
A XV. or szá gos, re gi o ná lis és me gyei komp lex nép mû vé sze ti 
tá bor meg ren de zé sé re* 500 000 Ft
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Bé kés Me gyei Nép mû vé sze ti Egye sü let (Bé kés csa ba)
A XI. or szá gos ko sár fo nó mes ter kur zus meg ren de zé sé re* 350 000 Ft
A IX. ha tá rok nél kü li nép raj zi nép fõ is ko la meg va ló sí tá sá ra* 400 000 Ft

Bi ha ri Nép mû vé sze ti Egye sü let (Be rettyó új fa lu)
A VII. or szá gos csu hé fo nó és fel nõtt kéz mû ves al ko tó tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Bu ko vi nai Szé ke lyek Or szá gos Szö vet sé ge (Bony hád)
Nép raj zi tá bor és szak mai to vább kép zés meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Cse ma dok Nóg rá di Te rü le ti Vá laszt má nya (Lu ce nec–Lo sonc)
Pa lóc mû vé sze ti szak tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Csil la gocs ka Ala pít vány (Ora dea–Nagy vá rad)
A IV. Csil la gocs ka gyer mek nép tánc-ta lál ko zó meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Csong rád Me gyei Köz mû ve lõ dé si Ta nács adó Köz pont (Sze ged)
To vább kép zés-so ro zat meg ren de zé sé re a dél-al föl di ré gió nép tán co sai ré szé re* 200 000 Ft

Dél-Al föl di Re gi o ná lis Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Bé kés csa ba)
Nép ze nei to vább kép zés meg va ló sí tá sá ra a dél-al föl di ré gi ó ban* 150 000 Ft

Du na-Ti sza Közi Nép mû vé sze ti Egye sü let (Kecs ke mét)
Hím zõk al ko tó tá bo rá nak, szak mai to vább kép zé sé nek meg ren de zé sé re 150 000 Ft
Hasz ná la ti tárgy- és szo bor fa ra gók szak mai to vább kép zé sé re 100 000 Ft
Szö võk re gi o ná lis al ko tó tá rá nak és szak mai to vább kép zé sé nek meg ren de zé sé re 100 000 Ft
Já ték céh címû nyá ri al ko tó tá bor meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft
Vert csip ke al ko tó tá bor meg ren de zé sé re 150 000 Ft
Vesszõ-, gyé kény- és szal ma fo nó al ko tó tá bor meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Esély Kö ves si Er zsé bet Szak kép zõ Is ko la (Bu da pest)
A kas ka kö tõk és ha gyo mány pót lók or szá gos szak mai ta nár kép zõ 
tá bo rá nak meg ren de zé sé re 300 000 Ft
Or szá gos if jú sá gi népi kéz mû ves al ko tó tá bor meg ren de zé sé re 350 000 Ft

Eth ni ka Kul tu rá lis Ala pít vány (Lo pa dea–Ma gyar la pád)
A VIII. Ma ros-Kü kü llõ men ti nem zet kö zi nép ze ne-nép tánc tá bor meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Fa fa ra gó Mû hely Egye sü let (Tót szent már ton)
A IX. tót szent már to ni népi fa fa ra gó és mû vé sze ti al ko tó te lep meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Fák lya Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Le te nye)
A XIV. or szá gos nép mû vé sze ti és kéz mû ves tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Fa lu ház – Mû ve lõ dé si Ott hon – Köz sé gi Könyv tár (Kis gyõr)
Csa lá di kéz mû ves szak tá bor meg ren de zé sé re 450 000 Ft

Fej ér Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Szé kes fe hér vár)
IV. nép mû vé sze ti tá bor meg ren de zé sé re Iga ron, va la mint 
nép dal kör ve ze tõk to vább kép zé sé re 250 000 Ft
Mes ter kur zus meg ren de zé sé re szö võk nek a Mes ter sé gek Há zá ban 150 000 Ft
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Folk Cen ter Ala pít vány (Tir gu Mu res–Ma ros vá sár hely)
A VII. ma ros szé ki komp lex nép mû vé sze ti tá bor meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Folk lór Kul tu rá lis Köz ala pít vány (Jász be rény)
A XXIV. nem zet kö zi tánc ház és ze nész tá bor prog ram ja i nak meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Folk lór fesz ti vá lok Ma gyar or szá gi Szö vet sé ge (Bu da pest)
Fesz ti vál szer ve zõk to vább kép zé sé nek meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Fó rum a Nép mû vé sze tért Köz hasz nú Ala pít vány (Mar ton vá sár)
A Tük rös Ze ne kar 5. al ka lom mal meg ren de zé sé re ke rü lõ 
nép mû vé sze ti tá bo rá nak meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Fü ge di Már ta Nép mû vé sze ti Egye sü let (Mis kolc)
Komp lex nép mû vé sze ti al ko tó tá bor meg ren de zé sé re 
a di ós gyõ ri Kéz mû ves Al ko tó ház ban 500 000 Ft
Ke men ce épí tõ tá bor meg ren de zé sé re a di ós gyõ ri Kéz mû ves Al ko tó ház ban 100 000 Ft

Gö döl lõ Tánc együt tes Ala pít vány (Gö döl lõ)
Nép tán cos és nép ze nei tá bor meg ren de zé sé re a Gal ga men te ré gió 
fal va i ban élõ gyer me kek szá má ra 350 000 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)
A za la eger sze gi Kéz mû ve sek Háza 2005. évi nyá ri nép mû vé sze ti 
szak tá bo ra i nak meg ren de zé sé re 350 000 Ft

Gyer mek fil har mó nia Ala pít vány (Vla hi ta–Szent egy há za)
A VIII. bú tor fes tõ tá bor meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Ha gyo má nyok Háza (Bu da pest) 
A Ha gyo má nyok Háza III. nép me se tá bo rá nak meg ren de zé sé re* 250 000 Ft
A Ha gyo má nyok Háza nyá ri kéz mû ves szak tá bo ra i nak meg ren de zé sé re* 400 000 Ft

Har gi ta Me gyei Kul tu rá lis Köz pont (Mi er cu rea Ciuc–Csík sze re da)
A II. fel csí ki ha gyo mány õr zõ gyer mek tá bor meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Hegy al jai Mes te rek Nép mû vé sze ti Egye sü le te (Tállya)
Nép mû vé sze ti hím zõ tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Hel tai Gás pár Könyv tá ri Ala pít vány (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A III. tánc ok ta tó-kép zõ tan fo lyam meg ren de zé sé re Ko lozs vá ron, 
Er dé lyi ma gyar nép tánc együt te sek ve ze tõ i nek, tán co sa i nak 300 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Gyer mek ott hon (Szol nok)
2005. évi nyá ri komp lex nép mû vé sze ti tá bor meg ren de zé sé re 268 000 Ft

Jó Rit mus Mû vé sze ti Ne ve lé sért Ala pít vány (Deb re cen)
Föld esi nép ze nei tá bor meg ren de zé sé re hang sze res zene, népi ének, 
tánc ta ní tás és kéz mû ves ség té mák ban 200 000 Ft
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Kal lós Zol tán Ala pít vány (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A XIV. me zõ sé gi nép ze ne és nép tánc tá bor meg ren de zé sé re fel nõt tek nek 250 000 Ft
Népi já té kok és kéz mû ves fog lal ko zá sok tá bo rá nak meg ren de zé sé re 
I–VIII. osz tá lyos gye re kek nek 200 000 Ft
Kéz mû ves és anya nyel vi tá bor meg ren de zé sé re szór vány ban élõ 
ma gyar gyer me kek ré szé re 200 000 Ft
Me zõ sé gi nép ze ne, nép tánc és kéz mû ves tá bor meg ren de zé sé re if jak nak 100 000 Ft

Ko dály Zol tán Ma gyar Mû ve lõ dé si Köz pont 
(Bac ka To po la–To po lya)
A VI. vers- és szö veg il luszt rá ló tá bor és a X. Ba tyu 
nép tánc tá bor meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Ko dály Zol tán Mû ve lõ dé si Ház (Gal ga hé víz)
Be tyár tá bor meg ren de zé sé re Gal ga hé ví zen 200 000 Ft

Ko lom pos a Gyer me ke kért Ala pít vány (Bu da pest)
Ko lom pos csa lá di tá bor meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Né met Ki sebb sé gi Ön kor mány za tok
Szö vet sé ge (Ta ta bá nya)
Or szá gos né met nem ze ti sé gi gyer mek és if jú sá gi tánc tá bor meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Köl csey Fe renc Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Deb re cen)
Bi ha ri nép tánc tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft
A 11. or szá gos bõr mû ves tá bor meg szer ve zé sé re 250 000 Ft

Kuc kó Egye sü let (Odor he iu-Se cu i esc–Szé kely ud var hely)
Az al má si bú tor fes tõk nyo má ban címû bú tor fes tõ tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Lajt ha Lász ló Ala pít vány (Sfin tu Ghe or ge–Sep si szent györgy)
A VII. kom man dói ci gány folk lór tá bor meg szer ve zé sé re 250 000 Ft

Lázi Dom bi Kul tu rá lis Egye sü let (Szen na)
Du da is ko la, so mo gyi nép ze nei-, nép tánc és kéz mû ves tá bor 
meg ren de zé sé re Szen nán 200 000 Ft

Le te nyei Fa fa ra gó Mû hely Egye sü let (Le te nye)
A XX. ju bi le u mi le te nyei fa fa ra gó tá bor meg ren de zé sé re 
Népi fa szob rá szok or szá gos al ko tó te le pe cím mel 250 000 Ft

Ma gyar Csip ke ké szí tõk Egye sü le te (Szi get szent mik lós)
A XVII. or szá gos ma gyar csip ke hét, to vább kép zés jel le gû 
szak mai tá bor meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Ma gyar Kó ru sok és Ze ne ka rok Szö vet sé ge – KÓTA (Bu da pest)
Nép dal kör ve ze tõk tá bo rá nak meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Ma gyar Nép raj zi Tár sa ság (Bu da pest)
Az egyén és a kö zös ség kap cso la ta – Az egyé ni ség sze re pe 
a nép élet ben címû XV. nép raj zi sze mi ná ri um meg ren de zé sé re 450 000 Ft
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Ma gyar Spe ci á lis Mû vé sze ti Mû hely Egye sü let (An dor nak tá lya)
Is kolás és fel nõtt korú ér tel mi fo gya té ko sok XIII. orszá gos 
kéz mû ves-nép mû vé sze ti al ko tó tá bo rá nak meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Ma gyar Vár Ala pít vány (Po máz)
Ka lo ta szeg cím mel téka tánc ház tá bor és nép mû vé sze ti 
al ko tó tá bor meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Ma gyar or szá gi Ko vács mí ves Céh (Pi lis bo ros je nõ)
Sze kér va sa lás címû ko vács mû vé sze ti to vább kép zõ szak tá bor meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Mar tin György Nép tánc szö vet ség (Bu da pest)
A szö vet ség õszi szak mai to vább kép zé sé nek meg va ló sí tá sá ra 450 000 Ft

Met ro nom Or szá gos Mû vé szet pe da gó gi ai Mód szer ta ni, To vább kép zé si
In for má ci ós Köz pont Szak mai Szol gál ta tó Kht. (Bu da pest)
A népi hang sze rek (cite ra-fu ru lya) al kal ma zá sa a ze ne pe da gó gi á ban 
címû tan fo lyam meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Me zõ he gyes Vá ro si Ön kor mány zat Jó zsef At ti la 
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Me zõ he gyes)
A XXIV. me zõ he gye si gyer mek nép tánc-tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Me zõ ma da ras Fej lesz té si Egye sü lete (Me zõ ma da ras)
Me zõ sé gi nép mû vé sze ti szak tá bor meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Mu ha ray Ele mér Nép mû vé sze ti Szö vet ség (Bu da pest)
Ha gyo mány õr zõk aka dé mi á ja címû to vább kép zõ so ro zat meg ren de zé sé re 
Gen csa pá ti ban és Ve res egy há zán 500 000 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)
Ka lá ris nép mû vé sze ti tá bo rok meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Né met Ki sebb sé gi Ön kor mány zat (Nagy má nyok)
Re gi o ná lis nép mû vé sze ti tá bor meg ren de zé sé re Der Win ter ist da… 
né met nem ze ti sé gi téli nép szo ká sok cím mel 250 00 0Ft

Nép kör Ma gyar Mû ve lõ dé si Köz pont (Su bo ti ca–Sza bad ka)
Vaj da sá gi nép tánc-pe da gó gus kép zés meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Nyír ség Tánc egye sü let (Nyír egy há za)
A Nyír ség to vább kép zõ tá bor meg ren de zé sé re tán co sok 
és tánc pe da gó gu sok szá má ra* 300 000 Ft

Or fûi Kéz mû ves Egye sü let (Orfû)
Népi hang szer ké szí tõ-so ro zat meg ren de zé sé re Or fûn 200 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Ma gyar Mû ve lõ dé si Egye sü let (Novi Sad–Új vi dék)
To vább kép zõ tá bor meg ren de zé sé re a vaj da sá gi 
szór vány ma gyar ság ban mû kö dõ nép tánc ok ta tók ré szé re 300 000 Ft
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Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Ház (Tor das)
A III. szûcs gyer mek és if jú sá gi tánc tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Pi pa csok Nép tánc együt tes Mû ve lõ dé si Egye sü let 
(Cris tu ru-Se cu i esc–Szé kely ke reszt úr)
A 11. szé kely föl di tánc tá bor meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Pro Fu tu ro Pol gá ri Tár su lás (Fi la ko vo–Fü lek)
Fü le ki nép raj zi pe da gó gus nyá ri egye tem meg ren de zé sé re 
ha tá ron túli pe da gó gu sok ré szé re 300 000 Ft

Ro má ni ai Ma gyar Nép tánc Egye sü let 
(Sfin tu Ghe or ge–Sep si szent györgy)
Az er dé lyi ko re og rá fu sok fej lesz tõ és to vább kép zõ tá bo ra meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Sal gó tar já ni Nép tánc mû vé sze tért Köz ala pít vány (Sal gó tar ján)
A VI. pa lóc tánc- és kéz mû ves tá bor meg ren de zé sé re 400 000 Ft

So mogy Me gyei Nép mû vé sze ti Egye sü let (Ka pos vár)
Egye sü le ti al ko tó mû he lyek és szak kö rök kö zös 
nyá ri tá bo rá nak meg ren de zé sé re 130 000 Ft

Szar va si Ha gyo mány õr zõ Köz ala pít vány (Szar vas)
A X. kár pát al jai nép ze ne és nép tánc tá bor meg ren de zé sé re 727 000 Ft

Tállya Jö võ jé ért Ala pít vány (Tállya)
Tárgy al ko tó nép mû vé sze ti szek ció a kö zép-eu ró pai mû vész te lep ke re té ben 250 000 Ft

Ta nac Kul tu rá lis Egye sü let (Pécs)
Hor vát tánc tá bor meg ren de zé sé re Her ceg szán tón 400 000 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)
A XII. Ko má rom-Esz ter gom me gyei ci te ra tá bor meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Téka Ala pít vány (Bu da pest)
A VI. or szá gos te ke rõ és duda szak tá bor meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Téka Mû ve lõ dé si Ala pít vány (Gher la–Sza mo súj vár)
A VI. hon is me re ti nép raj zi tá bor meg ren de zé sé re 
me zõ sé gi szór vány kö zös sé gek szá má ra 100 000 Ft

Ti ér te tek Kul tu rá lis Egye sü let (Kömlõ)
Több me gyét érin tõ ci gány tánc és nép ze nei tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Ti sza-Folk Ala pít vány (Ti sza kécs ke)
Ve len cei nyá ri nép ze nei és nép tánc tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Tisz ta For rás Ala pít vány (Mi er cu rea Ciuc–Csík sze re da)
A IX. gyi me si tánc tá bor meg ren de zé sé re 300 000 Ft
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Tol na Me gyei Nép mû vé sze ti Egye sü let (Szek szárd)
Or szá gos gyöngy fû zõ tá bor meg ren de zé sé re Szál kán 200 000 Ft

Tra dí có Ala pít vány (Bu da pest)
A XX. Csu to rás nem zet kö zi nép ze nei és nép tánc tá bor 
meg ren de zé sé re La jos mi zsén 200 000 Ft

Tu zsér Köz sé gért Köz ala pít vány (Tu zsér)
Ha zai és ha tá ron túli gye re kek be vo ná sá val meg ren de zen dõ 
kéz mû ves és ha gyo mány pót ló tá bor meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Ózd)
A III. Arany gyû szû dí szí tõ mû vé sze ti hím zõ al ko tó tá bor meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Vass La jos Nép ze nei Szö vet ség (Bu da pest)
A XIII. or szá gos to vább kép zõ tá bo rok re gi o ná lis to vább kép zé sek 
meg ren de zé sé re 350 000 Ft

Veszp rém Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Veszp rém)
Tárgy al ko tó nép mû vé sze ti fel nõtt ok ta tás to vább kép zés jel le gû 
nyá ri tá bo rá nak meg ren de zé sé re a kö zép-du nán tú li ré gi ó ban 250 000 Ft

Veszp rém Me gyei Nép tánc Egye sü let (Ajka)
Örök ség – komp lex gyer mek nép mû vé sze ti tá bor meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Vi har sa rok Nép tánc szö vet ség Köz hasz nú Egye sü let (Bé kés csa ba)
Vi har sar ki nép tánc tá bor meg ren de zé sé re 300 000 Ft
A Vi har sa rok Nép tánc szö vet ség to vább kép zé si 
prog ram so ro za tá nak meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Zala Me gye Nép mû vé sze té ért Ala pít vány (Za la eger szeg)
A keszt he lyi Nép mû vé sze ti Al ko tó ház 2005. évi nyá ri 
nép mû vé sze ti szak tá bo ra i nak meg ren de zé sé re 263 000 Ft
Az egye sü let 2005. évi nyá ri nép mû vé sze ti al ko tó tá bo ra i nak meg ren de zé sé re 400 000 Ft
A 2005. évi, a Nép mû vé szet Ifjú Mes te re or szá gos pá lyá za ton ered mé nye sen 
részt ve võ fi a tal nép mû vé szek or szá gos szak tá bo rá nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Za lai Tánc együt tes Egye sü let (Za la eger szeg)
A IX. vaj da szen ti vá nyi tánc- és ze nei tá bor meg ren de zé sé re 300 000 Ft

3. Tánc há zak prog ram ja i ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ady End re Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Nád ud var)
Havi rend sze res ség gel mû kö dõ tánc ház és ta lál ko zá si al ka lom szer ve zé sé re 200 000 Ft

Alba Re gia Tánc egye sü let (Szé kes fe hér vár)
Tánc há zak a szé kes fe hér vá ri Ma lom ut cá ban címû prog ram meg ren de zé sé re 400 000 Ft
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And rás Ala pít vány (Mi er cu rea Ciuc–Csík sze re da)
Te ma ti kus tánc há zak meg szer ve zé sé re a Har gi ta Szé kely Népi Együt tes sel 
és tárgy al ko tó nép mû vé szek kel ap rók nak és na gyok nak 160 000 Ft

Arany Já nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Ti sza kécs ke)
Tánc há zak meg va ló sí tá sá ra Ti sza kécs kén az Arany Já nos 
Mû ve lõ dé si Köz pont szer ve zé sé ben 169 000 Ft

Arany tíz Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
A Ka la maj ka tánc ház meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Bé kés csa bai If jú sá gi Ház és Ál ta lá nos Tár sas kör (Bé kés csa ba)
Gu zsa lyas tánc ház meg szer ve zé sé re 100 000 Ft

Bo gáncs-Zur bo ló Egye sü let (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A ko lozs vá ri tran zit ház ban mû kö dõ rend sze res gye rek- és fel nõtt 
tánc ház prog ram ja i nak meg ren de zé sé re 170 000 Ft

Csa ba Kul tu rá lis Egye sü let a Tánc mû vé sze tért (Bé kés csa ba)
Gyer mek tánc ház meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Du da szó Hal lat szik Ala pít vány (Bu da örs)
A „Pad ka po ros” du dás tánc ház prog ra mok meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Er dei Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont és Mû vé sze ti Is ko la (Kecs ke mét)
Az Er dei Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont tánc há za 
szak mai prog ram já nak meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Er kel Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da ke szi)
Ma gyar tánc ház tánc ta ní tás sal, népi já té kok kal 
és kéz mû ves fog lal ko zá sok kal 200 000 Ft

Fa lu ház és Könyv tár (Le ány fa lu)
Ök rös Csa ba tánc há za meg ren de zé sé re a Fa lu ház ban havi egy al ka lom mal 300 000 Ft

Folk lór Kul tu rá lis Köz ala pít vány (Jász be rény)
A jász be ré nyi tánc ház szak mai prog ram ja i nak tá mo ga tá sá ra 400 000 Ft

Fonó Bu dai Ze ne ház Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Kht. (Bu da pest)
Ma gyar tánc há zak meg ren de zé sé re a Fo nó ban 800 000 Ft

For rás Gyer mek nép tánc-Nép ze nei Köz hasz nú Ala pít vány (Mak lár)
Csa lá di tánc ház meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Gyer me kek Háza (Gyõr)
A Lip pen tõ mu lat sá gok ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Ha gyo má nyok Háza (Bu da pest)
Ma gyar tánc ház ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra* 500 000 Ft
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Ilos vai Népi Együt tes (Vel ká Ida–Na gyi da)

Tánc há zak, ját szó há zak örök sé gün kért 
címû ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Köz pont és If jú sá gi Ház (Baja)

Gyer mek- és if jú sá gi tánc há zak meg ren de zé sé re 250 000 Ft

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

A Csík Ze ne kar 2005/2006-os tánc há zi prog ram ja i nak 
meg ren de zé sé re Kecs ke mé ten 400 000 Ft

Kha mo ro (Na pocs ka) Ci gány Tánc Egye sü let (Bu da pest)

Som na ku no Kher (Arany ház) ci gány kul tu rá lis tánc ház meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

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

A köz pont havi tánc há za i nak tá mo ga tá sá ra 200 000 Ft

Ko lom pos a Gyer me ke kért Ala pít vány (Bu da pest)

Ko lom pos mu lat ság gyer me kek nek címû tánc ház meg ren de zé sé re a Fo nó ban 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 tánc ház prog ram já nak szí ne sí té sé re 200 000 Ft

Lázi Dom bi Kul tu rált Egye sü let (Szen na)

A Lá zi-dom bi me sék tánc ház so ro zat õszi cik lu sá nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Lu das Kul tu rá lis Egye sü let Nép ze nei Ha gyo má nya in kért 
(Bé kés csa ba)

Lu das kocs ma – tánc há zi és kon cert so ro zat meg ren de zé sé re Bé kés csa bán 300 000 Ft

Ma gyar Vár Ala pít vány (Po máz)

Ma gyar vár – tánc ház es tek meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Mar czi bá nyi Téri Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)

A Kõ ke tánc gyer mek tánc ház meg va ló sí tá sá ra 175 000 Ft

Gu zsa lyas tánc ház meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Eger)

Gaj dos tánc há zak meg va ló sí tá sá ra 2005/2006 400 000 Ft

Ke re kes tánc há zak meg va ló sí tá sá ra 2005/2006 400 000 Ft

Mo tol la Egye sü let (Deb re cen)

Mo tol la tánc ház meg ren de zé sé re 154 000 Ft

Pé csi Kul tu rá lis Köz pont (Pécs)

Tánc há zak a bel vá ros ban a ma gyar és más né pek, ki sebb sé gek, et ni kai 
és nép raj zi cso por tok nyá ri tánc há zi so ro za ta i nak meg ren de zé sé re Pé csett 800 000 Ft
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Ro ma no Gla szo Ci gány Egye sü let (Bu da pest)
Rit mo ro ma no – ci gány tánc ház meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Téka Ala pít vány (Bu da pest)
Rend sze res tánc há zak prog ram já nak tá mo ga tá sá ra 600 000 Ft

Téka Mû ve lõ dé si Ala pít vány (Gher la–Sza mo súj vár)
A sza mos vá ri tánc ház szak mai prog ram ja i nak tá mo ga tá sá ra 399 900 Ft

Te rü le ti Mû ve lõ dé si In téz mé nyek Egye sü le te (Bu da pest)
A Mu zsi kás Együt tes gyer mek-tánc há zi prog ram já nak meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft
A Pan nó nia Klez mer Band tánc há zi prog ram já nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft
A Tra ki ja (Re ce-fi ce) együt tes tánc há zi prog ram já nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft
A Gre en fi elds együt tes ír és ma gyar tánc há zi prog ram já nak meg ren de zé sé re 150 000 Ft
A Sül tü Együt tes csán gó-ma gyar tánc há zi prog ram já nak meg ren de zé sé re 300 000 Ft
A Csür ren tõ Együt tes mold vai-gyi me si tánc há zi prog ram já nak meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Tö rök Ig nác Gim ná zi u mért Ala pít vány (Gö döl lõ)
Havi rend sze res sé gû tánc ház meg ren de zé sé re gö döl lõi di á kok szá má ra 350 000 Ft

Ud var hely Nép tánc mû hely (Odor he iu-Se cu i esc–Szé kely ud var hely)
Ap rók tánc há za, ját szó ház, fel nõtt tánc ház meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Váci Mi hály Mû ve lõ dé si Ház (Ve res egy ház)
A Ko lom pos csa lá di tánc ház és a mold vai csán gó tánc ház 
meg ren de zé sé re az Esz te na Ze ne kar ral 300 000 Ft

4. Szak mai ki ad vá nyok ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

A Mû ve lõ dés Háza (Sá ros pa tak)
A Bod rog köz tánc-, ze nei ha gyo má nya címû hon lap el ké szí té sé re 300 000 Ft

Aka dé mi ai Ki adó Rt. (Bu da pest)
A Dan ce and Sco i ety címû mun ka ki adá sá ra 250 000 Ft
Ber kes–El ter–Báti–No bi lis: Pa raszt élet – kul tú ra adap tá ció 
címû mû vé nek meg je len te té sé re 250 000 Ft
Pálf fy Zol tán: Na ti o nal Cont ro ve ry int he Tran syl va ni an Aca de my: 
The Cluj Ko lozs vár Uni ver sity címû mû meg je len te té sé re 650 000 Ft

Ar ca num Adat bá zis Fej lesz tõ és Ki adó Kft. (Bu da pest)
Az Eu ró pai Folk lór In té zet összes ki ad vá nyá nak 
CD-ROM-on tör té nõ meg je len te té sé re 550 000 Ft

Ba las si Ki adó Kft. (Bu da pest)
Ipoly Ar nold kéz ira tos me se-, hi e de lem- és szo kás gyûj té se 
címû kö tet ki adá sá ra 600 000 Ft
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Ba lázs F. At ti la – AB ART (Bra tis la va–Po zsony)
Az ifjú szí vek címû mo no grá fia ki adá sá ra 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)
Széll Já nos: Õs mes ter sé gek (Fa mû ves ség – tek nõ vá jás) 
címû 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)
Ered mé nyek és fel ada tok a Ma tyó ság nép raj zi ku ta tá sá ban 
címû kon fe ren cia kö tet meg je len te té sé re 500 000 Ft

Dar mos Ist ván (Sá ros pa tak)
A Fü zér tán cai és tánc éle te mun ka cí mû könyv ki adá sá ra 300 000 Ft

Élet fa Kul tu rá lis Ala pít vány (Bé kés csa ba)
Bé kés me gye nép raj zi ér té kei ko ra be li fény ké pek fel hasz ná lá sá val 
CD-ROM-on és in ter ne ten 400 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Min de nes gyûj te mény I–II. ta nul má nyok Kül lõs Imo la 60. szü le tés nap já ra 
címû mû meg je len te té sé re (Ar tes po pu la res 21–22) 500 000 Ft

Eu ró pai Folk lór Köz pon tért Egye sü let (Bu da pest)
Ka rá csony Zol tán (szer kesz tõ): Ma gyar tánc folk lo risz ti kai szö veg gyûj te mény 
2. kö te té nek ki adá sá ra az in té zet Örök ség so ro za tá ban 900 000 Ft
Ál do za tok (Lá ger folk lór, szer kesz tõ: Kül lõs Imo la) címû könyv ki adá sá ra 
a Folk lór so ro zat ban 500 000 Ft
Tari Luj za: A bu ko vi nai szé kely bet le he mes já ték CD-ROM ki adá sá ra 500 000 Ft

Fol ke u ró pa Pro duk ci ós Kft. (Bu da pest)
A He gyen-völ gyön címû le mez ki adá sá ra (a Tük rös és Szi gony Ze ne kar 
és ven dé ge ik – köz re mû kö dik Bíró Éva) 300 000 Ft
Fe ke te An tal gyûj té sei 5. – Ádá mo si gyûj tés címû le mez ki adá sá ra 400 000 Ft
Fe ke te An tal gyûj té sei 4.: Pé ter la ki gyûj tés címû le mez ki adá sá ra 400 000 Ft
Ma gyar népi ka rá cso nyi éne kek címû le mez ki adá sá ra 500 000 Ft

Ha gyo má nyok Háza (Bu da pest)
Két nyel vû (an gol–ma gyar) ki ad vány meg je len te té sé re a te ke rõ lant ról* 400 000 Ft
Vi kár Béla nép köl té si gyûj te mé nye címû ki ad vány meg je len te té sé re* 400 000 Ft
Lõ rincz Etel: Bu ko vi nai szé kely fes té ke sek címû ki ad vány meg je len te té sé re* 300 000 Ft
A Bar tók-nép dal fel dol go zás for rás jegy zé ké nek bõ ví tett, ja ví tott ki adá sá ra 
dup la CD hang zó mel lék let tel* 400 000 Ft
Bo dza Klá ra–Vak ler Anna: Ma gyar népi ének is ko la IV. kö te té nek 
meg je len te té sé re hang zó mel lék let tel* 700 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Mú ze um Igaz ga tó sá ga (Deb re cen)
Ma gyar népi ke rá mia a Déri Mú ze um ban I–II. kö tet meg je len te té sé re 450 000 Ft

Hang ve tõ Ze nei Ter jesz tõ Tár su lás Kft. (Bu da pest)
Hang ve tõ pro mó ci ós CD meg je len te té sé re 400 000 Ft
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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 ka ta ló gus el ké szí té sé re 500 000 Ft

Krá ter Iro dal mi és Mû vé sze ti Mû hely Egye sü let (Bu da pest)
Husz ka Jó zsef: Szé kely ház címû kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft
Kö ves di Kiss Fe renc: Ri a dó ra szól a ha rang címû kö tet meg je len te té sé re 400 000 Ft

L’har mat tan Könyv ki adó és Ter jesz tõ Kft. (Bu da pest)
Nagy Ilo na hat va na dik szü le tés nap já ra ké szült te ma ti kus 
em lék kö tet meg je len te té sé re 500 000 Ft
Mán do ky Kon gur Ist ván tisz te le té re meg je le nõ em lék kö tet 
meg je len te té sé re Kõ em ber ál lott a pusz tán cím mel 450 000 Ft
Schulz György kés már ki szü le té sû gomb kö tõ mes ter le gény 
em lé ke i nek ki adá sá ra He te dik trom bi ta 1752. cím mel 350 000 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Nép raj zi Ku ta tó in té ze te (Bu da pest)
A Folk lór és iro da lom címû ta nul mány kö tet ki adá sá ra 700 000 Ft

Me zõ gaz da Ki adó és Ke res ke dõ Kft. (Bu da pest)
Ne u wirth Anna: Tánc írás és -ol va sás alap fo kon nép tán co sok nak 
címû mû vé nek meg je len te té sé re 800 000 Ft
Be recz ky Já nos: Ka rá cso nyi népi éne kek címû mû vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft
Zó rán di Má ria: Nép tán ca ink ta ní tá sa – ver bunk tán cok 
címû mû meg je len te té sé re 700 000 Ft
A Vá sár he lyi Lász ló tán cos éle te címû mû meg je len te té sé re 500 000 Ft

Mol nár Ki adói és Szer kesz tõi Bt. (Bu da pest)
A cso da szar vas õs tör té ne te – val lás és nép ha gyo mány 
címû könyv so ro zat I. kö te té nek meg je len te té sé re 600 000 Ft

Mun dus Ma gyar Egye te mi Ki adói Kft. (Bu da pest)
Vo igt Vil mos: Negy ven öt év a sze re lem kert jé ben címû köny vé nek ki adá sá ra 300 000 Ft

Nép mû vé sze ti Egye sü le tek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Mes ter sé gek ün ne pe ki emelt té má já ban (fa, csont, sza ru) ka ta ló gus 
meg je len te té sé re Élõ nép mû vé szet – fa, csont, sza ru cím mel* 1 000 000 Ft

Sze re dás 2000 Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. (Deb re cen)
A Sze re dás Nép ze nei Együt tes – Haj dú sá gi hang sze res nép ze ne 
címû ön ál ló CD-anya gá nak ki adá sá ra 500 000 Ft

Tánc ház Egye sü let (Bu da pest)
In ter ne tes is me ret ter jesz tõ tar ta lom fej lesz té sé re* 500 000 Ft

Tem po Kft. (Sfin tu Ghe org he–Sep si szent györgy)
De me ter Eri ka: Igaz vi gasz címû elsõ ön ál ló al bu má nak ki adá sá ra 200 000 Ft

Timp Ke res ke del mi és Ta nács adó Kft. (Bu da pest)
Ju hász Ka ta lin: Tisz ta ság fél egész ség – ma gyar pa rasz ti 
tisz tál ko dá si szo ká sok címû mû meg je len te té sé re* 650 000 Ft

*
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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: 5 749 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 6 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 3 154 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 2 126 500 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Folk lór fesz ti vá lok Ma gyar or szá gi Szö vet sé ge (Bu da pest)
Nem zet kö zi szer ve zet köz gyû lé sén való rész vé tel re Dél-Af ri ká ban 150 000 Ft
Nem zet kö zi szer ve zet (CIOFF) 2005. évi tag dí já nak be fi ze té sé re 100 000 Ft

He ve si Nép mû vé sze ti és Há zi ipa ri Szö vet ke zet (Heves)
Az Eu ró pai Kéz mû ves Szö vet ség 2005. évi tag díj be fi ze té sé re 86 500 Ft

Kiss Zsély kó (Novi Sad–Új vi dék)
Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la – nyír egy há zi ta go zat 
III. évi ta nul má nyi költ sé gek le fe dé sé re 140 000 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Nép raj zi Ku ta tó in té ze te (Bu da pest)
An gol nyel vû ma gyar nép raj zi en cik lo pé dia pót ló la gos 
kéz ira ta i nak meg íra tá sá ra a tel jes kéz irat szer kesz té sé re, lek to rá lá sá ra, 
il luszt rá ci ós anyag össze ál lí tá sá ra* 1 500 000 Ft

Pé csi Kul tu rá lis Köz pont (Pécs)
Rész vé tel a CIOFF 35. köz gyû lé sén és kon fe ren ci á ján (Pre to ria – Tshwa ne) 150 000 Ft

Ba logh Ba lázs s. k.,
a Nép mû vé sze ti 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 ge

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 NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. már ci us 28.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. má jus 25.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 1 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 8 000 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 8 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 8 000 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet (Bu da pest)
Nép mû vé sze ti kom mu ni ká ci ós stra té gia és cse lek vé si terv el ké szí té sé re 8 000 000 Ft

Ba logh Ba lázs s. k.,
a Nép mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

el nö ke
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TÁJÉKOZTATÓ 
A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. áp ri lis 4.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. má jus 30.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 854 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 1 926 413 348 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 36 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 46 978 864 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: 468 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 1 103 054 857 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 315 798 332 Ft

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

1. A bel föl di hang ver seny élet tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

A Mu zsi ká ló Gyer me ke kért Ala pít vány (Kis vár da)
A kis vár dai kul tu rá lis na pok új já szer ve zé sén be lül 
ré gi ze ne-kon cer tek meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

Ady End re Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Nád ud var)
Hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Ala pít vány a Kon cert mu zsi ka Ze ne ka rért (Bu da pest)
Fi a tal te het sé gek hang ver seny-so ro za tá nak meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Anart Mû vé sze ti Köz ve tí tõ Bt. (Bu da pest)
Az Egri & Per tis duó négy ke zes hang ver se nyé nek 
meg va ló sí tá sá ra a bu da té té nyi mû ve lõ dé si ház ban 150 000 Ft
Hang ver se nyek meg va ló sí tá sá ra 150 000 Ft

Ars Ae ter na Ala pít vány (Bu da pest)
Pün kös di kon cert meg ren de zé sé re He in rich Schütz 
nagy sza bá sú egy há zi mû ve i bõl 200 000 Ft

Ar ti fi ces Pro duk ci ós Iro da Kft. (Bu da pest)
Kon cert so ro zat meg va ló sí tá sá ra Far kas Fe renc szü le té sé nek 
100. év for du ló ja al kal má ból 500 000 Ft
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Ba bits Mi hály Mû ve lõ dé si Ház és Mû vé sze tek Háza (Szek szárd)
If jú sá gi hang ver se nyek bér le ti so ro za tá nak meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

Ba la ton sze mes Köz sé gi Ön kor mány zat (Ba la ton sze mes)
Or go na hang ver seny ren de zé sé re 400 000 Ft

Bar tók Béla Em lék ház (Bu da pest) 
Mi ért szép? cím mel hang ver seny so ro zat ren de zé sé re 
az új ma gyar zene nép sze rû sí té sé re* 200 000 Ft
Bar tók Ze ne aka dé mi á ja cím mel hang ver seny so ro zat meg va ló sí tá sá ra* 200 000 Ft
Mu zsi kus csa lá dok cím mel ma ti né so ro zat meg ren de zé sé re 
a ze ne ta nu ló if jú ság és ér dek vé dõ csa lá dok szá má ra* 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 Szak is ko la (Bé kés csa ba)
A bé kés csa bai szim fo ni kus ze ne kar 2005–2006. évi 
kon cert je i nek meg ren de zé sé re 800 000 Ft
A bé kés csa bai szim fo ni kus ze ne kar if jú sá gi hang ver seny so ro za tá nak 
meg ren de zé sé re Bé kés Me gyé ben 200 000 Ft

Bel ügyi Ál ta lá nos Be ru há zó és Fej lesz tõ Kht. (Bu da pest)
Új sze rû if jú sá gi hang ver seny so ro zat meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft

Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la (Szom bat hely)
A fõ is ko la ve gyes ka rá nak ju bi le u mi kon cert jé re 250 000 Ft

Bin der Ká roly (Tö rök bá lint)
Bin der Ká roly–Bor bély Mi hály: 7 du ett – Hom ma ge 
a Bar tók Béla címû le me zé nek kon cert je i re 250 000 Ft

Bó dás Zsu zsan na (Bu da pest) 
Zon go ra hang ver seny meg ren de zé sé re 11 500 Ft

Bona Du o la Kul tu rá lis Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Bt. (Bu da pest)
Ko moly ze nei hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Bu da fo ki Doh ná nyi Ernõ Szim fo ni kus Ze ne kar Kul tu rá lis Kht. 
(Bu da pest)
A Bu da fo ki Do hná nyi Ze ne kar if jú sá gi hang ver seny so ro za tá nak 
meg va ló sí tá sá ra* 1 250 000 Ft
A Bu da fo ki Doh ná nyi Ze ne kar csa ládi hang ver seny so ro za tá nak 
meg ren de zé sé re 1 500 000 Ft

Bu da pest Sa xop ho ne Qu ar tet Mû vé sze ti és Szol gál ta tó Bt. 
(Bu da pest)
A kvar tett 10 éves ju bi le u mi hang ver se nyé nek meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Bu da pest-Her mi na me zõ Szent lé lek Plé bá nia (Bu da pest)
Va sár na pi ka ma ra kon cer tek ren de zé sé re 
a vaj da huny ad vá ri Jáki ká pol ná ban 500 000 Ft
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Bu da pes ti Fesz ti vál ze ne kar Ala pít vány (Bu da pest)
A BFZ if jú sá gi hang ver seny so ro za tá nak meg va ló sí tá sá ra 460 000 Ft

Bu da pes ti Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Viva, viva la musi ca cím mel csa lá di hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Bu da pes ti Vo nó sok Ala pít vány (Bu da pest)
A Bu da pes ti Vo nó sok csel ló bér let címû kon cert so ro za tá nak meg ren de zé sé re 900 000 Ft
A Bu da pes ti Vo nó sok: Év szá za dok szó ra koz ta tó ze né je 
címû kon cert so ro za ta meg ren de zé sé re 1 300 000 Ft
Far kas Fe renc-em lék kon cert meg ren de zé sé re 450 000 Ft

Can tus Cor vi nus Ala pít vány (Bu da pest)
Va rázs er dõ-Ma nó mu zsi ka cím mel ko moly ze nei 
csa lá di hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re 350 000 Ft

Can tus Fir mus Ze nei Szol gál ta tó Kkt. (Bu da pest)
Az Af fet ti Mu si ca li együt tes kon cert so ro za tá ra 
Ca ris si mi és Du ran te mû ve i bõl 250 000 Ft

Ca pel la Sa va ria Egye sü let (Szom bat hely)
A ha zai re per to ár ki szé le sí té sét szol gá ló hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Cla vi cem ba lo Ze ne mû vé sze ti – Ze ne pe da gó gi ai – 
Ze ne tu do má nyi Köz hasz nú Alapítvány (Bu da pest)
Pest-Bu da ze né je Bu da pes ten: Múlt és jövõ cím mel 
hang ver seny so ro zat ren de zé sé re 350 000 Ft

Con ser va to ry Ala pít vány (Deb re cen)
Új sze rû if jú sá gi hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re 
3 Sza bolcs-Szat már-Be reg megyei vá ros ban 250 000 Ft

Deb re ce ni Egye tem (Deb re cen)
Új sze rû if jú sá gi hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Deb re ce ni Ko dály Kó rus (Deb re cen)
Mi ért szép a régi zene? – Mad ri gál és Mo tet ta címû if jú sá gi hang ver seny so ro zat 
meg ren de zé sé re Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyé ben 200 000 Ft

Ear (FÜL) Egye sü let (Bu da pest)
12 hang ver seny bõl álló hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re 700 000 Ft

Er dõ dy Ka ma ra ze ne kar Ala pít vány (Bu da pest)
Az Er dõ dy Ka ma ra ze ne kar hang ver seny so ro za tá nak meg va ló sí tá sá ra 
a 2005–2006-os évad ban 700 000 Ft

Ernst Mú ze um Kht. (Bu da pest)
A Ze ne aka dé mia nagy te het sé gei az Ernst Mú ze um ban címû 
zon go ra kon cert-so ro zat meg ren de zé sé re* 400 000 Ft
Ta nít vá nyok és mes te re ik címû zon go ra kon cert-so ro zat meg ren de zé sé re 500 000 Ft
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Esély egyen lõ ség Te het sé ges Fi a ta lo kért Ala pít vány (Oros há za)
Nyár es ti hang ver seny cím mel Oros há zá ról in dult fi a tal mu zsi ku sok 
be mu tat ko zó ze nés est jé nek meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

Fe ke te Lász ló Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la (Ti sza fü red)
Új sze rû if jú sá gi hang ver seny so ro zat ren de zé sé re* 100 000 Ft

Fé szek Mû vész klub (Bu da pest)
Dal- és ka ma ra ze nei es tek meg ren de zé sé re a Fé szek Mû vészk lub ban 350 000 Ft

Fi a tal Ze né sze kért Egye sü let (Bu da pest)
A ba rokk tól a XX. szá za di ze né jé ig 11 ka ma ra ze nei és ka ma ra ze ne ka ri 
kon cert meg ren de zé sé re 900 000 Ft

Fil har mó nia Bu da pest és Fel sõ-Du nán túl Kon cert szer ve zõ 
és Ren de zõ Kht. (Bu da pest)
Fel nõtt bér le ti hang ver se nyek meg va ló sí tá sá ra 
Szom bat he lyen 2005–2006-ban 800 000 Ft
Schu bert-bér let so ro zat meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft
Zala me gyei if jú sá gi hang ver seny so ro zat meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft
Sop ro ni hang ver seny bér let meg va ló sí tá sá ra a 2005/2006. évad ra 1 000 000 Ft
Szé kes fe hér vá ri hang ver seny bér let meg va ló sí tá sá ra 2 000 000 Ft
Keszt he lyi hang ver seny bér let meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft
Nyá ri hang ver se nyek meg ren de zé sé re Vác rá tó ton 2005-ben 1 000 000 Ft
Veszp ré mi hang ver seny bér let meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft
If jú sá gi hang ver se nyek meg ren de zé sé re Vas me gyé ben 1 000 000 Ft
If jú sá gi hang ver se nyek új sze rû meg va ló sí tá sá ra Bu da pes ten 2 000 000 Ft
Gyõr me gyei if jú sá gi hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft
Két ze ne ka ri és egy ora tó ri um bér let meg ren de zé sé re Gyõr ben 3 000 000 Ft
Fil har mó nia csa lá di bér le tek meg ren de zé sé re 1 800 000 Ft
If jú sá gi hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re Veszp rém me gyé ben 2 000 000 Ft
If jú sá gi hang ver se nyek ren de zé sé re Pest és Fej ér me gyé ben 1 000 000 Ft
Ko má rom-Esz ter gom me gyei if jú sá gi hang ver seny bér let meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Fil har mó nia Dél-Du nán tú li Kon cert szer ve zõ és Ren de zõ Kht. (Pécs)
Mes ter bér let öt hang ver se nyé nek meg ren de zé sé re Pé csett 600 000 Ft
If jú sá gi bér le ti hang ver se nyek meg ren de zé sé re Ba ra nya me gyé ben 200 000 Ft
If jú sá gi bér le ti hang ver se nyek meg ren de zé sé re So mogy me gyé ben 200 000 Ft
Be et ho ven-szo ná ták 3 hang ver seny bõl ál ló so ro zatának meg ren de zé sé re 300 000 Ft
If jú sá gi bér le ti hang ver seny meg ren de zé sé re Tol na me gyé ben 200 000 Ft

Fil har mó nia Ke let-Ma gyar or szág Kon cert szer ve zõ és Ren de zõ Kht.
(Mis kolc)
A ha zai re per to ár ki szé le sí té sét szol gá ló sze zon bér le ti hang ver se nyek 
meg ren de zé sé re Mis kol con 1 000 000 Ft
Tán cok a ze né ben cím mel – a Vi va ce Ka ma ra ze ne kar 
hang ver seny so ro za tá nak meg ren de zé sé re kö zép is ko lák szá má ra 200 000 Ft
Hang ver seny bér let meg ren de zé sé re Eger ben a 2005/2006. évad ban 500 000 Ft
Deb re ce ni hang ver seny bér let meg va ló sí tá sá ra a 2005/2006. évad ban 500 000 Ft
Fel nõtt bér le ti hang ver se nyek ren de zé sé re Nyír egy há zán 500 000 Ft
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50 perc alatt a Föld kö rül cím mel if jú sá gi hang ver seny so ro zat 
meg ren de zé sé re a Ta lam ba Ütõ együt tes sel 200 000 Ft
Né pek ze né je Dél-Ame ri ka cím mel hang ver seny so ro zat ren de zé sé re 
ál ta lá nos is ko lák szá má ra 200 000 Ft
Csa lá di hang ver se nyek ren de zé sé re Bé kés csa bán 1 000 000 Ft
Csa lád bér le ti hang ver se nyek meg ren de zé sé re Oros há zán 100 000 Ft
Kö zép is ko lai hang ver se nyek ren de zé sé re Bor sod me gyé ben 400 000 Ft
Ál ta lá nos is ko lai hang ver se nyek meg ren de zé sé re Bor sod me gyé ben 400 000 Ft
Kö zép is ko lai bér let meg va ló sí tá sá ra Jász-Nagy kun-Szol nok me gyé ben 
a 2005/2006. évad ban 300 000 Ft
If jú sá gi hang ver se nyek ren de zé sé re Nóg rád me gyé ben a 2005/2006. évad ban 300 000 Ft
Kecs ke mé ti hang ver seny bér let meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft
Hang ver seny bér let meg va ló sí tá sá ra ál ta lá nos is ko lá sok nak 
Jász-Nagy kun-Szol nok me gyé ben a 2005/2006. évad ban 300 000 Ft
Ba las sa gyar ma ti esti hang ver seny bér let meg va ló sí tá sá ra a 2005/2006. évad ban* 300 000 Ft
He ves me gyei if jú sá gi hang ver seny bér let meg va ló sí tá sá ra a 2005/2006. évad ban 200 000 Ft
Hat elõ adás ból álló fel nõtt szim fo ni kus bér le ti so ro zat meg ren de zé sé re 400 000 Ft
Nyolc kon cert bõl álló fel nõtt ka ma ra bér le ti so ro zat meg ren de zé sé re 300 000 Ft
Hat elõ adás ból álló fel nõtt szim fo ni kus bér le ti so ro zat meg ren de zé sé re 
a Sze ge di Nem ze ti Szín ház ban (Va szy-bér let) 400 000 Ft

Fod rok Mû vé sze ti Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Exk lu zív ka ma ra ze nész-kon cert so ro zat meg ren de zé sé re 
a bu da té té nyi Voj no vich-Hu szár vil lá ban 400 000 Ft

Fõ vá ro si Kán to rá tus Ala pít vány (Bu da pest)
Egy ház ze nei hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re rit kán hal lott 
mû vek kel li tur gi kus ke ret ben és hely szí ne ken 1 300 000 Ft

Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár (Bu da pest)
Csa lá di kon cer tek meg ren de zé sé re a Ze nei gyûj te mény ben* 264 000 Ft

Har mo nia Con sort Ka ma ra ze ne Egye sü let (Sze ged)
Öt kon cert bõl álló hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Hor tus 99 Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Négy kon cert meg ren de zé sé re a Kis cel li Mú ze um ban 400 000 Ft

Hu bay Jenõ Tár sa ság (Bu da pest)
A 9. Hu bay CD-anyag ból hang ver seny ren de zé sé re 200 000 Ft

IBS Nem zet kö zi Üz le ti Is ko la fenn tar tó Kft. (Bu da pest)
A We i ner-Szász Vo nós együt tes hang ver se nyé nek meg ren de zé sé re* 500 000 Ft

If jú sá gi és Sza bad idõ Ház (Mis kolc)
A mis kol ci Bar tók Kó rus Hang ver seny so ro za tá ra 200 000 Ft

Ja ko bi Kon cert Kft. (Bu da pest)
A vi lág ki emel ke dõ hár fá sa i nak kon cert so ro za tá ra A hár fa cím mel 800 000 Ft
Je an-Eff lam Ba vov zet és Ko csis Zol tán hang ver se nyé nek meg ren de zé sé re 400 000 Ft
Jan dó Jenõ hang ver se nyé nek meg ren de zé sé re 800 000 Ft
Bo gá nyi Ger gely hang ver se nyé nek meg ren de zé sé re 800 000 Ft
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Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Kar na gyok Ka ma ra kó ru sa (Szol nok)
Új sze rû csa ládi hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re 176 000 Ft

Ka rint hy Sza lon (Bu da pest)
If jú sá gi ka ma ra ze nei kon cert so ro zat meg va ló sí tá sá ra* 200 000 Ft

Kas sai Ist ván (Bu da pest)
Ka ma ra hang ver seny meg ren de zé sé re a Bu da ke szi Er kel-na pok ke re té ben 200 000 Ft
Hang ver se nyek ren de zé sé re a ná das la dá nyi, 
a fü zér rad vá nyi és a pé ce li kas tély ban 600 000 Ft
Ma gyar ze nei év for du lók címû hang ver seny meg va ló sí tá sá ra 241 472 Ft

Kecs ke mé ti Szim fo ni kus Ze ne kar Kht. (Kecs ke mét)
A kecs ke mé ti szim fo ni kus ze ne kar hang ver seny so ro za tá nak meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Kiss és Os váth Ke res ke del mi és Köny ve lõ Kft. (Mis kolc)
Mis kol ci ka ma ra ze nei nyár 2005 kon cert so ro zat meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Kle nyán Csa ba (Vác)
Az is me ret len utó ro man ti ka cím mel hat kon cert bõl álló 
so ro zat meg ren de zé sé re* 900 000 Ft

Ko dály Zol tán Ál ta lá nos Is ko la (Nyír egy há za)
Can te mus csa lád bér let hang ver se nyek meg ren de zé sé re* 250 000 Ft

Kon dor Béla Kö zös sé gi Ház (Bu da pest)
Cso ki-kon cert so ro zat meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

Kósa Gá bor (Bu da pest)
Házi kon cer tek Kósa György mû ve i bõl – VIII. címû hang ver seny so ro zat 
meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft

Le ány fa lu si Re for má tus Temp lom Ala pít vány (Pócs me gyer)
Nyár es ti ka ma ra ze ne hang ver seny so ro zat 2005. évi meg va ló sí tá sá ra 
a le ány fa lui re for má tus temp lom ban 200 000 Ft

Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
A gor don ka címû hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re* 700 000 Ft
Az egye tem szim fo ni kus ze ne ka rá nak há rom hang ver se nyé re* 900 000 Ft
A fu vo la címû hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re* 700 000 Ft
Az Új Ma gyar Ze nei Egye sü let két kon cert jé re* 1 200 000 Ft
A he ge dû címû kon cert so ro zat meg ren de zé sé re* 700 000 Ft

Lo gos Ki adó Bt. (Bu da pest)
Tíz kon cert bõl álló kor társ ze nei so ro zat meg ren de zé sé re* 500 000 Ft

Ma gyar Bach Tár sa ság Ala pít vány (Bu da pest)
25 éves ju bi le u mi kon cert so ro zat meg va ló sí tá sá ra 350 000 Ft

Ma gyar Ben cés Kog re gá ció Pan non hal mi Fõ apát ság (Pan non hal ma)
Az Ar cus tem po rum címû ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re* 1 000 000 Ft
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Ma gyar Egy ház ze nei Tár sa ság (Bu da pest)
Hang ver seny so ro zat ren de zé sé re az egy ház ze ne-iro da lom kin cse i bõl 450 000 Ft

Ma gyar Kó ru sok és Ze ne ka rok Szö vet sé ge – KÓTA (Bu da pest)
A KÓTA hang ver seny so ro za tá nak meg ren de zé sé re 2005-ben 1 800 000 Ft

Ma gyar Rá dió Rt. (Bu da pest)
A Ma gyar ze ne szer zõ port rék so ro zat ban Ván tus Ist ván mû ve i bõl 
hang ver seny meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft
Sop ron Jó zsef mû ve i bõl hang ver seny ren de zé sé re 500 000 Ft
A fi a tal mû vé szek pó di u ma címû hang ver seny so ro zat meg va ló sí tá sá ra 900 000 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Ze ne tu do má nyi In té ze te (Bu da pest)
A Mu si ca lia Da nu bi a na-kö te te ket be mu ta tó hang ver seny meg va ló sí tá sá ra 
Zim mer mann és Fusz mû ve i bõl 500 000 Ft

Ma gyar Ze ne mû vé sze ti Tár sa ság (Bu da pest)
Vi dé ki ze ne is ko lák ban if jú sá gi kon cert so ro za tok szer ve zé sé re* 1 300 000 Ft

Mar czi bá nyi Téri Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Nép ze ne és ré gi ze ne egy-egy csé sze tea mel lett címû 
hang ver seny so ro zat meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

Ma sart Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Trio Lig num együt tes hang ver seny so ro za tá nak meg ren de zé sé re* 850 000 Ft

MÁV Szim fo ni ku sok Ze ne ka ri Ala pít ványa (Bu da pest)
A MÁV Szim fo ni kus Ze ne kar Mes ter bér let el ne ve zé sû 
bér let so ro za tá nak meg va ló sí tá sá ra 1 300 000 Ft
Fi a tal elõ adó mû vé szek fel lé pé si le he tõ sé ge i nek biz to sí tá sá ra 
a MÁV Szim fo ni kus Ze ne kar 2005/2006-os hang ver seny éva dá ban 700 000 Ft
Rend ha gyó ének órák az új pes ti ál ta lá nos is ko lák ban – 
a MÁV Szim fo ni kus Ze ne kar új sze rû if jú sá gi hang ver se nye i nek 
meg va ló sí tá sá ra 2005/2006-ban 300 000 Ft
A MÁV Szim fo ni kus Ze ne kar Uno kák és nagy szü lõk hang ver se nyei 
címû so ro za tá nak meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Meg ol dás-M Adó ta nács adó és Szol gál ta tó Bt. (Deb re cen/Pal lag)
Ka ma ra ze nei rit ka sá gok kü lön le ges kör nye zet ben címû 
hang ver seny so ro zat meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Eger)
Tü csök hang ver se nyek cím mel kon cert so ro zat meg ren de zé sé re 
a 2005/2006-os évad ban 250 000 Ft
A me gyei mû ve lõ dé si köz pont 2005/2006-os évad ban Eger ben ter ve zett 
hang ver se nyei meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Mé rey Anna (Bu da pest)
Mé rey Anna szó ló est jé nek és Fél egy há zi Ká roly köz re mû kö dé sé vel 
meg ren de zen dõ két szo ná ta est jé nek meg va ló sí tá sá ra 350 000 Ft
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Me tó dus Plusz Kul tu rá lis Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
AD Li bi tum-kas tély kon cer tek meg ren de zé sé re a pé ce li Rá day kas tély ban 
és a ná dasd la dá nyi Ná das dy kas tély ban 500 000 Ft

Me zõ kö ves di Mû ve lõ dé si Köz ala pít vány (Me zõ kö vesd)
Új sze rû if jú sá gi hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re 265 000 Ft

Mis kol ci Kó rus fesz ti vál Ala pít vány (Mis kolc)
A Mis kol ci Ora tó ri um ba rá tok Kö ré nek hang ver seny so ro za tá ra 250 000 Ft

Mis kol ci Szim fo ni kus Ze ne kar (Mis kolc)
Játsszunk ze nét a szim fo ni ku sok kal címû csa lá di hang ver seny so ro zat
meg va ló sí tá sá ra 120 000 Ft

Mó ra hal mi Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la (Mó ra ha lom)
Négy hang ver seny bõl álló hang ver seny meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
(Fe hér gyar mat)
Ko moly ze nei csa lá di bér let so ro zat meg je len te té sé re Fe hér gyar ma ton 150 000 Ft

Mu si ca Ae ter na Mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
A Cor vi na Con sort Eu ró pa ar cai címû hang ver seny so ro za tá nak 
meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft
A Cor vi na Con sort Or lan do di Las so mû ve it be mu ta tó 
hang ver seny so ro za tá nak meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft

Mû em lé kek Ál la mi Gond nok sá ga (Bu da pest)
Haydn Esz ter há zán írt szim fó ni ái címû prog ram so ro zat 4. ele mé nek 
meg ren de zé sé re a fer tõ di Esz ter há zy kas tély ban 1 300 000 Ft

Mû ve lõ dé si és If jú sá gi Köz pont (Kis új szál lás)
Csa lá di dél utá nok, avagy nem csak ott hon jó címû csa lá di 
hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Ga lé ria (Csong rád)
Új sze rû if jú sá gi hang ver seny so ro zat ra Csong rá don 100 000 Ft

Mû vé sze tek Háza (Pécs)
Hang ver se nyek ren de zé sé re a pé csi Mû vé sze tek Há zá ban 
a 2005/2006. évad ban* 700 000 Ft

Mû vé sze tek Háza (Veszp rém)
Or go na kon cert-so ro zat meg ren de zé sé re 100 000 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)
Új sze rû if jú sá gi hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Ná das dy Ala pít vány a Mû vé sze tért és a Kör nye ze tért (Bu da pest)
Vo nós né gyes pár be széd a ter mé szet ben IV. 
címû hang ver seny meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft
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Nyír egy há zi Can te mus Kó rus (Nyír egy há za)

Fel nõtt bér le ti hang ver seny so ro zat meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Ó bu dai Tár sas kör (Bu da pest)

Fi a tal mu zsi ku sok pó di u ma 2005/2006, va la mint Fis cher An nie 
em lék kon cert meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Ok ta ton Ze ne mû vé sze ti Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)

Öt ka ma ra ze nei hang ver seny meg va ló sí tá sá ra a Ná dor te rem ben 200 000 Ft

Ka ma ra ze nei hang ver se nyek ren de zé sé re a kecs ke mé ti Ko dály Is ko lá ban 200 000 Ft

Opusz-1 Mû vé sze ti Szer ve zõ és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)

A So mo gyi Vo nós né gyes új sze rû hang ver seny so ro za tá nak meg va ló sí tá sá ra* 350 000 Ft

Par ti-Tú ra Deb re cen Kul tu rá lis és Ide gen for gal mi 
Ren dez vény szer ve zõ (Deb re cen)

Uno kák-nagy szü lõk cím mel csa lá di hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Ha zai re per to ár ki szé le sí té sét szol gá ló kon cert so ro zat meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Pé csi Kul tu rá lis Köz pont (Pécs)

Fi a tal Ze ne mû vé szek kon cert so ro za tá nak meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Po má zi Ze ne is ko la Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény (Po máz)

Fi a tal elõ adó mû vé sze ket be mu ta tó hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re 285 000 Ft

Pro Kul tú ra Sop ron Szín há zi és Kul tu rá lis Kht. (Sop ron)

Új sze rû csa lá di hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Pru nyi Ilo na Irén (Bu da pest)

Két ka ma ra est ren de zé sé re Fis cher An nie em lé ké re 150 000 Ft

Rat kó Ág nes (Bu da pest)

A Je an-Ma rie Lec la ir trió két kon cert jé nek meg ren de zé sé re a Ná dor te rem ben 140 000 Ft

Re ne szánsz Ze nei Ala pít vány (Bu da pest)

Az ANS Cho rus két kon cert jé nek meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Ron di no Ze ne mû vé sze ti Bt. (Bu da pest)

A Bu da pest-Hegy vi dék ka ma ra ze ne kar hang ver seny so ro za tá ra 
a 2005/2006-os évad ban* 500 000 Ft

Roz mán La jos (Ze be gény)

At rij Lig num és ti ha nyi kép zõ mû vész te lep elsõ kö zös ze nei kur zu sá nak 
meg ren de zé sé re 200 000 Ft

So na re If jú sá gi Ka ma ra ze nei Ala pít vány (Bu da pest)

A Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem hall ga tó i nak 
X. ka ma ra ze nei hang ver seny so ro za tá ra* 250 000 Ft
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So no ra Hun ga ri ca Ka ma ra ze ne kar Ala pít vány (Du na ke szi)
A Gom ba-es tek címû hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re 250 000 Ft
Te le mann ad ven ti és nagy böj ti kan tá tái címû kon cert so ro zat meg va ló sí tá sá ra 350 000 Ft

Strém Kon cert Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Vár jon Dé nes négy hang ver se nyé nek meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft
Hang ver se nyek ren de zé sé re a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia dísz ter mé ben 500 000 Ft
A Föld vá ri Na pok címû hang ver seny so ro zat meg va ló sí tá sá ra 
a Mû vé sze tek Pa lo tá já ban* 1 500 000 Ft

Sy sart Kft. Or feo Ze nei Ala pít vány (Bu da pest)
A Pur cell Kó rus és Or feo Ze ne kar négy hang ver seny bõl álló his to ri kus 
ope ra/ora tó ri um so ro za tá nak meg va ló sí tá sá ra 1 800 000 Ft

Sza bó Csa ba Nem zet kö zi Tár sa ság (Gö döl lõ)
A ma gyar ka ma ra ze ne gyöngy sze mei címû hang ver seny so ro zat 
meg ren de zé sé re* 800 000 Ft

Szek szár di Mad ri gál kó rus Egye sü let (Szek szárd)
40 éves ju bi le u mi kon cert meg ren de zé sé re, amely nek mû so rá ban 
2/3 rész ben kor társ ma gyar mû vek szó lal nak meg 200 000 Ft

Szent Imre Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Bu da pest)
A Szen tim re vá ros ha gyo má nyos hang ver seny so ro za tá nak meg ren de zé sé re 
12. al ka lom mal 350 000 Ft

Szent Ist ván Ki rály Ze ne is ko la és Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la
(Bu da pest)
Pas to ra le 2006 címû hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re csa lá dok ré szé re 500 000 Ft
Kor társ mû vek elõ adá sá ra a bu da pes ti Ze ne aka dé mi án 400 000 Ft

Szent esi Mû ve lõ dé si Köz pont (Szen tes)
Ko moly ze nei hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Szent lé lek Temp lom és Ott hon fenn tar tó Ala pít vány (Gyõr)
Tíz hang ver seny bõl álló or go na hang ver seny-so ro zat meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft

Szûz Má ri á ról ne ve zett Ma gyar Fe ren ces Rend tar to mány (Bu da pest)
In Me mo ri am Ger gely Fe renc cím mel hang ver seny meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Ta ta bá nyai Szim fo ni kus Ze ne kar (Ta ta bá nya)
Meg ért he tõ ze ne-hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re 
ál ta lá nos- és kö zép is ko lás ta nu lók ré szé re 500 000 Ft

Váci Szim fo ni kus Ze ne kar Egye sü let (Vác)
Új sze rû if jú sá gi hang ver seny so ro zat meg va ló sí tá sá ra Ko rok tán cai cím mel 250 000 Ft

Vá ra di Ju dit (Deb re cen)
Hang ver se nyek, hang ver seny so ro za tok meg ren de zé sé re* 800 000 Ft
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Var ga Zol tán (Bu da pest)
Hang ver se nyek meg ren de zé sé re, me lyek cél ja az el múlt 
60 év ben írt ma gyar mû vek meg ho no sí tá sa* 250 000 Ft

Vá ro si Hang ver seny- és Ki ál lí tó te rem (Za la eger szeg)
Ko moly ze nei bér let, hang ver seny so ro zat meg va ló sí tá sá ra
Za la eger sze gen a fel nõtt kö zön ség ré szé re 350 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si és Ze nei Köz pont Kht. (Szol nok)
A szol no ki szim fó ni kus ze ne kar hang ver seny so ro za tá nak meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Veszp rém)
Kor társ ma gyar ora tó ri um-est meg va ló sí tá sá ra a Gi zel la-na pok ke re té ben 150 000 Ft

Vic to ria Ka ma ra kó rus Egye sü let Sze ged 1999. (Sze ged)
A Vic to ria Ka ma ra kó rus kon cert je i nek meg ren de zé sé re 
a 2004/2005-ös évad ban 200 000 Ft

Vi zso lyi Re for má tus Egy ház köz ség (Vi zsoly)
A pé csi re for má tus kol lé gi um ve gyes ka rá nak és ka ma ra kó ru sá nak 
hang ver se nyé re a Ká ro li Gás pár-na po kon 100 000 Ft

Vo ces Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Vo ces Ae qu a les ének együt tes kon cert je i nek meg ren de zé sé re 
igen rit kán hall ha tó re ne szánsz és mai ma gyar mû vek bõl 300 000 Ft

Vö rös marty Szín ház (Szé kes fe hér vár)
A XXI. szá za di ma gyar ze ne szer zõ ket be mu ta tó hang ver seny ren de zé sé re 250 000 Ft

We i ner-Szász Ka ma ra ze ne ka ri Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
Ha ydn összes ne ves szim fó ni á ja-so ro zat – a har ma dik évad 
(2005/2006) meg va ló sí tá sá ra* 1 800 000 Ft

X-Pro duk ció Kul tu rá lis, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Mu zsi kás Együt tes és Se bes tyén Már ta kon cert so ro za tá nak meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft
A Mu zsi kás Együt tes if jú sá gi hangversenyeinek meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

2. Ze ne mû vek õs be mu ta tó já ra, il let ve ma gyar or szá gi be mu ta tók ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Art ri fi ces Pro duk ci ós Iro da Kft. (Bu da pest)
Pong rácz Zol tán: Mis sa So lem nis címû mû vé nek be mu ta tá sá ra 1 800 000 Ft

Bu da pes ti Fesz ti vál köz pont Kht. (Bu da pest)
Je ney Zol tán: Ha lot ti szer tar tás címû mû vé nek ma gyar or szá gi be mu ta tó já ra 1 000 000 Ft

Bu da pes ti Fesz ti vál ze ne kar Ala pít vány (Bu da pest)
Ti ha nyi Lász ló: Mah ler cso da kürt je (Mah ler’s Won der Horn) 
címû mû vé nek õs be mu ta tó já ra* 1 000 000 Ft
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Can te mus Köz hasz nú Ala pít vány (Nyír egy há za)
Ko csár Mik lós Kos suth-dí jas ze ne szer zõ és Ta rik O’ Re a gan 
an gol ze ne szer zõ mû ve i nek õs be mu ta tó já ra 300 000 Ft

Fé szek Mû vész klub (Bu da pest)
Az új ze nei mû vek VIII. hang ver seny cik lu sá nak meg va ló sí tá sá ra 
a Fé szek Mû vészk lub ban 1 000 000 Ft

Fõ nix Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Deb re cen)
A Bar tók Béla XXII. Nem zet kö zi Kó rus ver seny re ké szült 
új mû vek õs be mu ta tó já ra 500 000 Ft

Hor váth Ba lázs (Bu da pest)
Hor váth Ba lázs szer zõi est jé nek meg ren de zé sé re 700 000 Ft

Hun ga ro fest Nem ze ti Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Bu da pest)
Jo han nes Schöll horn és Me si as Ma i ga usch ca mû ve i nek 
ma gyar or szá gi be mu ta tó já ra ka ma ra kon cert ke re té ben* 500 000 Ft

Ko vács Zol tán (Bu da ke szi)
Ko vács Zol tán és Tóth Pé ter kö zös szer zõi est jé nek meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Ma gyar Rá dió Rt. (Bu da pest)
Hang ver seny cik lus 2005. a XX–XXI. szá zad ze né jé bõl 
címû hang ver seny so ro zat meg va ló sí tá sá ra* 1 000 000 Ft
Hang ver seny cik lus 2006. a XX–XX. szá zad ze né jé bõl 
címû hang ver seny so ro zat meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Makó és Kör nyé ke Mû vé sze ti Ala pít vány (Makó)
Hang ver seny ma gyar or szá gi õs be mu ta tó já ra* 300 000 Ft

Pé cel Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la (Pé cel)
A pé ce li Ze nei Mû vé sze ti Na pok ke re té ben kor társ ma gyar 
fu vo la mû vek hang ver se nyé re 300 000 Ft

Scho la Hun ga ri ca Egye sü let (Bu da pest)
Erõd Iván or go na ver zet tó i nak be mu ta tó já ra Scho la Hun ga ri ca-hang ver se nyen* 316 000 Ft

X-Pro duk ció Kul tu rá lis, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Kat hy Hor váth La jos: Alfa és Ome ga, va la mint 
A ci gá nyok a ho lo ca ust ban címû mû ve i nek be mu ta tó já ra 500 000 Ft

3. Kül föl di mû vé szek meg hí vá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bel ügyi Ál ta lá nos Be ru há zó és Fej lesz tõ Kht. (Bu da pest)
A nem ze ti él vo nal ba tar to zó kül föl di mû vé szek meg hí vá sá ra 
ma gyar or szá gi hang ver se nyek re 300 000 Ft
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Bu da fo ki Doh ná nyi Ernõ Szim fo ni kus Ze ne kar Kul tu rá lis Kht. 
(Bu da pest)

Ne ves kül föl di ven dég mû vé szek meg hí vá sá ra a Bu da fo ki 
Do há nyi Ze ne kar hang ver se nyé re 2 000 000 Ft

Bu da pes ti Fesz ti vál köz pont Kht. (Bu da pest)

A frank fur ti En semb le Mo dern hang ver se nyé nek meg va ló sí tá sá ra 
a Bu da pes ti Õszi Fesz ti vá lon 2 000 000 Ft

Az En semb le Ic tus kon cert jé re a Bu da pes ti Õszi Fesz ti vá lon 800 000 Ft

Bu da pes ti Fesz ti vál ze ne kar Ala pít vány (Bu da pest)

Nem zet kö zi él vo nal ba tar to zó kül föl di mû vé szek meg hí vá sá ra 
az BFZ ma gyar or szá gi hang ver se nye i re 1 800 000 Ft

Fil har mó nia Bu da pest és Fel sõ-Du nán túl 
Kon cert szer ve zõ és Ren de zõ Kht. (Bu da pest)

Fil har mó nia mes ter bér let meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft

A Mo zart+címû hang ver seny so ro zat meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Fil har mó nia Ke let-Ma gyar or szág Kon cert szer ve zõ és Ren de zõ Kht.
(Mis kolc)

A Moszk vai Pat ri ar chá tus Ort ho dox Kó rus hang ver se nyé nek meg ren de zé sé re 300 000 Ft

In ter kul tur Hun gá ria Kul tu rá lis Ren dez vény szer ve zõ 
és Szol gál ta tó Kht. (Bu da pest)

Kül föl di ven dég mû vé szek meg hí vá sá ra a Zemp lé ni Fesz ti vál ra 3 000 000 Ft

Ja ko bi Kon cert Kft. (Bu da pest)

Jana Bovs ko va kon cert jé nek meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Ma ri el le Nord mann és Pat ri ce Fon ta na ro sa kon cert jé nek meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Mik ha il Plet nev kon cert jé nek meg ren de zé sé re a zon go ra-so ro zat ban 400 000 Ft

A zon go ra-so ro zat ban Gri go ry So ko lov kon cert jé nek meg ren de zé sé re 400 000 Ft

A zon go ra-so ro zat ban Je an-Eff lam Ba vov zet kon cert jé nek meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Ma ria Graf és Gus tav Ri vi nus kon cert jé nek meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Xa vi er de Ma ist re kon cert jé nek meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Makó és Kör nyé ke Mû vé sze ti Ala pít vány (Makó)

Rod ney Dor sey kar mes ter hang ver se nyé nek meg ren de zé sé re* 200 000 Ft

MÁV Szim fo ni kusok Ze ne ka ri Ala pít vá nya (Bu da pest)

Nem zet kö zi él vo nal ba tar to zó ven dég mû vé szek meg hí vá sá ra 
a MÁV Szim fó ni kus Ze ne kar 2005/2006-os hang ver seny éva dá ban 1 800 000 Ft

Strém Kon cert Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)

A zon go ra – Elis so Vir sa la dze hang ver se nyé nek meg ren de zé sé re 400 000 Ft

A zon go ra – Pi er re La u rent Aimard hang ver se nyé nek meg ren de zé sé re 350 000 Ft

A zon go ra – Schiff And rás és Pe ter Schre i er hang ver se nyé nek meg ren de zé sé re 400 000 Ft
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Szent Ist ván Ki rály Ze ne is ko la és Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la
(Bu da pest)
Ju rij Szi mo nov hang ver se nyé nek meg ren de zé sé re 200 000 Ft

4. Nem zet kö zi vagy or szá gos ze nei fesz ti vá lok meg ren de zé sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

A Zon go ra Ün ne pe Ke le ten Ala pít vány (Má té szal ka)
A ti sza do bi Zon go ra fesz ti vál 2005. évi meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Aqu a ri us Plusz Mû vé sze ti Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A bük ki mû vé sze ti na pok meg va ló sí tá sá ra 2 000 000 Ft

Ars-In-Kom Mû vé sze ti és Kom mu ni ká ci ós Kft. (Szol nok)
A IX. õszi szol no ki mû vé sze ti he tek meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft
A XIV. szol no ki ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 1 500 000 Ft

Bal kán Hang ja Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
A X. Bal kán hang ja fesz ti vál so ro zat meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Bár dos La jos Ze nei He tek Kó rus- és If jú ság ne ve lé si Ala pít vány 
(Bu da pest)
A XXIX. Bár dos La jos ze nei he tek címû nem zet kö zi kó rus fesz ti vál 
meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Bé kés csa bai If jú sá gi Ház és Ál ta lá nos Tár sas kör (Bé kés csa ba)
A XVIII. bé kés csa bai ze nei if jú sá gi ta lál ko zó meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Bel vá ro si Ze nei Ala pít vány (Bu da pest)
A IX. nyá ri bel vá ro si or go na es tek címû fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft
Az V. Lisz ti ada címû hang ver seny so ro zat meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Bu da pest Mu sic Cen ter Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Kur tág 80 cím mel or szá gos ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re Kur tág György 
80. szü le tés nap ja al kal má ból 2 000 000 Ft
A BMC Mu sic Flash-es tek meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Bu da pes ti Fesz ti vál köz pont Kht. (Bu da pest)
A Bu da pes ti Õszi Fesz ti vál ze nei prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 5 000 000 Ft

Bu da pes ti Fesz ti vál ze ne kar Ala pít vány (Bu da pest)
Bu da pes ti Mah ler-ün nep meg ren de zé sé re* 2 000 000 Ft

Bu da pes ti Mon te ver di Kó rus Ala pít vány (Bu da pest)
A III. Nem zet kö zi Mon te ver di kó rus fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Bu da pes ti Vo nó sok Ala pít ványa (Bu da pest)
A XI. Ha ydn-fesz ti vál meg ren de zé sé re 3 000 000 Ft
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Cim ba lom Vi lág szö vet ség (Bu da pest)
Nem zet kö zi Cim ba lom fesz ti vá lok meg ren de zé sé re 
Bu da pes ten és Kecs ke mé ten 1 000 000 Ft

Eg res sy Béni Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Ka zinc bar ci ka)
Az V. bor so di mû vé sze ti fesz ti vál ko moly ze nei 
prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Et no fon Mû vé sze ti és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest) 
A 4. Hét to rony ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Eu fó nia Kul tu rá lis Egye sü let (Sfin tu Ghe org he–Sep si szent györgy)
Nem zet kö zi ze nei fesz ti vá lok meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Fil har mó nia Bu da pest és Fel sõ-Du nán túl Kon cert szer ve zõ 
és Ren de zõ Kht. (Bu da pest)
Ko runk ze né je cím mel kor társ ze nei fesz ti vál 2005. évi meg ren de zé sé re* 3 000 000 Ft

Fil har mó nia Ke let-Ma gyar or szág Kon cert szer ve zõ és Ren de zõ Kht.
(Mis kolc)
Kö zép-bé ké si ta va szi fesz ti vál fil har mó nia 
hang ver se nye i nek meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Gö döl lõi Ki rá lyi Kas tély Kht. (Gö döl lõ)
Ba rokk ope ra fesz ti vál 2005. évi meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft

Gre go ri án Tár sa ság (Bu da pest)
A III. váci nem zet kö zi gre go ri an fesz ti vál meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft

Gyer mek fil har mó nia Ala pít vány (Vla hi ta–Szent egy há za)
A Fil har mó nia Na pok címû ze nei ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 40 000 Ft

H.M.J.V.Ö. Liszt Fe renc Ének-Ze nei Ál ta lá nos Is ko la és Pé czely At ti la
Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény (Hód me zõ vá sár hely)
13. ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re* 700 000 Ft

Haj dú bö ször mény If jú sá gá ért és Mû ve lõ dé sé ért Klub 
(Haj dú bö ször mény)
A XIII. ke let-ma gyar or szá gi klasszi kus gi tár fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Hun ga ro fest Nem ze ti Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Bu da pest)
Nem zet kö zi Bar tók-sze mi ná ri um és fesz ti vál meg ren de zé sé re 
Szom bat he lyen 2005. év ben* 5 000 000 Ft
A Sop ro ni Régi Ze nei Na pok 2005. évi meg va ló sí tá sá ra 5 000 000 Ft

In ter kul tur Hun gá ria Kul tu rá lis Ren dez vény szer ve zõ 
és Szol gál ta tó Kht. (Bu da pest)
A Zemp lé ni Fesz ti vál 2005. évi meg ren de zé sé re 4 000 000 Ft

In ter mez zo Mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
A III. if jú sá gi kor társ ze nei es tek címû ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 800 000 Ft
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Ja ko bi Kon cert Kft. (Bu da pest)
A VII. Gö döl lõi Nem zet kö zi Hár fa fesz ti vál meg ren de zé sé re 
a ki rá lyi kas tély ban 500 000 Ft
A IV. Gö döl lõi Nem zet kö zi Liszt Fesz ti vál meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Kék Ma dár Ala pít vány (Ka lo csa)
A XIII. Kék Ma dár Fesz ti vál ko moly ze nei prog ram ja i nak meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Ke me nes al jai Mû ve lõ dé si Köz pont (Cell dö mölk)
Cell dö möl ki ze ne pa vi lon cím mel ko moly ze nei hang ver seny so ro zat 
meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Ko dály Zol tán Nem zet kö zi Gyer mek kó rus Fesz ti vál Ala pít vány
(Kom ló)
A XVII. Ko dály Zol tán Nem zet kö zi Gyer mek kó rus Fesz ti vál meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Kos suth La jos Ál ta lá nos Is ko la (Me zõ túr)
A VI. Túri Or szá gos Ki csi nyek Kó ru sa Fesz ti vál meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
A 23. nem zet kö zi Ko dály sze mi ná ri um és mû vé sze ti 
fesz ti vál meg ren de zé sé re 1 500 000 Ft

Ma gyar Bach Tár sa ság (Bu da pest)
A XVI. Bu da pes ti Bach-hét hang ver seny so ro za tá nak meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Ma gyar Ha ydn Tár sa ság (Fer tõd)
A 8. Ha ydn Esz ter há zán fesz ti vál meg ren de zé sé re 
a fer tõ di Es ter há zy kas tély ban 2 500 000 Ft

Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet (Bu da pest)
A XIV. or szá gos ka ma ra ze ne ka ri fesz ti vál meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Ma gyar Rá dió Rt. (Bu da pest)
A Zsám bék Jazz Open 2005 címû fesz ti vál meg ren de zé sé re 800 000 Ft
A VII. Nem zet kö zi elekt ro akusz ti kai ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Ma gyar Ze ne is ko lák és Mû vé sze ti Is ko lák Szö vet sé ge (Bu da pest)
Gyer mek ka rok VII. or szá gos ver se nyé nek meg ren de zé sé re* 100 000 Ft

Ma gyar Ze ne mû vé sze ti Tár sa ság (Bu da pest)
A 18. mi ni-fesz ti vál meg ren de zé sé re* 5 000 000 Ft

Mó ra hal mi Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la (Mó ra ha lom)
Két na pos nem zet kö zi fú vós ze ne ka ri fesz ti vál meg ren de zé sé re 
Mó ra hal mi Vá ros na pok ke re tén be lül 100 000 Ft

Mu-Sa Mu si ca Sac ra Kon cert ren de zõ Bt. (Bu da pest)
A ka rá csony fé nyei el ne ve zé sû ad ven ti és ka rá cso nyi egy ház ze nei 
fesz ti vál meg ren de zé sé re 450 000 Ft
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Pé cel Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la (Pé cel)
Pé ce li ze nei mû vé sze ti na pok ke re té ben meg ren de zen dõ 
or szá gos ze nei fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra* 400 000 Ft

Pen ta ton Mû vész- és Kon cert ügy nök ség Kft. (Bu da pest)
Gö döl lõi ka ma ra ze nei fesz ti vál 2005. évi meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Pos tai és Táv köz lé si Mû ve lõ dé si Ala pít vány (Bu da pest)
A X. Ben czúr-éne kes-jazz fesz ti vál meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Rá kó czi Tá ro ga tó Egye sü let (Vaja)
A 3. tá ro ga tós vi lág ta lál ko zó meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Recsk Kul tu rá lis Éle té ért Köz ala pít vány (Recsk)
Fúj sü völt a Mát ra sze le cím mel a III. nem zet kö zi kó rus ta lál ko zó 
meg ren de zé sé re 260 000 Ft

Ron di no Ze ne mû vé sze ti Bt. (Bu da pest)
A Ron di no Fesz ti vál meg ren de zé sé re Hegy ma ga son* 400 000 Ft

Ró zsa völ gyi Márk Mû vé sze ti Is ko la (Ba las sa gyar mat)
A 19. zene ha tá rok nél kül nem zet kö zi mu zsi kus tá bor 
és mû vé sze ti fesz ti vál meg ren de zé sé re* 500 000 Ft

Sam bo si Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Nyár es ti fesz ti vál 2005. évi meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Schmidt Ka ta lin (Pápa)
Ma lom-par ti vi gas sá gok – nem zet kö zi fú vós ze ne ka ri ta lál ko zó meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Sep rõ di Já nos Kó rus szö vet ség (Tö rök bá lint)
II. nem zet kö zi sep rõ di kó rus fesz ti vál és ver seny meg ren de zé sé re 200 000 Ft

So na re If jú sá gi Ka ma ra ze nei Ala pít vány (Bu da pest)
A VII. nagy cen ki mû vé sze ti na pok meg ren de zé sé re 300 000 Ft

So no ra Hun ga ri ca Ka ma ra ze ne kar Ala pít vány (Du na ke szi)
Nóg rá di mû vé sze ti na pok el ne ve zé sû fesz ti vál 2005. évi meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Ste reo Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
A II. re for má tus ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 600 000 Ft
A IV. ha tá ron túli ma gya rok ze né je fesz ti vál meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Szár nyas Sár kány Kul tu rá lis Szol gál ta tó Egyé ni Cég (Nyír bá tor)
A nyír bá to ri ze nei na pok ke re té ben szín vo na las 
ko moly ze nei kon cer tek ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Sze gé nye ket és Rá szo rul ta kat Se gí tõ Ala pít vány (Bu da pest)
Or szá gos ci gány folk lór fesz ti vál meg ren de zé sé re 400 000 Ft
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Szend rey-Kar per Lász ló Nem zet kö zi Gi tár fesz ti vál Ala pít vány 
(Esz ter gom)
A 16. nem zet kö zi gi tár fesz ti vál meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Háza Kht. (Bu da pest)
A VII. Ma king New Wa ves fesz ti vál meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Tü lök Kon cert Bt. (Bu da pest)
A II. nyár bú csúz ta tó kür tös fesz ti vál meg ren de zé sé re* 300 000 Ft

V.I.P. Arts Ma na ge ment Kft. (Bu da pest)
A XIV. Bu da pest ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft

Ván tus Ist ván Tár sa ság (Sze ged)
A Ván tus Ist ván kor társ ze nei na pok 
2005. évi ren dez vé nye i nek meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Veszp rém)
Vi va ce 2005. nem zet kö zi kó rus fesz ti vál és a csat la ko zó 
kar na gyi sze mi ná ri um meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft
Veszp ré mi nyá ri fesz ti vál ze nei ren dez vé nye i nek meg va ló sí tá sá ra* 500 000 Ft

Veszp ré mi Ün ne pi Já té kok Ren dez vény szer ve zõ, 
Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kht. (Veszp rém)
A Veszp ré mi Ün ne pi Já té kok 2005. évi meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft

Vox Pan no ni ca Ala pít vány (Bu da pest)
A Ma gya rok Nagy asszo nya 7. egy ház ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Vö rös marty Szín ház (Szé kes fe hér vár)
A Mu si ca Re gia címû fesz ti vál 2005. évi meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft

Yawu Mû vé sze ti Mû hely Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
A III. Ré gi ze ne nyá ri egye tem meg ren de zé sé re To kaj ban 1 000 000 Ft

5. Nem zet kö zi vagy or szá gos ze nei ver se nyek meg ren de zé sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Deb re ce ni Egye tem (Deb re cen)
Or szá gos ze nei ver se nyek meg ren de zé sé re a 2005/2006-os tan év ben 800 000 Ft

Fõ nix Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Deb re cen)
A Bar tók Béla XXII. nem zet kö zi kó rus ver seny 
és folk lór fesz ti vál meg ren de zé sé re 3 000 000 Ft

Hun ga ro fest Nem ze ti Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Bu da pest)
40. nem zet kö zi ze nei ver seny: nem zet kö zi har so na ver seny meg ren de zé sé re* 3 000 000 Ft
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Klasszi kus és Jazz Lap-, Könyv- és Hang le mez ki adó Kft. (Bu da pest)
Ma gyar klasszi kus- és jazz-díj el ne ve zé sû, or szá gos és nem zet kö zi 
ze nei ver seny, va la mint díj ki osz tó gá la kon cert 2005. évi meg ren de zé sé re 1 100 000 Ft

Ko lozs vá ri Ál la mi Ma gyar Ope ra (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Bar tók Béla I. nem zet kö zi ope ra kar mes ter-ver seny meg ren de zé sé re 2 500 000 Ft

Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Eger)
Ének lõ Ma gyar or szág 2005 – re gi o ná lis nem zet kö zi
kó rus fesz ti vál meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár 
(Fe hér gyar mat)
Elsõ or szá gos szak kö zép is ko lai és fõ is ko lai-egye te mi réz fú vós 
kvin tett ver seny meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Ró zsa völ gyi Márk Mû vé sze ti Is ko la (Ba las sa gyar mat)
Zene és mû vé sze ti is ko lák ma gá né nek sza kos ta nu ló i nak 
ba las sa gyar ma ti ta lál ko zó já ra 2006-ban* 250 000 Ft
Elõ adói ver seny meg ren de zé sé re kor társ ma gyar szer zõk 
és We i ner Leó mû ve i bõl* 300 000 Ft

Sze ge di Tu do mány egye tem Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko lá ja 
(Sze ged)
Szak kö zép is ko lák III. or szá gos ka ma ra ver se nyé nek meg ren de zé sé re 300 000 Ft

6. A ze ne tu do mány vagy -pe da gó gia kép vi se lõ i nek nem zet kö zi kon fe ren ci á kon 
való rész vé tel ére

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Fe hér Ju dit (Bu da pest)
Rész vé tel re a Le eds-i In ter na ti o nal Me di e val Cong ress kon fe ren ci án 100 000 Ft

Fõ nix Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Deb re cen)
Ara di Már ta rész vé te lé re a nem zet kö zi kó rus szö vet ség 
VII. vi lág szim pó zi u mán Ky o to ban (Ja pán) 150 000Ft

Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár (Bu da pest)
Rész vé tel re a IAML éves kon fe ren ci á ján 100 000 Ft

Gi lá nyi Gab ri el la (Nyír egy há za–Oros)
Rész vé tel re a Le eds-i In ter na ti o nal Me di e val Cong ress kon fe ren ci án 100 000 Ft

Itt zés Mi hály (Kecs ke mét)
Itt zés Mi hály rész vé te lé re a 2005. évi nem zet kö zi 
Ko dály-szim pó zi u mon Ang li á ban 50 000 Ft
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Itt zésné Kö ven di Kata (Kecs ke mét)
Itt zés né Kö ven di Kata rész vé te lé re a 2005-ös nem zet kö zi 
Ko dály-szim pó zi u mon Ang li á ban 50 000 Ft

Ma gyar Ze nei Ta nács (Bu da pest)
Mu sic World Fo rum – A zene és a tár sa da lom a 21. szá zad ban cím mel 
a Nem zet kö zi Ze nei Ta nács kon fe ren ci á já nak meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Ma gyar Ze ne is ko lák és Mû vé sze ti Is ko lák Szö vet sé ge (Bu da pest)
A szö vet ség de le gá ci ó já nak rész vé te lé re az Eu ró pai Ze ne is ko lák Szö vet sé ge 
köz gyû lé sén és kong resszu sán Pra to ban 300 000 Ft

Makó és Kör nyé ke Mû vé sze ti Ala pít vány (Makó)
Csi kó ta Jó zsef rész vé te lé re a chi ca gói Mid west Cli nic kon fe ren ci án 150 000 Ft

Mi háltz né Dr. Tari Luj za (Pi lis jász fa lu)
Rész vé tel az In ter na ti o nal Co un cil for Tra di ti o nal Mu sic (ICTM) 
38. vi lág kong resszu sán, va la mint a nem zet kö zi bi zott sá gok ülé sén 100 000 Ft

Nem zet kö zi Ko dály Tár sa ság (Bu da pest)
Rész vé tel re a 17. nem zet kö zi Ko dály-szim pó zi u mon és az IKS köz gyû lé sén 250 000 Ft

Si pos Já nos (Bu da pest)
Rész vé tel re a 38th World Con fe ren ce of the ICTM kon fe ren ci án Ang li á ban 100 000 Ft

Soly mo si Emõ ke (Bu da pest)
Elõ adás tar tá sá ra és rész vé tel re a brit Ko dály Aka dé mia ál tal szer ve zett 
17. nem zet kö zi Ko dály-szim pó zi u mon, az ang li ai Le i ces ter ben 99 360 Ft

7. Fi a tal mû vé szek és ka ma ra együt te sek kül föl di sze rep lé sé re és kur zu so kon
való rész vé te lé re

8. Ma gyar elõ adó mû vé szek és együt te sek rész vé te lé re a vi lág je len tõs ze nei ese -
mé nye in és zenei kur zu sa in

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

A Zene Min den kié Egye sü let (Bu da pest)
Rész vé tel re az elsõ eu ró pai fo gya té kos ze ne kar kon cert je in 200 000 Ft

Ar peg gio Régi Zene Mû vé sze ti Egye sü let (Bu da pest)
A Dis can tus Ének együt tes rész vé te lé re a vár nai nem zet kö zi 
nagy dí jas-kó ru sok ver se nyén 270 000 Ft

Bach Ének együt tes (Pécs)
A Bach Ének együt tes nem zet kö zi kó rus fesz ti vá lon való rész vé tel ére 500 000 Ft
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Bretz Gá bor (Bu da pest)
A Mar se il le-i nem zet kö zi ope ra ver se nyen való rész vé tel re 100 000 Ft

Can ti cum No vum – Ala pít vány a Fõ is ko lai Kó rus mû vé szet Fej lesz té -
sé ért (Deb re cen)
A Can ti cum No vum ka ma ra kó rus rész vé te lé re a nem zet kö zi 
fland ri ai kó rus ver se nyen 300 000 Ft

Ifjú Fú vó so kért Ala pít vány Sop ron (Sop ron)
A Ju ven tus kon cert-fú vós ze ne kar fel lé pé sé re a Mid-Eu ro pe 
nem zet kö zi fesz ti vá lon 300 000 Ft

Itt zés Ger gely (Pé cel)
Rész vé tel re a Ca na di an Sin fo ni et ta kon cert so ro za tán Ka na dá ban 100 000 Ft

Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Se res Dóra rész vé te lére a Marl bo ro nem zet kö zi ze nei fesz ti vá lon* 100 000 Ft
Csa já gi Ve ro ni ka rész vé te lé re a VI. Ko bei nem zet kö zi fu vo la ver se nyen* 150 000 Ft
Vá mo si-Nagy Zsu zsa rész vé te lé re a 2005. évi pá ri zsi nem zet kö zi 
Je an-Pi er re Ram pal fu vo la ver se nyen* 60 000 Ft
A Cli burn Pi a no Institute (Fort Worth) meg hí vá sá ra kül föl di 
mes ter kur zu so kon való rész vé te lé re* 150 000 Ft
Rumy Ba lázs rész vé te lé re a Nem zet kö zi Kla ri né tos Szö vet ség 
2005. évi nem zet kö zi kla ri nét ver se nyén* 100 000 Ft
Bi csák Pé ter Máté rész vé te lé re a 6. Ko bei nem zet kö zi fu vo la ver se nyen* 80 000 Ft
Ér sek Dóra rész vé te lé re a La Voce Mu sik zan ber Li ed wett be werb dal ver se nyen* 100 000 Ft

Mag ni fi cat Kó rus Ala pít vány (Bu da pest)
Ma gyar elõ adó mû vé szek és együt te sek rész vé te lé re 
az 59. nem zet kö zi kó rus ver se nyen 700 000 Ft

Mu si ca Nost ra Ala pít vány (Bu da pest)
A Mu si ca Nost ra ének együt tes rész vé te lé re 
a 7. nem zet kö zi kó rus ver se nyen Auszt ri á ban 300 000 Ft

Pé csi Fér fi kar Ala pít vány (Pécs)
A Bar tók Béla Fér fi kar nem zet kö zi kó rus fesz ti vá lo kon való rész vé te lé re 800 000 Ft

Pé csi Tu do mány egye tem (Pécs)
A PTE Pu el lae nõi kam ra kó rus rész vé te lé re 
a 28. vár nai nem zet kö zi kó rus ver se nyen* 800 000 Ft

Pro Voce Hu ma na Köz hasz nú Ala pít vány (Nyír egy há za)
A nyír egy há zi Can te mus Gyer mek kó rus rész vé te lé re 
az arez zoi nem zet kö zi kó rus ver se nyen 600 000 Ft

Scho la Can to rum So pi a nen sis Egye sü let (Pécs)
A Scho la Can to rum So pi a nen sis rész vé te lé re a go ri zi ai 
nem zet kö zi kó rus ver se nyen és kon cert ren dez vé nyén 500 000 Ft
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So mo gyi Pé ter (Bu da pest)

A So mo gyi Kvar tett ven dég sze rep lé sé re a me xi kó vá ro si Viva Vi val di 
és a XV. Fesz ti vál In ter na ci o nal de Mu si ca de Cos ta Rica 
kö zép-ame ri kai fesz ti vá lo kon 600 000 Ft

Szé che nyi Ist ván Egye tem (Gyõr)

A Gyõ ri Le ány kar fel lé pé sé re a 17. nem zet kö zi Ko dály-szim pó zi u mon 
az ang li ai Le i ces ter ben 1 000 000 Ft

We i ner Leo Ka ma ra ze nei Egye sü let (Sze ged)

Fran cia or szá gi kon cert kör út meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

9. Hang hor do zók meg je len te té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ar peg gio Régi Zene Mû vé sze ti Egye sü let (Bu da pest)

A Tho mas Tal lis 1505–2005 címû hang ver seny so ro zat 
fel vé te le i bõl ké szült CD ki adá sá ra 335 000 Ft

Bu da pest Mu sic Cen ter Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)

A BMC Re cords 2005. évi klasszi kus és kor társ ze nei 
CD-ki ad vá nya i nak meg je len te té sé re* 12 000 000 Ft

Cim ba lom Világ szö vet ség (Bu da pest)

CD-meg je len te té sé re ma gyar ze ne szer zõk cim bal mos mû ve i vel* 500 000 Ft

Csi ko ta Jó zsef (Makó)

Kor társ ma gyar fú vós ze nei CD meg je len te té sé re* 400 000 Ft

Deb re ce ni Ko dály Kó rus (Deb re cen)

Ko dály Zol tán összes ve gyes ka ri mû vét tar tal ma zó 
CD-so ro zat má so dik le me zé nek ki adá sá ra 300 000 Ft

Dis co ra ra Egész ség ügyi, Kul tu rá lis és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)

Tut sek Pi ros ka-mû vész port ré au dió CD-n tör té nõ meg je len te té sé re 400 000 Ft

Hun ga ro ton Re cords Hang le mez ki adó Kft. (Bu da pest)

A Hun ga ro ton hang le me ze i nek és DVD-inek meg je len te té sé re* 14 000 000 Ft

Jazz Ok ta tá si és Ku ta tá si Ala pít vány (Bu da pest)

A Ki adat lan kin csek IV. CD-so ro zat ban egy CD ki adá sá ra 400 000 Ft

Ko dály Zol tán Kó rus is ko lai Ala pít vány (Bu da pest)

A Can ta te Do mi no CD ki adá sá ra 250 000 Ft
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Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
Síp pal, dob bal, di dzse ri du val… címû idõ sza ki ki ál lí tás hoz kap cso ló dó 
CD meg je len te té sé re 500 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Ma gyar Mû ve lõ dé si Egye sü let (Novi Sad–Új vi dék)
A 2005-ös CD-ki ad vá nyok ra 600 000 Ft

Rost And rea (Bu da örs)
Rost And rea elõ adá sa i ban Bar tók-, Ko dály-, Li ge ti-da lo kat tar tal ma zó 
CD meg je len te té sé re 800 000 Ft

Sze re dás 2000 Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. (Deb re cen)
A Sze re dás Nép ze nei Együt tes Haj dú sá gi hang sze res nép ze ne címû 
CD-anya gá nak ki adá sá ra 300 000 Ft

Vo ces Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Vo ces Ae qu a les Ének együt tes Tem po ra címû CD-je meg je len te té sé re 400 000 Ft

War ner Mu sic Hun ga ry Hang le mez ki adó Kft. (Bu da pest)
Doh ná nyi Ernõ ze ne mû ve i nek CD-n tör té nõ ki adá sá ra 1 000 000 Ft

10. Al ko tói tá mo ga tás ze ne tu do má nyi mun kák meg írá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ge ren csér Rita (Bu da pest)
A Dur kó Zsolt éle te do ku men tu mok ban címû kéz irat meg írá sá ra 460 000 Ft

Ko vács And rea (Gö döl lõ)
A Cor pus An tip ho na li um Of fi cii – Ecc le si a rum Cent ra lis Eu ro pae 
V/B Esz ter gom/Stri go ni um (Sanc to ra le) címû mû meg írá sá ra* 1 200 000 Ft

Wil he im And rás (Bu da pest)
Ze ne tu do má nyi mo no grá fia meg írá sá ra Kur tág György mun kás sá gá ról 1 200 000 Ft

11. Szín há zi és szín pa di be mu ta tók ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ala pít vány a Bu da pes ti Ka ma ra ope ra Tá mo ga tá sá ra (Bu da pest)
Mo zart: Mit ri da te, Re di Pon to címû ope rá já nak be mu ta tá sá ra 800 000 Ft

Daj ka Mar git Em lé ké re Lét re jött Mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
Schön berg–Gi ra ud: Pi er rot Lu na i re címû da rab já nak 
ma gyar nyel vû be mu ta tá sá ra* 1 250 000 Ft
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Mu si ca Te at rozs Mû vé sze ti Bt. (Nagy ko zár)
Ped ro mes ter báb szín há za címû báb ope ra mar io nett szín há zi meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Sy sart Kft. Or feo Ze nei Ala pít vány (Bu da pest)
Char pen ti er: Ac té on címû ope rá já nak szín pad ra ál lí tá sá ra 
a Pur cell Kó rus és Or feo Ze ne kar ál tal 500 000 Ft

Va kok Óvo dá ja, Ál ta lá nos Is ko la, 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)
Ze nés szín há zi elõ adá sok be mu ta tá sá ra ze ne szer zõk éle té rõl és mû ve i bõl 600 000 Ft

Zsám bé ki-me den ce ide gen for gal mi Egye sü let (Zsám bék)
Kle ist: Pent he szi lea címû drá má ja nyo mán Tal lér Zsó fia 
új ope rá já nak õs be mu ta tó já ra 1 200 000 Ft

12. Könnyû ze nei és jazz-hang ver seny élet tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ady End re Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Jazz-kon cert so ro zat meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Au duo Ke res ke del mi és Mar ke ting Kft. (Veszp rém)
A Böl csõ tõl – jazz-tör té ne ti stú di um címû hang ver seny so ro zat meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Bar tók Béla Mû ve lõ dé si Köz pont (Sze ged)
Az I. sze ge di nem zet kö zi acapel la fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Bar tók Béla Ze ne- és Mû vé sze ti Is ko la (Haj dú bö ször mény)
A III. nem zet kö zi Big Band fesz ti vál meg ren de zé sé re Haj dú bö ször mény ben 300 000 Ft

Bi a tor bá gyi Fa lu ház és Ka ri kó Já nos Könyv tár (Bi a tor bágy)
A Bi a tor bá gyi Vi a dukt jazz pó di um ren dez vény so ro zat 
2005/2006. évi kon cert je i nek meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Bi har Me gyei Ma gyar If jú sá gi De mok ra ta Szö vet ség – MIDESZ
(Ora dea–Nagy vá rad)
A Re pub lic Együt tes tur né já nak meg ren de zé sé re 400 000 Ft

BJO Pro duk ci ós Iro da Mû vé sze ti Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A bu da pes ti Jazz Or chest ra if jú sá gi hang ver seny so ro za tá nak meg ren de zé sé re 500 000 Ft
A bu da pes ti Jazz Or chest ra kon cert so ro zat ának meg ren de zé sé re 
fel nõtt kö zön ség szá má ra 1 000 000 Ft

Bu da pest Mu sic Cen ter Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A III. Bu da pest Jazz fesz ti vál meg ren de zé sé re 4 000 000 Ft
BMC Mu sic Flash-es tek meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft
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Con ser va to ry Ala pít vány (Deb re cen)
A jazz hang sze rei – a hang szer mes te rei címû hang ver seny so ro zat 
meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Dó zsa Mû ve lõ dé si Ház (Bu da pest)
Jazz hang ver seny so ro zat meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Eko-Zi vot Pol gá rok Egye sü le te (Su bo ti ca–Sza bad ka)
Az if jú sá gi Etno Kamp (Pa lics) kon cert prog ram ja i nak meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Elsõ Ma gyar Lát vány tár Ala pít vány (Bu da pest)
Jazz hét vé ge a Lát vány tár ban címû ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Eu for te Ala pít vány (Szi get szent mik lós)
Bu da pest–Po zsony jazz fesz ti vál meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Fa lu di Fe renc Könyv tár és Kul tu rá lis Köz pont (Kör mend)
A Kör men di Na pok Fesz ti vál ze nei ren dez vé nye i nek meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Fi csúr Mû vé sze ti Szol gál ta tó Bt. (Kecs ke mét)
A X. nem zet kö zi jazz na pok meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Fonó Bu dai Ze ne ház Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Kht. (Bu da pest)
Õszi jazz fesz ti vál meg ren de zé sé re a Fonó Bu dai Ze ne ház ban 300 000 Ft

Giga Mû vé sze ti és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Il lé nyi Ka ti ca kon cert jé nek meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Gold mark Ká roly Mû ve lõ dé si Köz pont és Sza bad té ri Szín ház 
(Keszt hely)
A III. keszt he lyi jazz fesz ti vál meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Hagy ma Pro duk ció Kul tu rá lis Szol gál ta tó Bt. (Tinnye)
Az I. bi a tor bá gyi rit mus fesz ti vál meg ren de zé sé re* 300 000 Ft
The 9:30 Col lec ti ve, Mo men ta ry Fane címû al bum le mez be mu ta tó 
kon cert je i nek meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Haj dú bö ször mé nyi Fi a tal Mû vé szek Egye sü le te (Haj dú bö ször mény)
Az V. haj dú bö ször mé nyi Jazz Blu es Jam bo ree Fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft

He lyi ér ték Gon dol ko dók és Al ko tók Re gi o ná lis Egye sü le te 
(Ba la ton bog lár)
Jazz klub kon cert so ro zat meg va ló sí tá sá ra 2005/2006. év ben 200 000 Ft
A jazz és a bor – 2005. évi fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

IBS Nem zet kö zi Üz le ti Is ko la fenn tar tó Kft. (Bu da pest)
Az IBS jazz klub kon cert je i nek meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Imp ro vi za tív Ze ne mû hely Egye sü let (Szom bat hely)
La man tin jazz fesz ti vál meg ren de zé sé re 600 000 Ft
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Ka lá ka Ze nei Mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
XXVI. Ka lá ka folk fesz ti vál meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Kár pát al jai Ma gyar Kul tu rá lis Szö vet ség (Ung vár–Uz go rod)
Kár pát al jai nem zet kö zi könnyû ze nei és jazz fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Kecs ke mé ti Jazz Ala pít vány (Kecs ke mét–He té nyegy há za)
A XV. Nem zet kö zi Bo hém Rag ti me & Jazz fesz ti vál meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Kék Ma dár Ala pít vány (Ka lo csa)
A XIII. Kék Ma dár Fesz ti vál könnyû ze nei,
jazz prog ram já nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Kis kun ha la si Mû ve lõ dé si Köz pont Kul tu rá lis és Köz mû ve lõ dé si Kht.
(Kis kun ha las)
Réz an gya lok ka rá cso nya címû fú vós gá la 2005. évi meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Klasszi kus és Jazz Lap-, Könyv- és Hang le mez ki adó Kft. (Bu da pest)
A Ra if fe i sen jazz klub prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 
a 2005/2006-os évad ban 600 000 Ft

Ko mé di um Szín há zi és Kul tu rá lis Kht. (Bu da pest)
Ko váts Mû hely cím mel könnyû ze nei kon cert so ro zat meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

La che gyi Máté (Vác)
Imp ro vi zá ci ók és kom po zí ci ók cím mel imp ro vi za tív jazz-zon go ra 
és zon go ra-sza xo fon duó hang ver se nyek ren de zé sé re 100 000 Ft

Ma gyar Jazz Mû vé sze ti Kht. (Bu da pest)
A Co lum bus jazz klub kon cert je i nek 2005. évi meg va ló sí tá sá ra 2 500 000 Ft

Ma gyar Jazz Szö vet ség (Bu da pest)
Az V. bu da pes ti Big Band ta lál ko zó meg ren de zé sé re* 1 690 000 Ft

Ma gyar Rá dió Rt. (Bu da pest)
Jazz a Már vány te rem ben címû hang ver seny so ro zat meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Eger)
Rév ász Ág nes és ba rá tai csa lá di jazz kon cert-so ro zat meg va ló sí tá sá ra 375 000 Ft

Mis kol ci Szim fo ni kus Ze ne kar (Mis kolc)
A 2. Klazz Fesz ti vál meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Mû ve lõ dé si Ház (Nagy ka ni zsa)
Jazz klub ze nei so ro zat meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Mû vé szet az Örök sé gért Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
,,Kas tély” Jazz fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra Ná das la dány ban 300 000 Ft

Mû vé sze tek Háza Eger Kul tu rá lis és Szó ra koz ta tó Kht. (Eger)
2005/2006. évi jazz kon cert-so ro zat meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft
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Mû vé sze tek Háza (Pécs)
Jazzhang ver se nyek meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Né meth Gá bor Ala jos (Bu da pest)
A Né meth Gá bor-pro ject má so dik al bu ma le mez be mu ta tó
kon cert jé nek meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Nesz mély Ba rá ta i nak Köre (Nesz mély)
A X. Dzsessz mély nem zet kö zi jazz na pok meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Pé csi If jú sá gi Köz pont (Pécs)
Az IH Met ro nóm jazz klub prog ram já nak meg va ló sí tá sá ra 
a 2005/2006-os évad ban 300 000 Ft

Pé csi Kul tu rá lis Köz pont (Pécs)
Az Örök ség Fesz ti vál – pé csi na pok 2005. évi jazz- és könnyû ze nei 
sza bad té ri kon cert je i nek meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Po má zi Ze ne is ko la Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény (Po máz)
A po má zi jazz hang ver seny-so ro zat meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Ro land East Eu ro pe Hang szer Nagy ke res ke del mi Egy sze mé lyes Kft.
(Tö rök bá lint)
Or szá gos bár zon go ris ta-ver seny meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Sam bo si Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Snet ber ger Trió és Tony La ka tos le mez be mu ta tó kon cert je i re 300 000 Ft

Show hi va tal Pro duk ció Mû vé sze ti és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Oláh Kál mán: Co on cer to for Sym po hony Or chest ra and Jazz Band 
címû pro duk ció be mu ta tá sá ra 300 000 Ft

Szent end re Mû ve lõ dé si és Mû vé sze ti In téz mé nyei (Szent end re)
Könnyû ze nei kon cer tek meg ren de zé sé re a Vá ros há za ud var ban 300 000 Ft
Jazz fesz ti vál meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Szent esi Lajt ha Lász ló Ze ne is ko la Tá mo ga tá sá ért Ala pít vány 
(Szen tes)
Jazz-es tek ren de zé sé re Szen te sen 250 000 Ft

Tama Mû vé szei Bt. (Bu da pest)
LB27 Reg gae Camp – Nem zet kö zi Reg gae Fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Vá ro si Hang ver seny- és Ki ál lí tó te rem (Za la eger szeg)
Jazz szer da – Jazz és vi lág ze nei bér let so ro zat meg ren de zé sé re Za la eger sze gen 200 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si és Ze nei Köz pont Kht. (Szol nok)
Az V. So ul nok jazz-na pok ren dez vény so ro zat meg ren de zé sé re 400 000 Ft

VIA To kaj Ke res ke del mi és Ven dég lá tó ipa ri Kft.
Bol dog ság a kert ben cím mel az Õs ka ján ét te rem 
nyá ri kon cert so ro za tá nak meg va ló sí tá sá ra Tolcs ván 200 000 Ft
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13. Könnyû ze nei és jazz elõ adók nem zet kö zi sze rep lé sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Alom va dász Film gyár tó és Szol gál ta tó Kft. (Haj dú ná nás)

A Chak ra Hac ker és Pop Ivan ze ne ka rok nem zet kö zi sze rep lé sé re 200 000 Ft

F & F Plusz Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)

A Jazzp res si on Együt tes az 5. di y ar ba ki ri kul tu rá lis fesz ti vá lon való fel lé pés re 200 000 Ft

Gra my-h Rek lám ügy nök ség Kft. (Bu da pest)

A Dja be Ze ne kar fel lé pé sé re a stock hol mi és a pori jazz fesz ti vá lo kon 200 000 Ft

K. Pet rys Kul tu rá lis Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)

A Kam pec Do lo res Ze ne kar kon cert jé re Ja pán ban 200 000 Ft

Kal te nec ker Zsolt (Bu da pest)

A Kal te nec ker Trió ja pán tur né já ra 200 000 Ft

Kecs ke mé ti Jazz Ala pít vány (Kecs ke mét–He té nyegy há za)

A Bo hém Rag ti me Jazz Band ame ri kai tur né já ra 300 000 Ft

Kiss Ti bor (Bu da pest)

A Qu im by Ze ne kar fel lé pé sé re a Be ne lux Ál la mok or szá ga i ban 200 000 Ft

Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)

De lov Já vor rész vé te lé re a Man ches ter ben meg ren de zen dõ 
jazz könnyû ze nei ver se nyen (Firs wo od Wors hip Team)* 150 000 Ft

Lo va si And rás (Pécs)

A Kis pál és a Borz ze ne kar fel lé pé sé re Brüsszel ben 150 000 Ft

Pos tai és Táv köz lé si Mû ve lõ dé si Ala pít vány (Bu da pest)

A Jazz Vo i ces kó rus rész vé te lé re az olasz or szá gi 
Can to sul Gar da nem zet kö zi kó rus fesz ti vá lon 200 000 Ft

Sap szon Bá lint (Bu da pest)

A Soul What! együt tes rész vé te lé re a Wag ga Wag ga 
jazz fesz ti vá lon Auszt rá li á ban 700 000 Ft

Vö rös And rás (Bu da pest)

A Su per butt Ze ne kar fel lé pé sé re a lip csei With Full For ce fesz ti vá lon 100 000 Ft
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14. Könnyû ze nei és jazz-hang hor do zók meg je len te té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bin der Ká roly (Tö rök bá lint)

Bin der Ká roly: Tán cok cim ba lom ra és zon go rá ra címû CD-je ki adá sá ra 200 000 Ft

Bid ner Ká roly: Bal la dák címû CD-je ki adá sá ra 100 000 Ft

Re gõs Ist ván: Uta zás Fa re mi dó ba címû CD-je ki adá sá ra 250 000 Ft

Sin ka Sán dor: A fo lyó címû CD-je ki adá sá ra 250 000 Ft

BJO Pro duk ci ós Iro da Mû vé sze ti Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)

A Bu da pest Jazz Or chest ra elõ adá sá ban Hárs Vik tor: 
Szö ges drót-gyer mek címû da rab já nak le me zen való meg je len te té sé re 400 000 Ft

Bu da pest Mu sic Cen ter Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)

A BMC Re cords 2005. évi jazz-ze nei CD-ki ad vá nya i nak meg je len te té sé re 4 000 000 Ft

Gryl lus Kul tu rá lis és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)

A Hang zó He li kon-so ro zat és ki ad vá nya i nak meg je len te té sé re* 400 000 Ft

Hun ga ro ton Re cords Hang le mez ki adó Kft. (Bu da pest)

A Hun ga ro ton hang le me ze i nek és DVD-nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Jazz Ok ta tá si és Ku ta tá si Ala pít vány (Bu da pest)

A Ki adat lan kin csek IV. CD-so ro zat ban (Jazz és ci gány ze ne) 
10 CD meg je len te té sé re 600 000 Ft

Je nei Szil vesz ter (Bu da pest)

A Mo e bi us Együt tes Mo e bi us címû hang anya gá nak meg je len te té sé re 400 000 Ft

K. Pet rys Kul tu rá lis Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)

A Kam pec Do lo res ze ne kar új al bu má nak meg je len te té sé re 200 000 Ft

Kecs ke mé ti Jazz Ala pít vány (Kecs ke mét–He té nyegy há za)

A húsz éves Bo hém Rag ti me Jazz Band ju bi le u mi CD-jé nek meg je len te té sé re 200 000 Ft

Lo co vox Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)

Pres ser Gá bor–Var ró Dá ni el: Túl a Ma szat-he gyen címû báb mu si cal jé nek 
CD-n tör té nõ meg je len te té sé re 400 000 Ft

Ma li bu re cords Ki adó, Szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)

Bró dy Já nos kon cert-DVD-jé nek meg je len te té sé re 200 000 Ft

Mis kol ci Nem ze ti Szín ház (Mis kolc)

Ke mény Gá bor–Vic tor Hugo–Tö mö ry Pé ter: Qu a si mo do 
címû ro man ti kus mu si cal jé nek CD-n és DVD-n tör té nõ ki adá sá ra 300 000 Ft
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Nar ra tor Re cords Kul tu rá lis Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. 
(Tö rök bá lint)
Kor társ ma gyar elõ adó mû vé szek mû so rá nak hang hor do zón 
tör té nõ meg je len te té sé re 100 000 Ft

Sram kó Já nos Gá bor (Csö mör)
A Swing La di es Hung ary nõi Big Band CD-jé nek meg je len te té sé re 300 000 Ft
A Sram kó Já nos Gro up 2005. évi kor társ szer zõi jazz CD-jé nek meg je len te té sé re 200 000 Ft

Te ke rõ Ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A Te ke rõ lant csem ba ló címû CD meg je len te té sé re 150 000Ft

Tom-Tom Hang stú dió Kft. (Bu da pest)
Könnyû ze nei és jazz-al bu mok meg je len te té sé re* 3 100 000 Ft

15. ze nés szín pa di mû vek be mu ta tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Gryl lus Samu (Bu da pest)
A Koll mi Szu zi címû kon cert-szín há zi da rab be mu ta tá sá ra 300 000 Ft

He lio-Bib los Ta nács adó és Szol gál ta tó Kht. (Bu da pest)
Sho lom Ale che im: Ma ri en bad címû le vél re gé nyé nek dra ma ti zált, 
ze nés vál to za ta jid dis nyel ven tör té nõ be mu ta tá sá ra 800 000 Ft

Ma gya rock Dal szín ház Szín há zi Egye sü let (Ko má rom)
A Mol nár Anna bal la dá ja címû rock ope ra õs be mu ta tó já ra 200 000 Ft

Ne u ró pa Film gyár tó, For gal ma zó és Ke res ke dõ Kft. (Bu da pest)
A Ci gány ke rék címû mu si cal be mu ta tá sá ra 1 500 000 Ft

Va sas Mû vész együt tes Ala pít vány (Bu da pest)
Husz ti Zol tán – Stol ler An tal: Jó nás köny ve címû 
tánc szín há zi pro duk ció be mu ta tá sá ra 400 000 Ft

*
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Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 10 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 29 366 500 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: 3 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 3 440 000 Ft
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 7 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 25 926 500 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 17 050 000Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Liszt Fe renc Tár sa ság (Bu da pest)
A 31. nem zet kö zi Liszt Fe renc hang le mez-nagy díj 
prog ram já nak meg ren de zé sé re* 450 000 Ft

Ma gyar Rá dió Rt. (Bu da pest)
Ko runk ma gyar ze ne szer zé sé nek és elõ adó mû vész etének 
fel vé te len való do ku men tá lás ára 4 000 000 Ft

Ma gyar Ze nei Ta nács (Bu da pest)
Ku ta tás ra: Fel mé rés a ze nei élet rõl* 10 000 000 Ft

Ma gyar Ze ne tu do má nyi és Ze ne kri ti kai Tár sa ság (Bu da pest)
Ze ne tu do má nyi kon fe ren cia meg ren de zé sé re a kor társ ma gyar ze né rõl 
Bu da pes ten a Föld vá ri Na pok ven dég já té ka 2005 ke re te in be lül* 400 000 Ft

Ma gyar Ze ne tu do má nyi és Ze ne kri ti kai Tár sa ság (Bu da pest)
A Ma gyar Zene tu do má nyi és Ze ne kri ti kai tár sa ság IV. tu do má nyos 
kon fe ren ci á já nak meg ren de zé sé re* 300 000 Ft

Opusz-1 Mû vé sze ti Szer ve zõ és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A So mo gyi Vo nós né gyes szé kely föl di hang ver seny kör út já ra 400 000 Ft

Ze ne ta ná rok Tár sa sá ga (Bu da pest)
Eu ró pai re gi o ná lis is me ret ter jesz tõ kon fe ren cia meg ren de zé sé re 1 500 000 Ft

Ti ha nyi Lász ló s. k.,
a Ze nei 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 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. áp ri lis 11.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. jú ni us 2.
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: 153 354 261 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): 7 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 5 948 700 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: 136 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 124 602 250 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 97 474 000 Ft

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

1. Le vél tá ri se géd le tek ké szí té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba ra nyai Re for má tus Egy ház me gye (Pécs)
Az egy ház me gye le vél tá ra re per tó ri u má nak el ké szí té sé re 440 000 Ft

Bu dai Szerb Or to dox Egy ház me gye (Szent end re)
Az egy ház me gyei le vél tár fond- és ál lag jegy zé ké rõl ké szült kéz irat for dí tá sá ra 100 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (Bu da pest)
Elekt ro ni kus se géd let ké szí té sé re a Bu da pes ti Ki rá lyi Ügyész ség 
1907–1944 kö zötti bün te tõ pe res ira ta i hoz* 1 000 000 Ft
1876–1949 kö zöt ti cég bí ró sá gi ira tok elekt ro ni kus for má ban tör té nõ 
lajst rom ba vé te lé re és tar tal mi fel tá rá sá ra* 1 000 000 Ft
Pest-bu dai pol gá rok és vá ro si tiszt vi se lõk, al kal ma zot tak (1686–1873) I. 
címû le vél tá ri se géd let/adat bá zis lét re ho zá sá ra 756 000 Ft

Bu da pesti Cor vi nus Egye tem (Bu da pest)
A Bu da pes ti Köz gaz da ság tu do má nyi Kar (1920–1948) 
név- és tárgy mu ta tó ja meg je len te té sé re 110 000 Ft

Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem (Bu da pest)
A Ki rá lyi Jó zsef Mû egye tem ta nács ülé si jegy zõ köny vei (1871–1907) 
na pi ren di pont ja i nak szá mí tó gép re vi te lé re 500 000 Ft
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Csa tá ry György (Kár pá tal ja –Zasz tavnoje)

A Kár pát al jai Ál la mi Le vél tár ka to nai fond ja i nak le írá sá ra 
az 1938–1945 kö zöt ti idõ szak ról 500 000 Ft

Csong rád Me gyei Le vél tár (Sze ged)

A Nép ha tal mi és kü lön le ges fel ada tok ra lét re jött bi zott sá gok ira ta i nak 
is mer te tõ lel tá ra címû kö tet meg je len te té sé re 237 000 Ft

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

A Gyu la fe hér vá ri Ér se ki és Fõ káp ta la ni Le vél tár és az er dé lyi 
Ka to li kus Stá tusz le vél tá ra re per tó ri u ma és II. Ok le vél- és irat jegy zék 
címû ki ad vá nyok ki adá sá ra* 1 548 000 Ft

Esz ter gom–Bu da pest Fõ egy ház me gyei Hi va tal (Esz ter gom)

A Prí más Le vél tár anya gá ban való el iga zo dást se gí tõ le vél tá ri se géd le tek 
szá mí tó gép re vi te lé re 700 000 Ft

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

Le vél tá ri se géd le tek ké szí té sé re Fej ér vár me gye le vél tá rá nak re per tó ri u ma 
1692–1849 cím mel 500 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Le vél tár (Deb re cen)

Haj dú vár me gyé ben mû kö dõ egye sü le tek ka tasz te ré nek el ké szí té sé re 250 000 Ft

Hor vát or szá gi Ma gyar Re for má tus Ke resz tyén Egy ház (Ko pács)

A ko pá csi szu pe rin ten den si le vél tár ban õr zött le vél tá ri anyag fond jegy zé ké nek 
össze ál lí tá sá ra, nyom ta tás ban való meg je len te té sé re 400 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)

Az egye tem le vél tá rá ban õr zött 1871–1949 kö zöt ti ira tok 
mu ta tó já nak el ké szí té sé re 350 000 Ft

Ma gyar Le vél tá ro sok Egye sü le te (Bu da pest)

Ma gyar or szá gi le vél tá ra kat is mer te tõ ki ad vány né met nyel vû ki adá sá ra* 1 000 000 Ft

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)

A Le vél tá ri Köz le mé nyek mu ta tó ja (1993–2004) el ké szí té sé re* 270 000 Ft

A Batt hy ány csa lád kör men di le vél tá ra XVI–XVII. szá za di le ve lei 
(1526–1700) címû le vél tá ri se géd let CD-n tör té nõ ki adá sá ra* 700 000 Ft

A Ma gyar Or szá gos Le vél tár I. osz tá lya DBA SE-ala pú se géd le te i nek 
fo lio adat bá zis ba tör té nõ kon ver tá lá sá ra* 1 260 000 Ft

A Le vél tá ri Szem le re per tó ri u ma (1961–2004) el ké szí té sé re* 370 000 Ft

La kos Já nos: A Ma gyar Or szá gos Le vél tár tör té ne te címû ju bi le u mi 
ki ad vány meg je len te té sé re* 1 967 000 Ft

Nóg rád Me gyei Le vél tár (Sal gó tar ján)

A Nagy Iván ál tal má solt Rá kó czi-ko ri ira tok re gesz tá i nak 
se géd let ként való ki adá sá ra 500 000 Ft
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Re isz T. Csa ba (Bu da pest)
Lipsz ky Já nos tér ké pé sze ti vál lal ko zá sa cím mel 
elekt ro ni kus adat bá zis lét re ho zá sá ra DVD-n* 300 000 Ft

So mogy Me gyei Le vél tár (Ka pos vár)
Az MSZMP So mogy Me gyei Bi zott sá ga (1956–1989) ira ta i hoz 
re per tó ri um és irat lel tár meg je len te té sé re 500 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra
(Nyír egy há za)
Sza bolcs vár me gye fe u dá lis össze írá si jegy zé ke el ké szí té sé re 249 000 Ft

2. For rás ki ad vá nyok elõ ké szí té sé re

3. For rás ki ad vá nyok köz zé té te lé re

4. Ha tá ron túli ma gyar vo nat ko zá sú for rás ki ad vá nyok elõ ké szí té sé re és köz zé -
té te lé re

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)
A Bel ügy mi nisz té ri um kol lé gi u má nak ülé sei, 3. kö tet 
címû for rás ki ad vány köz zé té te lé re* 1 000 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Le vél tára (Kecs ke mét)
Ke mény Já nos: Duna–Ti sza közi me zõ vá ro si vég ren de le tek 
1738–1847, for rás ki ad vány köz zé té te lé re* 600 000 Ft
Or go vá nyi Ist ván: 1956 Bács-Kis kun me gyé ben 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re* 117 000 Ft

Bal la György (Bu da pest)
A Mar sig li tá bor nok tér ké pei címû 660 ol da las 
ma gyar–olasz nyel vû könyv elõ ké szí té sé re 1 000 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Le vél tár (Pécs)
Ba ra nya vár me gye kö zép ko ri ok le ve lei címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re* 1 100 000 Ft

Bé kés Me gye Kép vi se lõ-tes tü le te Me gyei Le vél tá ra (Gyu la)
1956 Bé kés me gyé ben cím mel 3 kö te tes for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 450 000 Ft

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Le vél tár (Mis kolc)
A Rá kó czi sza bad ság harc do ku men tu mai Aba új, Bor sod, 
Gö mör és Zemp lén me gyék bõl 1710–1711 címû for rás ki ad vány köz zé té te lé re 900 000 Ft
Cí me res ne mes le ve lek címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 800 000 Ft
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Bu da pest Fõ vá ros Le vél tára (Bu da pest)
A bu dai mé szá ro sok kö zép ko ri céh köny ve és ki vált ság le ve lei (1244) 
1405–1529, (1538, 1695) címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 1 000 000 Ft
Az 1956-os for ra dal mat kö ve tõ meg tor lás a jog szol gál ta tá si ira tok tük ré ben 
címû CD ki adá sá nak elõ ké szí té sé re* 1 100 000 Ft
Bu da pest régi tér ké pei I. címû DVD-for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re* 2 000 000 Ft
Az MSZMP Bu da pest Bi zott sá ga ide ig le nes ve ze tõ tes tü le te i nek 
jegy zõ köny vei címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re* 700 000 Ft

Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem (Bu da pest)
Do ku men tu mok a Ke le ti Ke res ke del mi Tan fo lyam/Aka dé mia tör té ne té bõl, 
1891–1920 címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 350 000 Ft

Du nán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let Tu do má nyos Gyûj te mé nyei
(Pápa)
A Pá pai Re for má tus Kol lé gi um di ák jai 1585–1861 címû for rás ki ad vány 
I. kö te té nek köz zé té te lé re 1 500 000 Ft

Egy ház me gyei Le vél tár (Gyõr)
Az Apor Vil mos – Nap lók és há bo rús kár je len té sek 
címû kö te tek meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
A Nagy vá ra di Ki rá lyi Jog aka dé mia és a Püs pö ki Sze mi ná ri um hall ga tó sá ga 
1780–1848 címû for rás ki ad vány köz zé té te lé re* 400 000 Ft
Kül föl di hall ga tók Ma gyar or szá gon 1635–1944 
címû for rás ki ad vány köz zé té te lé re* 550 000 Ft
Ma gyar or szá gi di á kok hol lan di ai egye te me ken és aka dé mi á kon
1595–1918 címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re* 378 000 Ft

Er dé lyi Mú ze um Egye sü let (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A ce gei gróf Wass csa lád le vél tá ra cím mel le vél tár is mer te tõ 
ki adá sá nak elõ ké szí té sé re 500 000 Ft
Ko lozs vár két is po tá lyá nak szám adá sai 1600–1651 kö zött 
cím mel szám adá sok mik ro film rõl tör té nõ át írá sá ra 350 000 Ft

Fej ér Me gyei Le vél tár (Szé kes fe hér vár)
For rá sok Fej ér me gye tör té ne té nek ta nul má nyo zá sá hoz 1945–1948 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 550 000 Ft

Gõ zsy Zol tán (Ka pos vár)
A Pé csi Egy ház me gye 1738–1742 kö zött ké szült egy ház lá to ga tá si 
jegy zõ köny vé nek for rás ki ad vány ként való elõ ké szí té sé re 600 000 Ft

Gyõr Me gyei Jogú Vá ros Le vél tá ra (Gyõr)
Gyõr vá ros ta nács ülé si és bí ró sá gi jegy zõ köny vei 
re gesz tá i nak elõ ké szí té sé re (1622–1627) 600 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye Sop ro ni Le vél tá ra (Sop ron)
Bél Má tyás: Sop ron vár me gye le írá sa II–III. kö te te köz zé té te lé re 1 400 000 Ft
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Sop ro ni bí ró sá gi könyv (Ge richts buch) 1427–1531 
címû for rás ki ad vány köz zé té te lé re 500 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Le vél tár (Deb re cen)
Deb re ce ni tes ta men tu mok a XVIII–XIX. szá zad ból 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 300 000 Ft
Ma giszt rá tu si jegy zõ könyv 1599. címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 420 000 Ft

He ves Me gyei Le vél tár (Eger)
Li ber Sanc ti Jo han nis címû for rás ki ad vány köz zé té te lé re 289 000 Ft
Ag ria Re cu pe ra ta – a tö rök tõl vissza fog lalt Eger új já épí té sé nek elsõ évei 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 600 000 Ft
Az 1956-os for ra da lom He ves me gyé ben címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 1 000 000 Ft

HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um (Bu da pest)
Az 1939–1945 kö zöt ti ka to nai ki tün te té si ja vas la tok és el bí rá lá si név jegy zé kek 
címû for rás ki ad vány di gi ta li zá lá sá ra 1 500 000 Ft

Hor vát or szá gi Ma gyar Re for má tus Ke resz tyén Egy ház (Ko pács)
Az eszé ki le vél tár ban õr zött ma gyar vo nat ko zá sú for rá sok 
ki adá sá nak elõ ké szí té sé re 500 000 Ft

Ivá nyo si-Sza bó Ti bor (Kecs ke mét)
Fel jegy zé sek a XVII. szá za di kecs ke mé ti nyil ván tar tá sok ban 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re* 423 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Le vél tár (Szol nok)
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye köz le ke dé sé nek tör té ne te 
a XVIII–XX. sz-ig címû for rás ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft
Vá lo ga tás az 1956-os for ra da lom Szol nok me gyei do ku men tu ma i ból 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 630 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Le vél tára (Esz ter gom)
Esz ter gom sza bad ki rá lyi vá ros jegy zõ köny ve i nek re gesz tái 1723–1726 
4. kö te té nek el ké szí té sé re 500 000 Ft

Ma gyar Ipar mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
A Ma gyar Ipar mû vé sze ti Egye tem hall ga tói 1880–1945 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 400 000 Ft
Do ku men tu mok a Ma gyar Ipar mû vé sze ti Egye tem tör té ne té bõl 1905–1945 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 378 000 Ft

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)
Mi nisz ter ta ná csi Jegy zõ köny vek na pi ren di jegy zé kei 
1950. feb ru ár 25.–1952. au gusz tus 14. címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re* 645 000 Ft
A Nagy Im re-cso port sna go vi ira tai címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re* 1 600 000 Ft
Ma gyar ha di fog lyok a Szov jet uni ó ban címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re* 403 000 Ft

Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge (Bu da pest)
PIH jog se gí tõ iro da 1919–1920-as jegy zõ köny vei köz zé té te lé nek elõ ké szí té sé re 300 000 Ft
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Nóg rád Me gyei Le vél tár (Sal gó tar ján)
Nagy Iván em lé ke zet címû CD-ROM sok szo ro sí tá sá ra és cso ma go lá sá ra 375 000 Ft

Pál-An tal Sán dor (Tir gu-Mu res–Ma ros vá sár hely)
For rás ki adás elõ ké szí té sé re: Ma ros szék 1701–1715 kö zöt ti össze írá sai cím mel 693 000 Ft

Pé csi Egy ház me gye (Pécs)
A Per si án Ádám ka to li kus ügyek kel fog lal ko zó kor mány biz tos 
em lék ira ta köz zé té te lé nek elõ ké szí té sé re 378 000 Ft

Ré csei Ba lázs (Ka pos vár)
So mogy me gye ipa ro sai és ke res ke dõi 1869-es össze írá sa 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 190 000 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)
Mis kol ci Csu lyok Ist ván és es pe res tár sai egy ház lá to ga tá si 
jegy zõ köny ve i nek for dí tás ra és ki adás ra való elõ ké szí té se 500 000 Ft

Sem mel we is Egye tem (Bu da pest)
A Páz mány Pé ter Tu do mány egye tem Or vos tu do má nyi Ka rán vég zett 
or vos tan hall ga tók jegy zé ke 1921–1951 címû for rás ki ad vány köz zé té te lé re 310 000 Ft

Szat má ri Ró mai Ka to li kus Püs pök ség (Satu Mare–Szat már né me ti)
A Szat már Egy ház me gye pap ja i nak vissza em lé ke zé sé re a II. vi lág há bo rú he lyi
ese mé nye i re címû ki ad vány elõ ké szí té sé re és meg je len te té sé re 500 000 Ft

Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ros Le vél tá ra (Ta ta bá nya)
Ada lé kok Ta ta bá nya elõd köz sé ge i nek II. vi lág há bo rús tör té ne té hez 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 550 000 Ft

Vác Vá ros Le vél tá ra (Vác)
A Vác – 1956, tör té ne ti for rás gyûj te mény címû, a Vác tör té nel mi tár 
könyv so ro zat III. kö te té nek elõ ké szí té sé re 800 000 Ft

Vas Me gyei Le vél tár (Szom bat hely)
A Mu ra vi dék tör té nel mi ol va só köny ve – két nyel vû hely tör té ne ti 
szö veg gyûj te mény kéz ira tá nak for dí tá sá ra 1 900 000 Ft

Veszp ré mi Ér sek ség (Veszp rém)
Gut he il Jenõ: Veszp ré mi ok mány tár címû kéz ira tá nak 
ki adá sá ra való elõ ké szí té sé re 800 000 Ft
A Veszp ré mi Püs pök ség ró mai ok le vél tá ra I–IV. kö te tei 
di gi tá lis ki adá sá nak CD-ROM elõ ké szí té sé re 800 000 Ft

Zala Me gyei Le vél tár (Za la eger szeg)
Batt hy ány La jos gróf összes re form ko ri mun ká ja 1826–1848 
címû for rás ki ad vány kéz ira tá nak elõ ké szí té sé re 800 000 Ft
A keszt he lyi já rás 56-os do ku men tu mai címû for rás ki ad vány 
kéz ira tá nak elõ ké szí té sé re 700 000 Ft
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Pa rasz ti val lo má sok Za lá ban II. Za lai gyûj te mény 60. 
címû for rás ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft
A Po li ti kai küz del mek Zala me gyé ben a két vi lág há bo rú kö zött 
címû do ku men tum kö tet köz zé té te lé re 500 000 Ft

5. Le vél tá ri ren dez vé nyek 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)
A VI. le vél tá ri nap ke re té ben tu do má nyos kon fe ren cia 
szer ve zé sé re Kecs ke mé ten* 329 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Le vél tár (Pécs)
A 2005. évi le vél tá ri nap és kon fe ren cia le bo nyo lí tá sá ra 
Vá ros tör té net és le vél tár cím mel* 380 000 Ft
Szak mai nap meg ren de zé sé re az eszé ki Tör té nel mi Le vél tár ral kö zö sen* 200 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (Bu da pest)
A Nem zet kö zi Le vél tá ri Ta nács ön kor mány za ti le vél tá ri szek ci ó ja 
ve ze tõ tes tü le té nek Bu da pes ten tar tan dó ülé se meg ren de zé sé re* 1 094 000 Ft

Csong rád Me gyei Le vél tár (Sze ged)
A le vél tá ri na pok több hely szí nen tör té nõ meg ren de zé sé re 450 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye Gyõ ri Le vél tá ra (Gyõr)
A VIII. gyõ ri le vél tá ri nap meg szer ve zé sé re 158 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Le vél tár (Deb re cen)
A Haj dú-Bi har me gyei le vél tá ri na pok 2005 meg ren de zé sé re 450 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Le vél tár (Szol nok)
A le vél tá ri nap meg ren de zé sé re 290 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Esz ter gom)
Kon fe ren cia meg ren de zé sé re az esz ter go mi vár 
1595. évi vissza vé te le al kal má ból 300 000 Ft
A XII. ko má ro mi le vél tá ros szak mai nap meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Ma gyar Ben cés Kong re gá ció Pan non hal mi Fõ apát ság
(Pan non hal ma)
Kon fe ren cia meg ren de zé sé re a Ti ha nyi Ala pí tó le vél 
950. év for du ló ja al kal má ból, Nehogy an nak avult sá ga foly tán 
nyo ma se ma rad jon cím mel 1 600 000 Ft

Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Le vél tá ri Szö vet ség (Bu da pest)
Egye te mi le vél tá rak he lye és sze re pe a ha zai le vél tá ri stra té gi á ban 
cím mel kon fe ren cia ren de zé sé re 700 000 Ft
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Ma gyar Le vél tá ro sok Egye sü le te (Bu da pest)

Az egye sü let 2005. évi ván dor gyû lé sé nek meg ren de zé sé re* 4 745 000 Ft

Az egye sü let ta va szi szak mai nap já nak meg ren de zé sé re* 130 000 Ft

Az egye sü let szá mí tás tech ni kai szek ci ó ja ülé sé nek 
meg ren de zé sé re Pi lis csa bán* 250 000 Ft

Az egye sü let tag ja i nak rész vé te lé re nem zet kö zi 
és kül föl di szak mai fó ru mo kon* 2 000 000 Ft

Le vél tá ri ki ad vá nyok be mu ta tó já ra az Ün ne pi könyv hét ke re té ben* 75 000 Ft

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)

Az eu ró pai kul tu rá lis örök ség nap ja címû ren dez vény szer ve zé sé re* 1 200 000 Ft

A Ká dár-kor szak és a rend szer vál tás le vél tá ri for rá sok tük ré ben
cím mel a IV. or szá gos je len kor tör té ne ti kon fe ren cia meg ren de zé sé re* 3 500 000 Ft

2005. évi nem zet kö zi utak és ta lál ko zók meg ren de zé sé re* 2 000 000 Ft

Ma gyar or szá gi Egy há zi Le vél tá ro sok Egye sü le te (Deb re cen)

Az egye sü let 2005. évi szé kes fe hér vá ri ván dor gyû lé sé nek meg ren de zé sé re* 1 200 000 Ft

Nóg rád Me gyei Le vél tár (Sal gó tar ján)

Le vél tá ri nap meg ren de zé sé re 500 000 Ft

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

Hor vát le vél tá ro sok meg hí vá sá ra a So mo gyi Le vél tá ri Nap ren dez vé nyé re,
ta pasz ta lat cse ré re 200 000 Ft

A 30. So mo gyi Le vél tá ri Nap meg ren de 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)

A XII. Sza bolcs-Szat már-Be re gi nem zet kö zi le vél tá ri na pok 
címû kon fe ren cia meg ren de zé sé re, ta nul mány út le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

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

Jó zsef At ti la egye te mi ta nul má nyai Sze ge den – 
A Sze ge di Egye tem Jó zsef At ti la ko rá ban címû tu do má nyos 
kon fe ren cia meg ren de zé sé re 160 000 Ft

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

Pol gá ro so dás, vá ro si a so dás a du a liz mus ko rá ban – 
100 éve ren de zett ta ná csú vá ros Szek szárd cím mel re gi o ná lis 
kon fe ren cia meg ren de zé sé re a Vár me gyeházán 150 000 Ft

Vas Me gyei Le vél tár (Szom bat hely)

A XXII. Vas me gyei le vél tá ri nap meg ren de zé sé re Ne ve ze tes csa lá dok 
Vas me gyé ben a 17–20. szá zad ban cím mel 400 000 Ft

A XV. szlo vén–ma gyar nem zet kö zi if jú sá gi le vél tá ros 
ku ta tó tá bor meg ren de zé sé re 600 000 Ft
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6. Év köny vek, gyûj te mé nyes kö te tek meg je len te 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)

A Bács-Kis kun me gye múlt já ból címû év könyv 
20. kö te té nek meg je len te té sé re* 600 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Le vél tár (Pécs)

Ba ra nyai tör té nel mi köz le mé nyek 2005 címû kö tet meg je len te té sé re* 800 000 Ft

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

Bécs–Bu da pest – mû sza ki ha la dás és vá ros fej lõ dés 
a XIX. szá zad ban cím mel ki ál lí tá si ka ta ló gus 
és ta nul mány kö tet meg je len te té sé re* 700 000 Ft

Csong rád Me gyei Le vél tár (Sze ged)

Bán ki né Mol nár Er zsé bet: A jász kun au to nó mia címû kö tet meg je len te té sé re 500 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Le vél tár (Deb re cen)

Haj dú-Bi har me gyei le vél tár év köny ve XXX. címû kö tet meg je len te té sé re 397 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Le vél tár (Szol nok)

Le vél tá ri év könyv meg je len te té sé re 500 000 Ft

Ka lo csa–Kecs ke mét Fõ egy ház me gye (Ka lo csa)

Pa ta chich Ádám-em lék könyv meg je len te té sé re 400 000 Ft

Ma gyar Le vél tá ro sok Egye sü le te (Bu da pest)

Az egye sü let 2004. évi ván dor gyû lé sén el hang zott elõ adá sok ki adá sá ra* 385 000 Ft

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)

A Stu dia pro fes so ris – Pro fes sors stu di o rum 
címû ta nul mány kö tet meg je len te té sé re* 490 000 Ft

Ar chi vum reg ni – Reg num ar chi vi címû ki ad vány meg je len te té sé re* 2 205 000 Ft

Ju raj Se di vy: Kö zép ko ri írás kul tú ra a po zso nyi káp ta lan ban 
címû könyv meg je len te té sé re* 485 000 Ft

Maj té nyi György: Mo bi li tás és élet stí lus – új ér tel me zés Ma gyar or szá gon 
a II. vi lág há bo rú után címû könyv meg je len te té sé re* 500 000 Ft

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

A So mogy me gye múlt já ból címû le vél tá ri év könyv so ro zat 
35. kö te te meg je len te té sé re* 500 000 Ft

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

Szek szárd a XIX–XX. szá zad for du ló ján (Szek szárd a ren de zett ta ná csú 
vá ros sá vá lás idõ sza ká ban) címû cen te ná ri u mi ki ad vány meg je len te té sé re 300 000 Ft
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7. Ma gán ira tok vá sár lá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba ra nya Me gyei Le vél tár (Pécs)

Ma gán ok ira tok vá sár lá sá ra* 248 000 Ft

Ko má rom–Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Esz ter gom)

Esz ter go mi hely tör té ne ti ira tok meg vá sár lá sá ra 600 000 Ft

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)

Ma ra dan dó ér té kû ma gán ira tok vá sár lá sá ra* 5 000 000 Ft

Nóg rád Me gyei Le vél tár (Sal gó tar ján)

Ba las sa gyar mat kul tu rá lis, po li ti kai ese mé nye i rõl ké szült ne ga tí vok, 
diák és moz gó kép fel vé tel (1964–1985) vá sár lá sá ra 100 000 Ft

Veszp rém Me gyei Le vél tár (Veszp rém)

Ma ra dan dó ér té kû Veszp rém me gyei ere de tû ma gán ira tok vá sár lá sá ra 200 000 Ft

8. Kár pát-me den cei ma gyar vo nat ko zá sú le vél tá ri anyag fel tá rá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba ra nya Me gyei Le vél tár (Pécs)

A bellyei ura da lom köz sé gei XVIII–XIX. szá za di tér ké pe i nek fel tá rá sá ra, 
di gi ta li zá lás ra tör té nõ elõ ké szí té sé re 328 000 Ft

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

Gyu la fe hér vá ri, ma ros vá sár he lyi és szé kely ud var he lyi fõ es pe res sé gi 
gyûj tõ le vél tá rak ban foly ta tan dó le vél tá ri ren de zé si mun ká la tok ra* 433 000 Ft

Ma gyar Le vél tá ro sok Egye sü le te (Bu da pest)

Bur gen lan di, hor vát, szlo vén, ro mán, uk rán le vél tá rak ma gyar vo nat ko zá sú 
irat anya gá nak fel tá rá sá ra* 626 000 Ft

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

A ma gyar ki rá lyi ten ge ré sze ti ha tó ság fond ja fel tá rá sá nak foly ta tá sá ra 600 000 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 nagy bá nyai-, má ra ma ros-ugo csai és szat má ri egy ház me gyei le vél tá rak 
jegy zé ké nek el ké szí té sé re* 380 000 Ft
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Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 2 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 2 544 187 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: 2 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 2 544 187 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 2 462 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)
A Ma gyar Or szá gos Le vél tár elekt ro ni kus for rás köz lõ fo lyó ira ta, 
az Ar chív net szer kesz té sé re* 1 900 000 Ft

Szent pé te ry Imre Tör té net tu do má nyi Ala pít vány (Bu da pest)
Kas sa vá ros ar chen to ló gi á ja címû for rás ki ad vány köz zé té te lé re* 562 000 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 FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. áp ri lis 25.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. jú ni us 7.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 348 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 423 290 514 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): 18 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 14 483 680 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: 2 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 9 805 000 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 131 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 171 650 717 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 86 868 000 Ft

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

1. Al ko tói tá mo ga tás új al ko tá sok meg va ló sí tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Al ber ti ni Béla (Bu da örs)
Egye te mes és ma gyar fo tó tör té ne ti szö veg gyûj te mény 
össze ál lí tá sá ra, al ko tó mun ká ra 400 000 Ft

Ba ra ko nyi Zsom bor (Bu da pest)
Al ko tó mun ka ex po zí ci ós, nagy mé re tû ana lóg na gyí tás sal 
ké szült fény raj zos fel vé te lek lét re ho zá sá ra 240 000 Ft

Bo ros György (Nyír egy há za)
Al ko tó mun ka au to nóm fo to grá fi ák ké szí té sé re tör té ne ti tech ni ká val Sós tón 240 000 Ft

Do ma nicz ky Ti va dar (Bu da pest)
Al ko tó mun ka: Va kond vi lág cím mel fo tó so ro zat ké szí té sé re 400 000 Ft

Dré gely Imre (Bu da pest)
Al ko tó mun ká ra: Ob jek tek 3 címû fo tó so ro zat lét re ho zá sá ra (po la ro id) 240 000 Ft

Fej ér Zol tán (Bu da pest)
Illyés Gyu la író ál tal 1934-ben Orosz or szág ban ké szí tett fény kép anyag 
fo tó tör té ne ti vizs gá la ta és fel dol go zá sa ku ta tói tá mo ga tás ra 160 000 Ft
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Fe ke te And rás (Os to ros)
A Vol ga fo lyó pro jek tor el ne ve zé sû al ko tói mun ká ra 480 000 Ft

Ger hes Gá bor (Bu da pest)
Fo tó mû vé sze ti al ko tó mun ká ra: Új mû vek 2005 címû so ro zat lét re ho zá sá ra 320 000 Ft

Ha bik Csa ba (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás a ha zai fo tó szak könyv ka ta ló gu sa 1990–2004 
és a ’90 utá ni szak la pok össze fog la ló tar ta lom jegy zé ké nek el ké szí té sé re 400 000 Ft

Ke me ne si Zsu zsan na (Bu da pest)
Al ko tó mun ká ra fo tó el mé le ti dok to ri disszer tá ció meg írá sá ra: 
Ver bá lis és vi zu á lis egy ide jû sé gek a fo to gra fi kus mû vé szet ben 240 000 Ft

Kin cses Ká roly (Bu da pest)
Al ko tói mun ká ra: Fo tó gu i de – fo tós em lék he lyek Ma gyar or szá gon (1839–2005) 
címû ku ta tá si prog ram ra 960 000 Ft

Ko va lovsz ky Dá ni el (Bu da pest)
Al ko tói mun ka fo tó esszék foly ta tá sá ra a bu da pes ti öre gek ott ho na i ról 320 000 Ft

Kresz Al bert (Gö döl lõ)
Pa lóc föld ci gány prí má sai és ze né szei – ér ték meg õr zõ do ku men tá ló 
fo tó mû vé sze ti al ko tó mun ká ra 480 000 Ft

Kun ko vács Lász ló (Bu da pest)
Al ko tó mun ka újabb fo tók ké szí té sé re Ka zahsz tán szik la raj za i ról 
és sztyep pei kõ bál vá nyok ról 720 000 Ft

Ma gyar Ádám (Deb re cen)
Al ko tói mun ka: A Vas úti vá ró ter mek és az Em ber al kot ta te rek 
címû fo tó so ro za tok lét re ho zá sá ra 240 000 Ft

Sol tész Ist ván (Nyír egy há za)
Fo tó mû vé sze ti al ko tó mun ká ra 240 000 Ft

Stal ter György (Bu da pest)
Al ko tó mun ká ra: Jó zsef vá ro si fo to grá fi ák ké szí té sé re 320 000 Ft

Szacs vay Pál (Bu da pest)
Fo tó mû vé sze ti al ko tó mun ká ra 240 000 Ft

Szan delsz ky Béla (Bu da pest)
Fo tó mû vé sze ti al ko tó mun ká ra: Roma élet for mák a XXI. szá zad ban cím mel 480 000 Ft

Sze ren csés Já nos (Bu da pest)
Al ko tó mun ká ra: Több sí kú tér-ké pek lét re ho zá sá ra 480 000 Ft

Szi lá gyi Sán dor (Bu da pest)
Szak mo no grá fia meg írá sá ra For ma újí tó ten den ci ák a kor társ ma gyar 
fo tó mû vé szet ben cím mel 800 000 Ft
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Van csó Zol tán (Bu da pest)
Al ko tó mun ká ra: Az arab kul tú ra fo tó zá sá ra 400 000 Ft

Varg ha Márk Pé ter (Sop ron)
Fo tó mû vé sze ti al ko tó mun ká ra: az or szá gos bá nya-társ pénz tár 
ta ta bá nyai kór há zá nak mû vé szi do ku men tá ci ó ja el ké szí té sé re 240 000 Ft

2. Egyé ni és cso por tos ki ál lí tá sok ra és azok ka ta ló gu sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Al ter na tív és Füg get len Szín há zak Szö vet sé ge (Bu da pest)
Fo tó ki ál lí tá sok meg va ló sí tá sá ra a sze ge di Al ter na tív szín há zi szem lén 600 000 Ft

Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra (Bu da pest)
Ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra, va la mint a ki ál lí tás ka ta ló gu sá nak, 
do ku men tá ci ó já nak meg je len te té sé re, hon la pon tör té nõ köz zé té te lé re 1 000 000 Ft

Ba jor Ágost Mû ve lõ dé si Ház és Kul túr moz gó (Esz ter gom)
Az EFB 30 éves ju bi le u mi tár la tá ra és a XV. EFB ter mé sze tes ké pek 
pá lyá za ta kö zös ka ta ló gu sá ra 2 000 000 Ft

Bar ta Zsolt Pé ter (Két bo dony)
Egyé ni ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra a Fé szek Gal éri á ban 300 000 Ft

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
Do bos Gá bor ope ra tõr, film ké szí tõ, fo to grá fus do ku men tum fo tó i ból ké szü lõ 
ki ál lí tá si ka ta ló gus meg je len te té sé re 200 000 Ft

Cra co via Exp ressz Ma gyar–Len gyel Kul tu rá lis Ala pít vány 
(Bu da pest)
Nem zet kö zi krak kói fo tó hó nap – 2005 no vem ber – a mai ma gyar 
fo tó mû vé szet meg je len te té sé re 500 000 Ft

Csák Mik lós (Bu da pest)
A Tata és Zsu ra címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 118 000 Ft

Cseh Gab ri el la (Bu da pest)
Egyé ni ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra a Hel sin ki Ma gyar In té zet ben 200 000 Ft

Du na ka nyar Fo tó klub (Vác)
2005. évi fo to grá fi ai na pok ki ál lí tá sai meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Eper je si Ág nes (Bu da pest)
Egyé ni és cso por tos ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Er dei Krisz ti na (Sze ged)
A Hun ga ro cell címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra Lodz ban 100 000 Ft
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Fej ér Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szé kes fe hér vár)
A Hó rusz Ar chí vum pri vát kép- és ma gán fo tó gyûj te mény-ki ál lí tás 
meg va ló sí tá sá ra és le po rel lo ki adá sá ra 200 000 Ft

Fe ke te Zsolt (Bu da pest)
Egyé ni ki ál lí tás ra a Lu men Gal éri á ban 120 000 Ft

Fé ner Ta más (Bu da pest)
Egyé ni ki ál lí tás ra a Ma gyar Nem ze ti Ga lé ri á ban, va la mint 
ka ta ló gus meg je len te té sé re 400 000 Ft

Fé szek Mû vész klub (Bu da pest)
A Fé szek Mû vész klub 2005–2006. évi elsõ fél évé ben 
meg va ló su ló fo tó ki ál lí tás ra 400 000 Ft

Gye nis Ti bor (Pécs)
A Vin ta ge Gal éri á ban meg ren de zé sé re ke rü lõ ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft

He ge dûs Lász ló (Szé kes fe hér vár)
2005 jú li u sá ban Prá gá ban nyí ló egyé ni ki ál lí tás ra 200 000 Ft

Hu bai Ma ri an na (Mis kolc)
A Bor + Tár lat kis ga lé ria 2005. évi fo tó ki ál lí tá sa i nak meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft

If jú sá gi és Sza bad idõ Ház (Mis kolc)
Mis kol ci fo tó ga lé ria ki ál lí tá sa i nak meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Il lés Bar na (Bu da pest)
Is me ret len tá ja kon – ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra és do ku men tá ci ó ja el ké szí té sé re 300 000 Ft

Ká roly Sán dor Áron (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Egyé ni ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra a ka pos fü re di ga lé ri á ban 50 000 Ft

Ke me ne si Zsu zsan na (Bu da pest)
A 2005. évi po zso nyi fo tó hó na pon egyé ni ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 
a Ma gyar Köz tár sa ság Kul tu rá lis In té ze té ben 300 000 Ft

Kis marty-Lech ner Zita (Bu da pest)
A lo dzi nem zet kö zi fo tó fesz ti vá lon tör té nõ rész vé tel re 150 000 Ft

Kor társ Ma gyar Fo to grá fia Ala pít vány (Pécs)
A Kor társ Ma gyar Fo to grá fia 2005 ren dez vény so ro zat ki ál lí tá sa i nak
ka ta ló gu sa meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
A Kor társ Ma gyar Fo to grá fia 2005 ren dez vény so ro zat 
ki ál lí tá sa i nak meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Kó már Ka ta lin (Bu da pest)
Kat kó Ta más 25 év címû ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Kö zép-Eu ró pa Tánc szín ház Egye sü let (Bu da pest)
A Beth len kor társ fo tó ga lé ria ki ál lí tá sai meg va ló sí tá sá ra 2005/2006. évad ban 600 000 Ft
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Lu men Fo tó mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)

A Lu men Ga lé ria mû kö dé sét do ku men tá ló ka ta ló gus el ké szí té sé re 800 000 Ft

Ma gyar Al ko tó mû vé szek Or szá gos Egye sü le te (Bu da pest)

A MAOE fo tó ta go za ta 9. fo tó sza lon ja ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re 800 000 Ft

Ma gyar Ben cés Kong re gá ció Pan non hal mi Fõ apát ság 
(Pan non hal ma)

Kép no vel lák: Rend ha gyó ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra Ei fert Já nos 
vi zu á lis mû al ko tá sa i ból 300 000 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 2005–2006. ki ál lí tá si prog ram ja 
meg va ló sí tá sá ra, ka ta ló gus meg je len te té sé re 2 700 000 Ft

Ma gyar Fo to grá fu sok Háza Kht. (Bu da pest)

Fo tó mû vé sze ti ki ál lí tá sok meg va ló sí tá sá ra itt hon és kül föl dön, 
do ku men tá ci ó juk ki adá sá ra 13 000 000 Ft

Ma gyar Fo tó mû vé sze ti Al ko tó cso por tok Or szá gos Szö vet sé ge 
(Bu da pest)

XXII. MA FOSZ-sza lon címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra, va la mint 
ka ta ló gu sa meg je len te té sé re 300 000 Ft

Ma gyar Fo tó mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)

A +Mû hely al ko tó cso port ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 700 000 Ft

A Ci net rip TV-adá sá ban mû sor ra ke rü lõ fi a tal fo tó mû vé szek 
moz gó ké pes ga lé ri á ja meg je len te té sé re 200 000 Ft

A po zso nyi fo tó hó na pon meg ren de zen dõ ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Ma gyar Fo tó ri por te rek Tár sa sá ga (Bu da pest)

Far kas Ta más fo tó ki ál lí tá sa meg va ló sí tá sá ra 140 000 Ft

Bán hal mi Já nos: Rend sze rek, vál tá sok címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

A tár sa ság tag ja i nak 2003–2004 évi mun ká i ból ren de zett ki ál lí tás 
meg va ló sí tá sá ra a Bu da pest Ga lé ria ki ál lí tó há zá ban 900 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)

A Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti Szak kö zép is ko la fenn ál lá sa 225. év for du ló ja 
al kal má ból ki adott ki ál lí tá si ka ta ló gus és do ku men tá ció el ké szí té sé re 600 000 Ft

Ma gyar Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)

Ba kos Zol tán ki ál lí tá sá ra és ka ta ló gus meg je len te té sé re 100 000 Ft

Ba binsz ky Csil la ki ál lí tá sá ra és ka ta ló gu sa meg je len te té sé re 100 000 Ft

Na tu rart – Ma gyar Ter mé szet fo tó sok Szö vet sé ge 
Köz hasz nú Egye sü let (Bu da pest)

A Ta lál ko zás a ter mé szet tel – az év ter mé szet fo tó sa 2005 címû pá lyá zat 
és ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft
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Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Mû vé szet tör té ne ti Ku ta tó in té zet
(Bu da pest)
Pa u er Gyu la élet mû ki ál lí tá si ka ta ló gu sá nak ki adá sá ra 800 000 Ft

Ma gyar Új ság írók Or szá gos Szö vet sé ge (Bu da pest)
XXIV. ma gyar saj tó fo tó-ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 1 500 000 Ft

Me cse ki Fo tó klub (Pécs)
A fo tó klub fenn ál lá sá nak 50. év for du ló ja al kal má ból ren de zen dõ 
ki ál lí tás ra és fo tó al bum ki adá sá ra 700 000 Ft

Miró Fo tó mû vé sze ti Ala pít vány (Ba la ton bog lár)
A Miró Fotó ga lé ria ki ál lí tá sa i nak meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Mû vé sze tek Háza Eger Kul tu rá lis és Szó ra koz ta tó Kht. (Eger)
A Fo tó-gén cso port ki ál lí tá sa meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Nagy Ta más (Nyír egy há za)
Nagy Ta más ki ál lí tá si ka ta ló gu sá nak el ké szí té sé re 300 000 Ft

Nor man tas Pa u li us Ro mu al das (Nyír egy há za)
A Budd his ta or szá gok élet mód ját be mu ta tó fo tó ki ál lí tás ra 300 000 Ft

Or kesz ti ka Ala pít vány (Bu da pest)
Az ala pít vány ál tal mû köd te tett Me zít lá bas Ga lé ria szak mai 
prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 2005–2006 200 000 Ft

Põ cze At ti la (Bu da pest)
A Vin ta ge Gal éria ki ál lí tá si prog ram já ra és ezen prog ram 
do ku men tá lá sá nak meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Puk lus Pé ter (Töl tés ta va)
A Ma gyar Ipar mû vé sze ti Egye tem 2005-ben dip lo má zó fotó sza kos 
hall ga tó i nak dip lo ma ki ál lí tá sá ra és a ki ál lí tást kí sé rõ ka ta ló gus meg je len te té sé re 800 000 Ft

Si mo nyi Ká roly Szak kö zép is ko la és Szak is ko la (Pécs)
XXXVIII. or szá gos kö zép is ko lai fo tó ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra Pé csett 300 000 Ft

Sol tész Ist ván (Nyír egy há za)
Id. Sol tész Ist ván egyé ni ki ál lí tá sa meg va ló sí tá sá ra 150 000 Ft

Sza bó Zol tán (Bu da ka lász)
Ba da csony – a bor sza gú címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra a ber li ni 
Col le gi um Hun ga ri cum ban és más kül föl di ma gyar in té zet ben 300 000 Ft

Szél Ág nes (Bu da pest)
Vi rág-vi lág címû ki ál lí tás lét re ho zá sá ra 250 000 Ft

Tér erõ Ala pít vány (Bu da pest)
Ca me a ro und-fo tó ki ál lí tás so ro zat ra a Re tor ta Gal éri á ban 400 000 Ft
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Vá czi Mi hály Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Gyer mek cent rum
(Nyír egy há za)
A VMK Fotó ga lé ria ki ál lí tá sa i nak meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft
A nyír egy há zi fo tó klub 30 éves ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

VOKE Cso mó pon ti Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Szol nok)
A Jász kun fo tó klub 25 éves ju bi le u mi ki ál lí tá sá ra, ka ta ló gus ké szí té sé re 
és a ki ál lí tá si anyag be mu ta tá sa az in téz mé nyi hon la pon 300 000 Ft

3. Szak mai ren dez vé nyek re, to vább kép zé sek re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Al ter na tív és Füg get len Szín há zak Szö vet sé ge (Bu da pest)
Mes ter kur zus ra a sze ge di Al ter na tív szín há zi szem le ke re té ben 300 000 Ft

Kép-Szín-Ház Mû vész mo zi Ala pít vány (Sze ged)
Be ve ze tés a fo to grá fia tör té ne té be cím mel böl csész ka ri kur zus szer ve zé sé re 200 000 Ft

Ma gyar Fo to grá fu sok Háza Kht. (Bu da pest)
Fo to grá fi á val össze füg gõ szak mai ren dez vé nyek re 1 200 000 Ft

Ma gyar Fo tó mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Fi a tal Fo tó mû vé szek Stú di ó ja – A Szó szer da címû ren dez vény so ro zat ra 300 000 Ft
Fi a tal Fo tó mû vé szek Stú di ó ja: Fo tó- és mé dia mû vé sze ti port fó lió 
kon zul tá ció meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft
A Mai dél utá nok a Mai Ma nó ban címû prog ram so ro zat foly ta tá sá ra 250 000 Ft
Fi a tal Fo tó mû vé szek Stú di ó ja: Fo tó- és vi deó mû vé sze ti 
works hop meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft
Fi a tal Fo tó mû vé szek Stú di ó ja ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 
Di na mo he tek cím mel 300 000 Ft

Miró Fo tó mû vé sze ti Ala pít vány (Ba la ton bog lár)
A Miró Fo tó klub prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Mis kol ci Ga lé ria Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Mis kolc)
56-os fo tók ma gán- és köz gyûj te mé nyek ben címû kon fe ren cia 
meg ren de zé sé re 500 000 Ft
Fo to grá fus élet mû vek fel dol go zá sa címû kon fe ren cia meg ren de zé sé re 220 000 Ft

Pan non Vár szín ház Szín mû vé szet fej lesz té si Kht. (Veszp rém)
A tánc fesz ti vál ja össz mû vé sze ti kor társ ta lál ko zó fo tó mû vé sze ti 
works hop já nak és szak mai szim pó zi u má nak meg ren de zé sé re 700 000 Ft

Põ cze At ti la (Bu da pest)
A Vin ta ge ga lé ria be mu tat ko zá sá ra a Pa ris Pho to 2005 
címû nem zet kö zi tár la ton 700 000 Ft
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4. Szak könyv tá rak bõ ví té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Art po ol Mû vé szet ku ta tó Köz pont Kht. (Bu da pest)

A köz pont kor társ mû vé sze ti szak könyv tá rá nak ál lo mány gya ra pí tá sá ra 207 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)

Szak könyv tár fo tó mû vé sze ti ál lo mány gya ra pí tá sá ra 53 000 Ft

5. Fo tó al bu mok meg je len te té sé re, hon la pok meg va ló sí tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

fo tog ra fus.hu – Ala pít vány a Ma gyar Fo to grá fi á ért (Soly már)

A www.fo tog ra fus.hu web ol dal éves fej lesz té sé re 800 000 Ft

Agla Bu da pest Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)

Alap fy An tal fo tó mû vész mun kás sá gát be mu ta tó fo tó al bum 
meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Art po ol Mû vé szet ku ta tó Köz pont Kht. (Bu da pest)

Az 1970-es és 80-as évek al ter na tív/avant gárd mû vé sze ti 
éle tét do ku men tá ló fo tók on li ne be mu ta tá sá ra egy ma gyar–an gol 
kro no ló gi kus ese mény tör té net se gít sé gé vel 800 000 Ft

Bolt Ga lé ria Fo tó mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)

A Kor társ ma gyar fo to grá fia címû al bum III. kö te té nek meg je len te té sé re 2 500 000 Ft

De mecs Zsolt Já nos (Bu da pest)

Fo tó al bum meg je len te té sé re a Hagyo má nyos zsi dó kul tú ra és tra dí ci ók – 
Bu da pest té ma kör ben 800 000 Ft

Fény ecset Fo tó klub Egye sü let (Bu da pest)

Az in ter ne ten el ér he tõ új hon lap el ké szí té sé re 300 000 Ft

Gár di Ba lázs (Bu da pest)

In ter ak tív hon lap lét re ho zá sá ra 300 000 Ft

In key Ali ce (Bu da pest)

In key Ti bor–In key Ali ce: Iker könyv meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Lu men Fo tó mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)

A www.pho toh men.hu-n web ol dal fej lesz té sé re 300 000 Ft
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Ma gyar Fo to grá fi ai Ala pít vány (Bu da pest)
A www.fo to klikk.hu fo to grá fi ai szak mai por tál fej lesz té sé re: 
az an gol ver zió el ké szí tteté sé re 900 000 Ft

Ma gyar Fo tó mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
A Ma gyar Fo tó mû vé szek Szö vet sé ge 50 éve mun ka cí mû, 
300 kép pel el lá tott, két nyel vû al bum meg je len te té sé re 4 500 000 Ft
Ná dor Ilo na kö te té nek meg je len te té sé re a Fény kép tár so ro zat ban 1 400 000 Ft

Ma gyar Fo tó ri por te rek Tár sa sá ga (Bu da pest)
Bán hal mi Já nos: Rend sze rek, vál tá sok címû fo tó al bum meg je len te té sé re 370 000 Ft
A tár sa ság web-ol da lá nak kor sze rû sí té sé re és mû köd te té sé re 1 200 000 Ft

Ma gyar Új ság írók Or szá gos Szö vet sé ge (Bu da pest)
Az év fo tói címû saj tó fo tó al bum meg je len te té sé re 1 700 000 Ft
Fri ed mann End re fo tó al bu má nak ki adá sá ra 1 600 000 Ft
Za ránd Gyu la fo tó al bu má nak ki adá sá ra 1 900 000 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
Az Egy ke let-eu ró pai nap fény mû te rem címû al bum meg je len te té sé re 1 500 000 Ft

Pet hõ Ber ta lan (Bu da pest)
A Lét-kép címû fo tó al bum meg je len te té sé re an gol és ma gyar nyel ven 800 000 Ft

Põ cze At ti la (Bu da pest)
Bak Imre: Fo tó mun kák 1971–1979 címû fo tó al bum ki adá sá ra 700 000 Ft
Tör té ne lem fény ké pek ben – a Pes ti Nap ló ké pes mel lék le té nek 
ar chí vu má ból címû fo tó al bum ki adá sá ra 500 000 Ft

Sco lar Ki adói és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Mol nár Mik lós: Rend kí vü li em be rek címû két nyel vû al bu má nak ki adá sá ra 700 000 Ft

Sza bó Zol tán (Bu da ka lász)
A www.fo tog ra fus.com hon lap fej lesz té sé re és fenn tar tá sá ra 200 000 Ft

Ti már Jó zsef (Wien–Bécs)
A Ca me ra Po e ti ca Finn or szág címû két nyel vû al bum meg je len te té sé re 800 000 Ft

Tóth Szil via (Bu da pest)
Ön ál ló web si te ké szí té sé re, fej lesz té sé re 300 000 Ft

Tu ró czi Ti borc (Ceg léd)
A Ti sza for rás vi dék kul tu rá lis és ter mé sze ti ér té ke i nek 
be mu ta tá sá ra – hon lap lét re ho zá sá ra 200 000 Ft

Váci Mi hály Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Gyer mek cent rum 
(Nyír egy há za)
A nyír egy há zi fo tó klub hon lap já nak fej lesz té sé re 50 000 Ft

Zsi la Sán dor (Bu da pest)
A pá lyá zó in ter ne tes hon lap já nak el ké szí té sé re 300 000 Ft
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6. A fo tó kul tú ra ter jesz té sé re szol gá ló ki ad vá nyok tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ko csis Iván (Vác)
A szí nes fény ké pe zés tör té ne te címû fo to grá fia-tör té ne ti 
ki ad vány meg je len te té sé re 400 000 Ft

Ma gyar Fo to grá fi ai Ala pít vány (Bu da pest)
Póz ka ta ló gus – Kul tú ra, kap cso la tok és tár sa dal mi hely zet tük rö zõ dé se 
a 19. szá za di mû ter mes fény ké pe zés ben címû kö tet meg je len te té sé re 1 500 000 Ft
Ró nai Dé nes fo to grá fi ai élet mû ve címû kö tet meg je len te té sé re 1 500 000 Ft

Põ cze At ti la (Bu da pest)
A Mo dern ma gyar fo to grá fia címû ka ta ló gus 4. kö te té nek ki adá sá ra 300 000 Ft

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 2 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 9 222 500 Ft
Ér vény te len pá lyá za t (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): 1 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 3 260 000 Ft.
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: –

Bán And rás s. k.,
a Fo tó mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

el nök
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