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A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA*

A Mú ze u mi Szak mai Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det a 

Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um

szá má ra, a Mú mi ák ti tok za tos vi lá ga címû idõ sza ki kiállítás megvalósítására.

Al té ma kód szá ma: 2306

A ki ál lí tás nak tu do má nyos meg ala po zott ság gal, kül föl di hely szí ne ken is be mu tat ha tó, ván -
dorol tat ha tó for má ban kell be mu tat nia a váci do mon kos temp lom krip tá já ban feltárt mú mia-le -
letegyüt test.

A ki ál lí tás meg va ló sí tá sá nak ha tár ide je: 2006. áp ri lis 15.
A meg pá lyáz ha tó leg ma ga sabb összeg: 40 000 000 Ft.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a meg va ló sí ta ni kí vánt ki ál lí tás for ga tó köny vét,
– a meg va ló sí tás ter ve zett üte me zé sét,
– a rész le tes pénz ügyi meg va ló sí tá si ter vet és üte me zést.

Tá mo ga tás kér he tõ:
– ins tal lá ció ki vi te le zé si költ sé ge i re,
– a ki ál lí tás in ter ak tív és mul ti mé di ás ele me i nek ki vi te le zé sé re,
– a ki ál lí tás és a ka ta ló gus gra fi kai és nyom dai ki vi te le zé sé re.

A pá lyá zat

2005. no vem ber 24-ig be ér ke zõ en

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

Ál ta lá nos tud ni va lók

Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2005. évre ki adott pá lyá za ti adat lap ján le het. Min den pá -
lyá za ti té má hoz kü lön adat la pot kell ki töl te ni és be nyúj ta ni. Az adat la po kat csak pon to san ki tölt ve, il -
let ve az elõ írt mel lék let tel – vál lal ko zá sok ese tén a vál lal ko zá sok nagy ság ren di mi nõ sí té sé hez
szük sé ges be tét lap pal – fel sze rel ve fo gad juk el. A fel té te le ket nem tel je sí tõ pá lyá za tok ér vény te le nek!

* Meg jegy zés: a pá lyá zót a kol lé gi um ér te sí tet te, a fel hí vást in for má ci ó kép pen kö zöl jük (a szerk.).
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Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás
igény lé se ese tén ma gán sze mély nek, to váb bá a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek
(amennyi ben nem ren del ke zik sa ját adó szám mal és szám la szám mal), va la mint kül föl di szék he lyû
pályázónak.

A le bo nyo lí tó ma gyar or szá gi ön ál ló an gaz dál ko dó jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li
gaz da sá gi tár sa ság le het. A rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek a pénz ügyi-gaz da sá -
gi fel ada ta it el lá tó, ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igaz ga tó sá ga fel hív ja a pá lyá zók fi gyel mét, hogy 2005-ben va la mennyi pá lyá zó -
nak/le bo nyo lí tó nak a pá lyá zat be adá sa kor be kell nyúj ta nia jogi do ku men tá ci ó ját az adat lap hoz mel -
lé kelt tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint. Azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók, akik nek, vagy
amelyeknek a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram nál 2005. év ben már volt tá mo ga tott pá lyá za tuk és azt
kö ve tõ en jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént, a jogi do ku men tá ció ismételt becsatolása alól
mentesülnek.

Azok a költ ség ve té si in téz mé nyek, ame lyek az NKA hon lap ja (www.nka.hu) Pá lyá za tok me nü -
pont meg nyi tá sá val a Meg ala ku lást iga zo ló ok irat be nyúj tá sa alól men te sü lõ in téz mé nyek lis tá ja
cím sor alatt fel van nak so rol va, ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mellékelni.

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sá ra pá lyá zó ha zai ké rel me zõk nek iga zol ni uk kell, hogy a jog sza bály ban 
elõ írt kö te les pél dány-be nyúj tá si kö te le zett sé gü ket a tárgy év ben és a meg elõ zõ két nap tá ri év ben az
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ral szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz -
tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri pa lo ta F épü let 302. szo ba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já -
ról (www.nka.hu), to váb bá sze mé lye sen be sze rez he tõ az NKA Igaz ga tó sá gán és a Nem ze ti Kul tu rá lis
Örök ség Mi nisz té ri u má nak ügy fél szol gá la ti iro dá ján (1077 Bu da pest, Wes se lé nyi utca 20–22.) Adat -
lap pos tai úton is igé nyel he tõ – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA
Igazgatóságától.

Az Alap prog ram ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra, ál lan dó fenn tar tá si és
üze mel te té si ki adá sok ra, alap tõ ke-eme lés re nem hasz nál ha tó fel, il let ve har ma dik fél ré szé re át nem
ru ház ha tó. Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem ren del ke zik,
fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra a pá lyá zó vagy – a pá lyá zó val tör té nõ meg ál la po dás alap ján –
a le bo nyo lí tó a jó vá ha gyott összeg leg fel jebb 5%-át számolhatja el áta lány ként a támogatás terhére.

A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég -
le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 30 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap. A dön tés fe lül bí rá la tát
kér ni nem le het. A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet -
ta stb.) nem õriz zük meg és nem küld jük vissza, azok az NKA Igaz ga tó sá gán át ve he tõk a dön tés rõl
szó ló ér te sí tés dá tu má tól szá mí tott 60 na pon be lül. A ha tár idõ el tel te után – kü lön ér te sí tés nél kül – a
fen ti anya go kat meg sem mi sít jük.

A pá lyá zat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tás az NKA Igaz ga tó sá ga ügy fél szol gá la tá tól kér he tõ
(te le fon: 327-4444; 327-4445)

Ügy fél fo ga dá si idõ: hét fõ tõl csü tör tö kig 8.30–16 órá ig, pén te ken 8.30–13 órá ig.

Mú ze u mi Szak mai Kol lé gi um
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TÁJÉKOZTATÓ 
A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. szep tem ber 8.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. ok tó ber 25.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 124 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 136 227 700 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): 13 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 15 129 800 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: 69 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 95 400 775 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 60 665 000 Ft

A tá mo ga tott pá lyá za to kat az al té mák sor rend jé ben közöljük.

1. Szép iro dal mi tár gyú ku ta tá si és tu do má nyos mun ka tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Anony mus Ki adó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A Kor társ iro dal mi ol va só könyv II. ki ad vány anya gá hoz szük sé ges 
ku ta tó mun ká ra, va la mint a könyv meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Att rak tor Könyv ki adó Kft. (Gö döl lõ)
Ka to na Gá bor: Be at ri cé tõl La vi ni á ig címû kri ti kai ki ad vány 
meg je len te té sé re, ku ta tá si mun ka ered mé nye ként 200 000 Ft

Ge ne ral Press Ki adó, Rek lám ügy nök ség és Nyom da Kft. (Bu da pest)
A Tel jes ír mi to ló gia I. kö tet címû könyv meg je len te té sé re 200 000 Ft

Kö zép- és Ke let-Eu ró pai Tör té ne lem és Tár sa da lom Ku ta tá sáért
Köz ala pít vány (Budapest)
Kör men dy Zsu zsan na: Art hur Ko est ler, a szá zad ta nú ja (mo no grá fia) 
anya gá nak ku ta tói mun ká já ra, va la mint a könyv kiadására 500 000 Ft

Múlt és Jövõ Lap- és Könyv ki adó Bt. (Bu da pest)
Kis mo no grá fia a ma gyar zsi dó iro da lom ról címû könyv ki adá sá ra, 
ku ta tás ered mé nye ként 400 000 Ft
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Új Pa la ti nus-Köny ves ház Ki adói, Nyom dai és Szol gál ta tó Kft.
(Bu da pest)
Szi lá gyi Ákos: Mí ves sem mi (ki ve ze tés a ma gyar iro da lom ból) 
címû köny vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Vasi Szem le Szer kesz tõ sé ge (Szom bat hely)
Lõ csei Pé ter: Szom bat he lyi em lék po hár (We ö res Sán dor és Szom bat hely) 
címû köny vé nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

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

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Anony mus Ki adó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Mol nár Gá bor Ta más: Ba rá ti lag meg fe lez ni a dol got – iro dal mi ta nul má nyok ra 350 000 Ft

An to ló gia Ki adó és Nyom da Kft. (La ki te lek)
Már ton Gyöngyvér: Át ke lõ mun ka cí mû pró za kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Ar gu men tum Könyv ki adó, Tu do mány szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft.
(Budapest)
A Tör té ne ti em lé ke zet és mi ti kus tör té net Krú dy Gyu la mû ve i ben 
címû ki ad vány meg je len te té sé re 200 000 Ft

C.E.T. Bel vá ro si Ki adó és Ke res ke del mi Bt. (Bu da pest)
Me zei And rás: Hu nyor gó címû re gé nyé nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

Céd rus Mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
A Mé szöly Mik lós-al bum (Hang kép írás-so ro zat) címû könyv, 
Mé szöly Mik lós nap ló jegy ze te i nek és fo tó i nak ki adá sá ra 
és az anyag hoz kap cso ló dó CD meg je len te té sé re* 500 000 Ft

Ci ce ró Könyv stú dió Ki adói és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Sza bó Eri ka: Mon dó ka móka – mon dák és gyer mek ver sek címû kö te te 
ki adá sá nak tá mo ga tá sá ra 400 000 Ft

Cso ko nai Ki adó Kft. (Deb re cen)
Hel ler Ág nes: Meg tes te sü lés címû kö te té nek ki adá sá ra 
az Al föld Köny vek so ro zat ban 500 000 Ft
Bor bély Szi lárd: Ár ká di á ban címû kö te té nek ki adá sá ra 
az Al föld Köny vek so ro zat ban 300 000 Ft

Eu ró pa Könyv ki adó Kft. (Bu da pest)
Szép Ernõ élet mû vé bõl vá lo ga tott kö tet meg je len te té sé re 400 000 Ft
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Fel sõ ma gyar or szá gi Mû vé sze ti Ala pít vány (Miskolc)
Ács Mar git: Je le ne ink és múlt ja ink címû kö te té nek meg je len te té sé re 200 000 Ft

FISZ – Fi a tal Írók Szö vet sé ge (Bu da pest)
Prá gai No é mi: Pók há ló bolt címû kö te té nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

Fran sisc At ti la Ba lázs – AB ART (Bra tis la va–Po zsony)
Vér cse Mik lós: A ma jom ki rály fi címû me sés köny vé nek ki adá sá ra 300 000 Ft

Ge ne ral Press Ki adó, Rek lám ügy nök ség és Nyom da Kft. (Bu da pest)
Mé szöly De zsõ: Fran cia ég alatt címû köny vé nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Hát tér Ki adó és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Va la chi Anna: Ir ga lom, édes anyám… – A lé lek elem zõ Jó zsef At ti la nyo má ban 
címû ta nul mány kö tet ki adá sá ra 300 000 Ft

Iker hold Ki adó Kft. (Bu da pest)
Al bert Gá bor: Mi pe dig itt ma ra dunk címû re gé nyé nek ki adá sá ra 300 000 Ft

Írott Szó Ala pít vány (Bu da pest)
Né meth Lász ló vi lág iro dal mi ta nul má nya i nak a XIX. szá zad vé gé tõl 
a szer zõ ha lá lá ig ter je dõ kor sza kát fel öle lõ kö te te kiadására 700 000 Ft
Sza kol czay La jos: Ne künk ilyen sors ada tott címû in ter jú kö tet ki adá sá ra 200 000 Ft

Ka i rosz Könyv ki adó, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Gas pa ro vich Lász ló: Kö zép ko ri his tó ria címû tör té nel mi re gény 
meg je len te té sé re 300 000 Ft

Ki já rat Ki adó Bt. (Bu da pest)
Ru das Jut ka: Kul tú ra, for dí tás, iden ti tás címû kö tet ki adá sá ra 490 000 Ft
Be decs Lász ló: Be szél ni ne héz – Ta nul mány kö tet 
Tan do ri De zsõ köl té sze té rõl címû kö tet ki adá sá ra 440 000 Ft

L’Har mat tan Könyv ki adó és Ter jesz tõ Kft. (Bu da pest)
Gyõ rei Zsolt: Hel tai Jenõ drá mai élet mû ve meg je len te té sé re 300 000 Ft
Mes tyán Ádám: A ma gyar he lyes írás sza bá lyai 
címû ver ses kö tet meg je len te té sé re 300 000 Ft

Li get Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
Hor gas Béla: Idõ ha la dék címû kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Lit te ra Nova Eu ró pai Iro dal mi Aka dé mia, Ki adó és Könyv ter jesz tõ,
Kulturális Szolgáltató Bt. (Bu da pest)
Po mo gáts Béla: Ta káts Gyu la köl té sze te címû ki ad vány meg je len te té sé re 300 000 Ft

Ma gyar Iro da lom tör té ne ti Tár sa ság (Bu da pest)
Mi ma rad? – Iro dal mi és nép raj zi ta nul má nyok, esszék címû könyv 
meg je len te té sé re a Ma gyar Iro da lom tör té ne ti Tár sa ság 
Ta nul má nyok sorozatában 200 000 Ft
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Ma gyar Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
Szká rosi End re: Mi az, hogy avant gárd? mun ka cí mû kö tet meg je len te té sé re 400 000 Ft

Mû vé sze tek Háza (Veszp rém)
Bo hár And rás: Ahogy meg mu tat ko zik a po é zis 
címû ta nul mány kö tet meg je len te té sé re 300 000 Ft

Pal las Aka dé mia Könyv ki adó Kft. (Mi er cu rea Ciuc–Csík sze re da)
He ge dûs Imre Jó zsef: Be ne dek Elek-mo no grá fia ki adá sá ra 400 000 Ft

Rá ció Ki adói, Ide gen for gal mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Végh At ti la: Az unat ko zó an gyal címû kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Szép írás Könyv ki adó, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. (Szol nok)
Gere Ist ván: Sze lí dek és va dak címû no vel la kö te té nek meg je len te té sé re 250 000 Ft
Bá lint Pé ter: Tar vá gás – He gyi be széd címû kis re gé nyé nek meg je len te té sé re 250 000 Ft

Szép iro dal mi Fi gye lõ Ala pít vány (Bu da pest)
Az Író port rék címû ki ad vány I. kö te té nek meg je len te té sé re* 500 000 Ft

Tipp-Cult Kul tu rá lis és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Fü löp Gá bor (Bol dogh De zsõ): Gya log be széd címû kö te té nek 
meg je len te té sé re a Par nas sus Köny vek-so ro zat ban* 250 000 Ft
Bor sos Ro land: Át uta zók – El uta zók címû kö te té nek 
meg je len te té sé re a Par nas sus Köny vek-so ro zat ban* 250 000 Ft

Ti sza táj Ala pít vány (Sze ged)
Né meth Lász ló: Nap ló címû mun ká já nak ki adá sá ra 
a Ti sza táj Köny vek-so ro zat ban 500 000 Ft
Baka Ist ván mû vei – Tár cák, be szél ge té sek címû kö tet ki adá sá ra a Ti sza táj
Köny vek-so ro zat ban 300 000 Ft

Új Pa la ti nus-Köny ves ház Ki adói, Nyom dai és Szol gál ta tó Kft.
(Bu da pest)
Bé kés Pál: Csi ká gó címû (Gang re gény) köny vé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft
Háy Já nos: A har ma dik fiú címû no vel la kö tet meg je len te té sé re 500 000 Ft

Uni ver si tas Kul tu rá lis Ala pít vány (Bu da pest)
P. Vá sár he lyi Ju dit: Szen ci Mol nár Al bert és a Vi zso lyi Bib lia címû kö te té nek
meg je len te té sé re 285 000 Ft

3. Könyv ki adói prog ra mok tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba las si Ki adó Kft. (Bu da pest)* 3 000 000 Ft
Elekt ra Ki adó ház és Szol gál ta tó Bt. (Érd) 1 000 000 Ft
Fe ke te Sas Könyv ki adó Bt. (Bu da pest) 1 400 000 Ft
Hol nap Ki adó Kft. (Bu da pest) 2 000 000 Ft
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Írók Ala pít vá nya (Bu da pest) 1 000 000 Ft
Je len kor Ki adó Kft. (Pécs) 3 000 000 Ft
Jó zsef At ti la Kör Iro dal mi Egye sü let (Budapest) 2 000 000 Ft
Kal lig ram Könyv- és Lap ki adó Kft. (Bra tis la va–Po zsony)* 3 000 000 Ft
Ko i no nia Ki adó Kft. (Cluj Na po ca–Ko lozs vár) 1 000 000 Ft
Kor társ Könyv ki adó Kft. (Bu da pest)* 3 000 000 Ft
Ko runk Ba rá ti Tár sa ság (Cluj Na po ca–Ko lozs vár) 1 400 000 Ft
Krá ter Iro dal mi és Mû vé sze ti Mû hely Egye sü let (Bu da pest) 1 500 000 Ft
Mag ve tõ Könyv ki adó és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest) 3 000 000 Ft
Ma gyar Nap ló Ki adó Kft. (Bu da pest) 2 000 000 Ft
Méry Ra tio Ki adó (Sa mo rin–Som or ja) 1 400 000 Ft
Móra Fe renc If jú sá gi Könyv ki adó Rt. (Bu da pest) 3 000 000 Ft
Mó ricz Zsig mond Ala pít vány (Bu da pest) 1 500 000 Ft
Múlt és Jövõ Lap- és Könyv ki adó Bt. (Bu da pest) 2 000 000 Ft
Nap Ki adó Kft. (Bu da pest)* 1 200 000 Ft
Orp he usz Ki adói Kft. (Bu da pest) 1 400 000 Ft
Osi ris Ki adó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest) 1 800 000 Ft
Pont Ki adó Kft. (Bu da pest) 1 000 000 Ft
Pro Pan no nia Ki adói Ala pít vány (Pécs) 1 000 000 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: 3 685 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 2 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 3 685 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 1 300 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar–Szlo vén Ba rá ti Tár sa ság (Bu da pest)
A szlo vén kor társ iro da lom an to ló gi á ja Zá go recz-Csu ka Ju dit for dí tá sá ban, 
kor társ mû vé szek il luszt rá ci ó i val címû ki ad vány meg je len te té sé re 300 000 Ft

Szép iro dal mi Fi gye lõ Ala pít vány (Bu da pest)
A Szép iro dal mi Fi gye lõ fo lyó irat 4., 5., 6. lap szá má nak meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

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

el nö ke

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

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

Be ér kezési ha tár nap: 2005. szep tem ber 15.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. ok tó ber 27.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 19 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 19 445 230 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (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: –
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: 15 278 655 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 15 278 655 Ft

A tá mo ga tott pá lyá za to kat az al té mák sor rend jé ben közöljük.

1. Ha zai nö vény- és/vagy ál lat ker ti, va das par ki ren dez vé nyek tá mo ga tá sá ra,
ki ad vá nyok meg je len te té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ál lat kert és Ak vá ri um-Ter rá ri um Kht. (Pécs)
Ren dez vé nyek tá mo ga tá sá ra, ki ad vá nyok meg je len te té sé re 500 000 Ft

Kit ten ber ger Kál mán Nö vény- és Va das park Szol gál ta tó Kht.
(Veszp rém)
Az ökológiai szemléletformálást alakító rendezvények lebonyolítására 
és kiadványok megjelentetésére 505 325 Ft

Sze ge di Va das park (Sze ged)
Is me ret ter jesz tõ ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra a Sze ge di Va das park ban 100 000 Ft

Tro pi ca ri um-Óce a ná ri um Ven dég lá tó és Szó ra koz ta tó Kft.
(Budapest)
Nap tár és mun ka fü zet ké szí té sé re ál ta lá nos is ko lá sok szá má ra 
a ma gyar or szá gi vé dett ha lak ról 1 000 000 Ft
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2. Ha zai nö vény és/vagy ál lat ker tek, va das par kok lá to ga tó i nak tá jé koz ta tá sát
szol gá ló in for má ci ós rend szer fej lesz té sé re, ki ad vá nyok meg je len te té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ál lat- és Nö vény kert (Jász be rény)
Ál lat ker ti tá jé koz ta tó szó ró lap ké szí té sé re 300 000 Ft

Ál lat kert és Ak vá ri um-Ter rá ri um Kht. (Pécs)
A fa lu si éle tet be mu ta tó Li li pu ti falu címû já té kos 
in for má ci ós rend szer ki ala kí tá sá ra 1 450 000 Ft

Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem (Bu da pest)
Vir tu á lis tan ös vé nyek web si te-on tör té nõ be mu ta tá sá ra a bu dai ar bo ré tum ban 462 200 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
A Bu da pest Fû vész kert Tá jak, ko rok, mú ze u mok kis könyv tá ra 
615. szá mú is mer te tõ jé nek új ra-meg je len te té sé re 
az ELTE bo ta ni kus kert je gondozásában 241 000 Ft

Fõ vá ro si Ál lat- és Nö vény kert (Bu da pest)
A Fõ vá ro si Ál lat- és Nö vény kert faj táb la rend sze ré nek meg újí tá sá ra 1 237 847 Ft
A Fõ vá ro si Ál lat- és Nö vény ker tet be mu ta tó 
ál ta lá nos ki ad vány meg je len te té sé re 1 426 500 Ft

Kit ten ber ger Kál mán Nö vény- és Va das park Szol gál ta tó Kht.
(Veszp rém)
In for má ci ós és te ma ti kus út vo nal-ter ve zé si rend szer fej lesz té sé re 
a veszp ré mi ál lat kert ben 1 072 045 Ft

Ma gyar Ál lat ker tek Szö vet sé ge (Bu da pest)
A tag in téz mé nyek ben fo lyó mun ka szak mai szín vo na lá nak eme lé sé re 
az ál lat ker ti dol go zók szá má ra ké szí tett in for má ci ós rend sze ren keresztül 500 000 Ft

Nyír egy há zi Ál lat park Kht. (Nyír egy há za-Sós tó für dõ)
Több nyel vû tá jé koz ta tó út mu ta tó meg je len te té sé re 600 000 Ft
A park ban ta lál ha tó ál la tok ról szó ló több nyel vû in for má ci ós ki ad vány 
meg je len te té sé re 650  000 Ft

Sze ge di Va das park (Sze ged)
Elekt ro ni kus for má ban tör té nõ is me ret ter jesz tés meg va ló sí tá sá ra 
a Sze ge di Va das park ban 700 000 Ft

Xan tus Já nos Ál lat kert Kht. (Gyõr)
Az ál lat kert nö vény ál lo má nyá nak in for má ci ós táb la rend sze rén ke resz tül
tör té nõ be mu ta tá sá ra, tá jé koz ta tó szó ró lap készítésére 1 083 738 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: 3 700 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 2 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 3 700 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 3 450 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Li get Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
Hor gas Ju dit: A szar vas nyo má ban címû ökok ri ti kai 
köny vé nek meg je len te té sé re 250 000 Ft

Tár ki – Tár sa da lom ku ta tá si In for ma ti kai Egye sü lés (Budapest)
A 10 és 18 év kö zöt ti kor osz tály ol va sá si és könyv vá sár lá si szo ká sai 
címû ku ta tá si prog ram ra 3 200 000 Ft

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

Szak mai Kol lé gi um
el nö ke
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TÁJÉKOZTATÓ 
A KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. szep tem ber 30.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. no vem ber 2.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 57 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 11 066 394 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból):  5 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 1 000 000 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: 36 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 6 895 680 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 6 203 000 Ft

1. Mû ve lõ dé si elõ adás-so ro za tok tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

A Kö rös-vi dék Drá ma pe da gó gi á já ért Ala pít vány (Bé kés csa ba)
Elõ adás-so ro zat szín ját szás ról cso port ve ze tõk nek 200 000 Ft

A Köz mû ve lõ dés Háza Kht. (Ta ta bá nya)
Kor társ mû vé sze ti kon fe ren cia so ro zat meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

Alba Re gia Tánc egye sü let (Szé kes fe hér vár)
60 órás mû vé sze ti elõ adás-so ro zat ama tõr mû vé sze ti cso port ve ze tõk 
és köz mû ve lõ dé si szak em be rek részére 200 000 Ft

Arany tíz Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Elõ adás-so ro zat a Bu da pes ti Nép mû ve lõk Egye sü le te if jú sá gi ta go za ta ré szé re 200 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Köz mû ve lõ dé si Szakmai
Tanácsadó és Szolgáltató Intézete (Kecs ke mét)
Tánc ok ta tói elõ adás-so ro zat a dél-al föl di ré gió gyer mek- és if jú sá gi 
nép tánc cso port jainak pedagógusai ré szé re 200 000 Ft

Bar ta ko vics Béla Mû ve lõ dé si Köz pont (Eger)
Sze mé lyi ség- és kö zös ség fej lesz tés mû vé sze tek kel tar tal mú prog ram ra 200 000 Ft

Bar tók Béla Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont Kht. (Gyõr)
Mû vé sze ti elõ adás-so ro zat meg va ló sí tá sá ra 125 000 Ft
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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 (Békéscsaba)
Mû vé sze ti elõ adás-so ro zat köz mû ve lõ dé si szak em be rek ré szé re 200 000 Ft

Bé kés csa bai If jú sá gi Ház és Ál ta lá nos Tár sas kör (Bé kés csa ba)
Új uta kon Mun ká csy nyo má ban cím mel elõ adás-so ro zat meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Köz mû ve lõ dé si 
és Ide gen for gal mi In té zet (Miskolc)
Elõ adás-so ro zat szer ve zé se az észak-ma gyar or szá gi ré gi ó ban 
vi zu á lis mû vé sze ti te rü le ten mû kö dõ ama tõr mû vé sze ti cso por tok 
és ci vil szer ve ze tek vezetõi részére 180 000 Ft

Bu da pes ti Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Mû vé szet kö zel rõl címû mû vé sze ti is me ret ter jesz tõ 
elõ adás-so ro zat meg ren de zé sé re 180 000 Ft

Ci gány Kul tu rá lis és Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Pécs)
Mû vé sze ti elõ adás-so ro zat meg va ló sí tá sá ra 150 000 Ft

Deb re ce ni Mû ve lõ dé si Köz pont (Deb re cen)
Mû vé sze ti elõ adás-so ro zat meg va ló sí tá sá ra 180 000 Ft

Dél-Al föl di Re gi o ná lis Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Bé kés csa ba)
Kor társ mû vé sze ti elõ adás-so ro zat meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Élet fa Kul tu rá lis Ala pít vány (Bé kés csa ba)
Az idõ di men zi ó ja a kor társ mû vé sze ti tö rek vé sek ben cím mel 
mû vé sze ti elõ adás-so ro zat meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Fa lu ház és Könyv tár (Le ány fa lu)
Kor társ iro dal mi elõ adás-so ro zat meg va ló sí tá sá ra 100 000 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 (Zalaegerszeg)
Mû vé szet el mé le ti elõ adás-so ro zat meg va ló sí tá sá ra köz mû ve lõ dé si 
szak em be rek és ama tõr mû vé szek részére 180 000 Ft

Kiss Áron Ma gyar Já ték Tár sa ság (Bu da pest)
Já ték kul tú ra, já ték mû vé szet, újabb tö rek vé sek, új meg kö ze lí té sek 
cím mel elõ adás-so ro zat meg va ló sí tá sá ra 150 000 Ft

Köl csey Fe renc Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Deb re cen)
A szín pa di tánc vi lá ga – elõ adás -so ro zat ama tõr tánc együt te sek ve ze tõi ré szé re 194 000 Ft

Ma gyar Kó ru sok és Ze ne ka rok Szö vet sé ge – KÓTA (Bu da pest)
A KÓTA to vább kép zõ, mû vé sze ti elõ adás-so ro za ta 
Bu da pes ten és Deb re cen ben 200 000 Ft

Mar ca li Vá ro si Kul tu rá lis Köz pont (Mar ca li)
Mû vé sze ti elõ adás-so ro zat köz mû ve lõ dé si szak em be rek nek 100 000 Ft
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Me zõ ma da ras Fej lesz té si Egye sü le te (Me zõ ma da ras)
To vább kép zés a me zõ sé gi ama tõr mû vé sze ti cso por tok ve ze tõi szá má ra 200 000 Ft

Mó ricz Pál Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Haj dú ná nás)
In ten zív szín ját szós to vább kép zés meg va ló sí tá sá ra 150 000 Ft

Pé csi Kul tu rá lis Köz pont (Pécs)
A Kal li o pé dal no kai címû mód szer ta ni so ro zat meg va ló sí tá sá ra Pé csett* 200 000 Ft

Pest szen tim rei Kö zös sé gi Ház (Bu da pest)
A leg újabb mû vé sze ti irány za tok ban való el iga zo dást se gí tõ 
elõ adás-so ro zat a Pest szen tim rei Kö zös sé gi Házban 200 000 Ft

Ro má ni ai Ma gyar Nép tánc Egye sü let (Sep si szent györgy)
Az er dé lyi ma gyar ko re og rá fu sok to vább kép zõ kur zu sa meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Sillye Gá bor Mû ve lõ dé si Köz pont és Kö zös sé gi Ház
(Haj dú bö ször mény)
Mû vé sze ti elõ adás-so ro zat meg va ló sí tá sá ra al ko tó mû vé sze ti cso por tok 
ve ze tõi és köz mû ve lõ dé si szak em be rek számára 168 000 Ft

Sza bad Szín ját szá sért Egye sü let (Bu da pest)
Szín há zi to vább kép zõ elõ adás-so ro zat meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Kó rus szer ve zet (Nyír egy há za)
A me gyé ben mû kö dõ gyer mek-, if jú sá gi és fel nõtt kó ru sok ve ze tõ i nek 
szak mai elõ adás-so ro za tá ra 140 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Me gyei Pe da gó gi ai,
Köz mû ve lõ dé si és Kép zé si In té ze te (Nyíregyháza)
Mû vé sze ti elõ adás-so ro zat szer ve zé se nép ze nei, báb- és szín ját szó 
cso port ve ze tõk szá má ra 200 000 Ft

Szé kely Mi hály Kó rus Köz mû ve lõ dé si Ala pít vány (Jász be rény)
Az is ko lai és fel nõtt ama tõr ének ka rok he lye, sze re pe a köz ok ta tás ban 
és köz mû ve lõ dés ben cím mel elõ adás-so ro zat meg va ló sí tá sá ra 106 000 Ft

Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ros Fel sõ gal lai Szé che nyi Ist ván
Mû ve lõ dé si Ház (Ta ta bá nya)
Az öröm ün nep foly ta tó dik… drá ma pe da gó gi á ra épü lõ 
já ték mód szer ta ni elõ adás-so ro zat ra 200 000 Ft

Veszp rém Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Veszp rém)
Báb tör té ne ti és báb el mé le ti elõ adá sok pe da gó gu sok kal 
báb cso port ve ze tõk nek 200 000 Ft

Veszp rém Me gyei Nép mû vé sze ti Egye sü let (Veszp rém)
Bá tor ság pró ba: kor társ nép mû vé szet ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
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Zala Me gyei Mû ve lõ dé si és Pe da gó gi ai In té zet, Szak kép zõ Is ko la
(Za la eger szeg)
Csak ad dig él egy nem zet, amíg van ha gyo má nya címû mû vé sze ti 
elõ adás-so ro zat meg va ló sí tá sá ra 150 000 Ft

Za lá ért Egye sü let (Za la eger szeg)
Elõ adás-so ro zat köz mû ve lõ dé si szak em be rek ré szé re a leg újabb 
mû vé sze ti irány za tok ban való el iga zo dás céljából 150 000 Ft

*

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: 12 046 688 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 4 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 2 110 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 1 710 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Csong rád Me gyei Köz mû ve lõ dé si Ta nács adó Köz pont (Szeged)
A VII. köz mû ve lõ dé si nyá ri egye tem kö te té nek meg je len te té sé re 210 000 Ft

Kul tu rá lis Köz pon tok Or szá gos Szö vet sé ge (Kecs ke mét)
A köz mû ve lõ dés új ki hí vá sai 1. cím mel or szá gos köz mû ve lõ dé si kon fe ren cia
meg va ló sí tá sá ra* 700 000 Ft

Ma gyar Kol lé gi um Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
Ad vent a fel vi dé ki ek kel, nép tánc prog ram meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Pest Me gyei Nép mû ve lõk Egye sü le te (Da bas)
Pest me gyei nép mû ve lõk és ön kor mány za ti tiszt ség vi se lõk szak mai ta nács ko zá sá nak
meg va ló sí tá sá ra* 300 000 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 POPULÁRIS ZENEKULTÚRA 
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. szep tem ber 9.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. no vem ber 7.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 401 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 252 877 493 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: 4 652 980 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: 69 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 50 871 100 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 26 000 000 Ft

A tá mo ga tott pá lyá za to kat az al té mák sor rend jé ben közöljük.

1. Ma gyar könnyû ze nei elõ adók, ze ne ka rok elsõ ke res ke del mi for ga lom ba
ke rü lõ hang le me zé nek meg je len te té sé re

2. Ma gyar könnyû ze nei elõ adók, ze ne ka rok elsõ szer zõi ki adás ban meg je le nõ
hang le me zé re

3. Ma gyar könnyû ze nei elõ adók, ze ne ka rok be mu tat ko zó de mo fel vé te lé nek
tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ar te misszió Ala pít vány (Bu da pest)
A No ma da együt tes elsõ nagy le me zé nek szer zõi ki adás ban tör té nõ 
meg je len te té sé re 600 000 Ft

Bá gyi Ba lázs (Su ko ró)
A Bá gyi Ba lázs Qu ar tet szer zõi ki adás ban meg je le nõ hang le me zé nek ki adá sá ra 350 000 Ft

Ben de Zsolt (Bu da pest)
A Ben de Zsolt Qu ar tet szer zõi ki adás ban meg je le nõ hang le me zé nek ki adá sá ra 300 000 Ft

Bi ha ri Ba lázs (Bu da pest)
A Hip pi kil ler ze ne kar szer zõi ki adás ban meg je le nõ hang le me zé nek ki adá sá ra 400 000 Ft
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Bo dor Ákos (Szi get vár)
A Per so na Non Gra ta ze ne kar szer zõi ki adás ban meg je le nõ 
hang le me zé nek ki adá sá ra 400 000 Ft

Bó nyai Bar ba ra (Bu da ke szi)
A Troo Lenz ze ne kar be mu tat ko zó de mo fel vé te lé nek el ké szí té sé re 200 000 Ft

Bo nyár Ju dit (Bük kösd)
A Ne o folk ze ne kar szer zõi ki adás ban meg je le nõ hang le me zé nek ki adá sá ra 200 000 Ft

Bölcs kei Gusz táv (Deb re cen)
A Kál vin tér ze ne kar be mu tat ko zó de mo fel vé te lé nek el ké szí té sé re 200 000 Ft

Bö ször mé nyi Lász ló Ger gely (Bu da pest)
A Ke re kes Band elsõ ke res ke del mi for ga lom ba ke rü lõ 
al bu má nak meg je len te té sé re 500 000 Ft

CLS Mû vé sze ti Ki adó Kft. (Bu da pest)
A 30Y ze ne kar elsõ ke res ke del mi for ga lom ba ke rü lõ hang le me zé nek
meg je len te té sé re 600 000 Ft
A Fish Ze ne kar elsõ ke res ke del mi for ga lom ba ke rü lõ hang le me zé nek 
meg je len te té sé re 500 000 Ft

Cse re pes Anna (Bu da pest)
A Pu pil la Pro jekt ze ne kar szer zõi ki adás ban meg je le nõ 
hang le me zé nek ki adá sá ra 500 000 Ft

Csu haj-Bar na Ti bor (Bu da pest)
Az East Side Jazz Com pany együt tes be mu tat ko zó 
de mo fel vé te lé nek el ké szí té sé re 250 000 Ft

Et no fon Mû vé sze ti és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Tan go Es pe ri men to ze ne kar elsõ ke res ke del mi for ga lom ba ke rü lõ 
CD-jé nek meg je len te té sé re 600 000 Ft

Far kas And rás (Bu da pest)
Já ger Ban di szer zõi ki adás ban meg je le nõ hang le me zé nek ki adá sá ra 300 000 Ft

Fecs ke And rás Ist ván (Bu da pest)
Az elsõ Sun Works hop ze ne kar szer zõi ki adás ban 
meg je le nõ hang le me zé nek ki adá sá ra 300 000 Ft

Fe renc vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és In téz mé nyei (Budapest)
A Cha gall Klez mer Band szer zõi meg je len te té sé re 
a ze ne kar fenn ál lá sá nak 5 éves év for du ló já ra 350 000 Ft

FF Film & Mu sic For gal ma zói és Ki adói Kft. (Bu da pest)
A Frenk ze ne kar elsõ ke res ke del mi for ga lom ba ke rü lõ 
hang le me zé nek meg je len te té sé re 600 000 Ft
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Gom bo lai Igor (Be sen ce)
Az An sel mo Krew ze ne kar szer zõi ki adás ban meg je le nõ 
hang le me zé nek ki adá sá ra 500 000 Ft

Gyár fás Ist ván (Bu da pest)
A Gyár fás Qu ar tet Old Ams ter dam címû szer zõi ki adá sú le me zé nek 
el ké szí té sé re 350 000 Ft

Har csa Ve ro ni ka (Bu da ka lász)
A Har csa Ve ro ni ka Qu in tet be mu tat ko zó de mo fel vé te lé nek el ké szí té sé re 200 000 Ft

Hárs ágyi Pé ter Le ven te (Bu da pest)
A Kamu ze ne kar szer zõi ki adá s ban meg je le nõ CD-jé nek ki adá sá ra 400 000 Ft

Hor nai Ani ta (Keszt hely)
A Bo ra go ze ne kar szer zõi ki adá s ban meg je le nõ hang le me zé re: 
ma gyar nép da lok fel dol go zá sa egye di hang sze re lés sel 500 000 Ft

Ká dár Zol tán (Sellye)
A Le bú jok együt tes szer zõi ki adás ban meg je le nõ 
hang le me zé nek ki adá sá ra 200 000 Ft

Ka mon dy Imre (Bu da pest)
A Ca ba ret Med ra no ze ne kar Bal káncir kusz címû 
al bu má nak szer zõi ki adás ban való meg je len te té sé re 500 000 Ft

Ka szás Pé ter Ze nei Be té ti Tár sa ság (Bu da pest)
A Na lan da ze ne kar szer zõi ki adás ban meg je le nõ hang le me zé nek ki adá sá ra 300 000 Ft

Ke re kes Kor nél Gá bor (Pécs)
A Za gas tic ze ne kar szer zõi ki adás ban meg je le nõ hang le me zé nek ki adá sá ra 500 000 Ft

Ke re kes Su gár ka (Szi get szent mik lós)
A Me zít láb a park ban ze ne kar be mu tat ko zó de mo fel vé te lé nek el ké szí té sé re 200 000 Ft

Kiss Er zsé bet (Bu da pest)
Az Egy Kiss Er zsi Zene 4. al bu má nak szer zõi ki adás ban való meg je len te té sé re 500 000 Ft

Ko men czi Bá lint (Gyön gyös)
Az Eat me! ze ne kar szer zõi ki adás ban meg je le nõ hang le me zé nek ki adá sá ra 400 000 Ft

Kó nya Le ven te Jó zsef (Zsa ro lyán)
Az Él ze ne kar be mu tat ko zó de mo fel vé te lé nek el ké szí té sé re 200 000 Ft

Kör mö czi Pé ter (Szé kes fe hér vár)
A Ca da ve res ze ne kar szer zõi ki adás ban meg je le nõ hang le me zé nek ki adá sá ra 300 000 Ft

Ma csin ka Zsolt (Eger)
A Vi rus ze ne kar be mu tat ko zó de mo fel vé te lé nek el ké szí té sé re 200 000 Ft

Makk Ár pád Ba lázs (Bu da pest)
A Cy born ze ne kar szer zõi ki adás ban meg je le nõ hang le me zé nek ki adá sá ra 400 000 Ft
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Men szá tor Hé resz At ti la (Bu da pest)
A Du en de ze ne kar szer zõi ki adás ban meg je le nõ hang le me zé nek ki adá sá ra 400 000 Ft

Mes tyán Ádám (Bu da pest)
A Yava ze ne kar be mu tat ko zó de mo fel vé te lé nek el ké szí té sé re 200 000 Ft

Oláh Sza bolcs (Bu da pest)
Az Oláh Sza bolcs Qu ar tet szer zõi ki adá sú hang le me zé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Oláh Zol tán (Bu da pest)
A Gip sy Swing ze ne kar elsõ szer zõi ki adá sú hang le me zé nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Pé ter Já nos (Bu da pest)
A Gre en Gar den Gro o ve ze ne kar Eco mu sic címû de mo já nak el ké szí té sé re 200 000 Ft

Pos tai és Táv köz lé si Mû ve lõ dé si Ala pít vány (Bu da pest)
A Jazz Vo i ces ének együt tes de mo fel vé te lé nek el ké szí té sé re 200 000 Ft

Rácz Ka ta lin Ju li an na (Bu da pest)
Rácz Kati & Tri ó ja szer zõi ki adá sú hang le me zé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Rácz Ti bor (Tol na)
A Peet Együt tes szer zõi ki adá sú hang le me zé nek meg je len te té sé re, 
pro mó ci ó já ra 500 000 Ft

Raj nai Ákos (Pécs)
A You Jane ze ne kar de mo fel vé te lé nek el ké szí té sé re 200 000 Ft

Réz György (Bu da pest)
A Jós ka Pis ta, az öccse meg én rajz film be tét da la i nak a
Jós ka pis ta Ze ne kar ál tal el ké szí tett de mo fel vé te lé re 200 000 Ft

Rut kai Bor bá la Sára (Bu da pest)
A Spec ko Jed no együt tes A hõ sök keze mun ka cí met vi se lõ 
CD-jé nek szer zõi ki adás ban való meg je len te té sé re 600 000 Ft

Sán dor Dá ni el (Pécs)
Az Esc lin Syn do ze ne kar szer zõi ki adá sú hang le me zé nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Sütõ Már ton (Bu da pest)
A Smár ton Trio ze ne kar szer zõi ki adá sú hang le me zé nek meg je len te té sé re 200 000 Ft

Sza bó Dá vid (Gyõr)
A VL45 ze ne kar de mo fel vé te lé nek el ké szí té sé re 200 000 Ft

Sza ló ky Béla (Bu da pest)
A Sza ló ky Clas sic Jazz Band ze ne kar szer zõi ki adás ban 
meg je le nõ hang le me zé nek ki adá sá ra 400 000 Ft

Ta káts Esz ter An na má ria (Za la eger szeg)
Ta káts Esz ter: Rö vid táv címû szer zõi ki adás ban 
meg je le nõ hang le me zé nek ki adá sá ra és pro mó ci ó já ra 500 000 Ft
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Te mes vá ri Ba lázs (Gö döl lõ)
Az Ion Ze ne kar szer zõi ki adás ban meg je le nõ hang le me zé nek ki adá sá ra 400 000 Ft

To kaj-Hegy al jai Zsi dó Ha gyo mány õr zõ Egye sü let (Tokaj)
A Fel le gi ni Klez mer Gip sy Band ze ne kar szer zõi ki adás ban 
meg je le nõ hang le me zé nek ki adá sá ra 400 000 Ft

To kay Le ven te (Deb re cen)
A Ska fun derz ze ne kar szer zõi ki adás ban meg je le nõ hang le me zé nek ki adá sá ra 300 000 Ft

Tõ kés Ábel Krisz ti án (Bu da pest)
A Bra ins ze ne kar szer zõi ki adás ban meg je le nõ hang le me zé nek ki adá sá ra 500 000 Ft

Víz vár di And rás (Bu da pest)
A Di a po si ti ve ze ne kar szer zõi ki adás ban meg je le nõ hang le me zé nek ki adá sá ra 400 000 Ft

Zagy va Ta más (Nyír egy há za)
A Chal ga ze ne kar szer zõi ki adás ban meg je le nõ hang le me zé nek ki adá sá ra 400 000 Ft

4. Élõ könnyû ze nei te het ség ku ta tó ver se nyek meg ren de zé sé nek tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Del ta-Un ion Ven dég lá tó és Szol gál ta tó Bt. (Szar vas)
A WAN2 te het ség ku ta tó fesz ti vál meg ren de zé sé re 
és a gyõz te sek de mo fel vé te le i nek el ké szí té sé re 700 000 Ft

Eu to pia Sop per & Gotsch ke Kft. (Hárs kút)
Az ABC-te het ség ku ta tó ver seny meg ren de zé sé re 
és a gyõz te sek de mo fel vé te le i nek el ké szí té sé re 600 000 Ft

Ma gyar Jazz Szö vet ség (Bu da pest)
Az V. Bu da pes ti Big-Band Fesz ti vál és Ta lál ko zó
gyõz te sei de mo fel vé te le inek el ké szí té sé re* 300 000 Ft

Ma gyar Rá dió Rt. (Bu da pest)
Jazz te het ség ku ta tó ver seny meg ren de zé sé re és a gyõz te sek 
de mo fel vé te le i nek el ké szí té sé re 800 000 Ft

Pat tan tyús Áb ra hám Géza Ipa ri Szak kö zép is ko la és Ál ta lá nos
Mû ve lõ dé si Központ (Gyõr)
A IX. Gyõ ri pop-rock te het ség ku ta tó fesz ti vál meg ren de zé sé re 
és a gyõz tes de mo fel vé te le i nek el ké szí té sé re 330 000 Ft

Pe ron Mu sic Fo un da ti on Ze ne mû ki adó és Te het ség gon do zó
Ala pít vány (Tatabánya)
A XI. Pe ron te het ség ku ta tó fesz ti vál meg ren de zé sé re Ta ta bá nyán 
és a gyõz tes de mo fel vé te le i nek el ké szí té sé re 600 000 Ft
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Szent esi Mû ve lõ dé si Köz pont (Szen tes)
Élõ könnyû ze nei te het ség ku ta tó ver seny ren de zé sé re 
és a gyõz te sek de mo fel vé te le i nek el ké szí té sé re 170 000 Ft

5. Ama tõr elõ adók pá lya kez dé sé nek tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Far kas Rita (Bu da pest)
A Fri nity ze ne kar pró ba ter mi bér le ti dí já nak ki fi ze té sé re 150 000 Ft

Gás pár And rás (Bu da pest)
A Le Tro o per ze ne kar pá lya kez dé sé nek tá mo ga tá sá ra 150 000 Ft

Gyõ ri Le ven te (Bu da örs)
A D’Colt Age ze ne kar pró ba te rem bér le ti dí já nak ki fi ze té sé re 150 000 Ft

Ki rály Gyön gyi (Gyön gyös)
A Ke le ti át já ró ze ne kar pró ba ter mi bér le ti dí já nak ki fi ze té sé re 150 000 Ft

Po no ri-Thew rewk Aj tony And rás (Bu da pest)
A Vel vet Stab ze ne kar pá lya kez dé sé nek tá mo ga tá sá ra 150 000 Ft

Sza ba dos Ger gely (Pécs)
A Spa ces hit ze ne kar pá lya kez dé sé nek tá mo ga tá sá ra 150 000 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: 12 350 000 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: 12 350 000 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

Pri va te Moon Re cords Mû vé sze ti és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A Ternipe és a Kamikaze zenekar zenei anyagának ki adá sá  ra* 800 000 Ft

Ret kes At ti la s. k.,
a Po pu lá ris Ze ne kul tú ra Ide ig le nes 

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. szep tem ber 20.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. no vem ber 8.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 136 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 130 033 584 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 14 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 11 936 888 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: 101 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 100 831 763Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 73 133 648 Ft

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

1. Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer ki ala kí tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Kecs ke mét)
Hard ver esz kö zök és szoft ve rek be szer zé sé re 1 499 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Le vél tár (Pécs)
Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer ki ala kí tá sá ra* 1 030 000 Ft

Bé kés Me gye Kép vi se lõ-tes tü le te Me gyei Le vél tá ra (Gyula)
Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer ki ala kí tá sá ra 
és szoft ver be szer zé sé re 986 000 Ft

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Le vél tár (Mis kolc)
Egy sé ges elekt ro ni kus nyil ván tar tá si rend szer ki ala kí tá sá ra 1 000 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (Mis kolc)
Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer ki ala kí tá sá ra* 1 268 000 Ft

Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem (Bu da pest)
Egy sé ges kon fi gu rá ció be szer zé sé re a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem le vél tá rá ba 350 000 Ft
Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer ki ala kí tá sá ra 
az Entz Fe renc könyv tár és le vél tár szak le vél tá rá ban 350 000 Ft
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Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem (Budapest)
Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer ki ala kí tá sá ra 
az egye tem le vél tá rá ban 350 000 Ft

Csong rád Me gyei Le vél tár (Sze ged)
Az egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer mû kö dé sé hez 
szük sé ges hard ve rek és szoft ve rek be szer zé sé re 1 500 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer hez 
alap gép be szer zé sé re* 300 000 Ft

Fej ér Me gyei Le vél tár (Szé kes fe hér vár)
Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer ki ala kí tá sá ra 1 000 000 Ft

Gyõr Me gyei Jogú Vá ros Le vél tá ra (Gyõr)
Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer ki ala kí tá sá ra 281 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye Gyõ ri Le vél tá ra (Gyõr)
Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer 
mû köd te té sé hez szük sé ges hard ver és szoft ver esz kö zök be szer zé sé re 950 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye Sop ro ni Le vél tá ra (Sop ron)
Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer ki ala kí tá sá ra 925 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Le vél tár (Deb re cen)
Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer ki ala kí tá sá ra 1 400 000 Ft

He ves Me gyei Le vél tár (Eger)
Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer ki ala kí tá sá ra 1 300 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Le vél tár (Szol nok)
Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer ki ala kí tá sá ra 1 400 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Esz ter gom)
Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer ki ala kí tá sá ra 1 000 000 Ft

Mis kol ci Egye tem (Mis kolc)
Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer ki ala kí tá sá ra 
a Mis kol ci Egye tem le vél tá rá ban 350 000 Ft

Nóg rád Me gyei Le vél tár (Sal gó tar ján)
Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer mû köd te té sé hez 
szük sé ges hard ver és szoft ver esz kö zök be szer zé sé re 1 000 000 Ft

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem (Sop ron)
Hard ver erõ for rá sok be szer zé sé re az egy sé ges elekt ro ni kus 
le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer mû köd te té sé hez 700 000 Ft

Pest Me gyei Le vél tár (Bu da pest)
Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer mû köd te té sé hez 
szük sé ges szer ver és szoft ver be szer zé sé re 875 000 Ft
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Sem mel we is Or vos tör té ne ti Mú ze um, Könyv tár és Le vél tár
(Budapest)
A le vél tár ban az egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer 
ki ala kí tá sá ra 350 000 Ft

So mogy Me gyei Le vél tár (Ka pos vár)
Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer 
esz köz szük ség le té nek be szer zé sé re 1 000 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra
(Nyír egy há za)
Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer ki ala kí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ros Le vél tá ra (Ta ta bá nya)
Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer ki ala kí tá sá ra 350 000 Ft

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Szek szárd)
Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer 
ki ala kí tá sá hoz szük sé ges esz kö zök be szer zé sé re 1 000 000 Ft

Vác Vá ros Le vél tá ra (Vác)
Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer 
ki ala kí tá sá hoz hard ver és szoft ver be szer zé sé re 500 000 Ft

Vas Me gyei Le vél tár (Szom bat hely)
Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer 
mû kö dé sé hez szük sé ges szer ve r és mun ka ál lo má sok vá sár lá sá ra 1 000 000 Ft

Víz ügyi Mú ze um, Le vél tár és Könyv gyûj te mény (Bu da pest)
Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer ki ala kí tá sá ra 700 000 Ft

Zala Me gyei Le vél tár (Za la eger szeg)
Egy sé ges elekt ro ni kus le vél tá ri nyil ván tar tó rend szer 
al kal ma zá sá hoz szá mí tó gé pek be szer zé sé re 1 000 000 Ft

2. Le vél tá ri se géd le tek ké szí té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (Budapest)
Elekt ro ni kus le vél tár is mer te tõ ki ad vány ké szí té sé re* 800 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Kecs ke mét)
Össze vont mu ta tó ké szí té sé re Kecs ke mét vá ros ta nács ülé si
jegy zõ köny ve i hez (1844–1849)* 500 000 Ft
Re gesz ták ké szí té sé re Kecs ke mét vá ros ta ná csá hoz 1675 és 1840 kö zött írt 
la tin nyel vû le ve lek rõl 320 000 Ft
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Bé kés Me gye Kép vi se lõ-tes tü le te Me gyei Le vél tá ra (Gyula)
Bé kés vár me gye 1715 és 1848 kö zöt ti ar chon to ló gi á já nak el ké szí té sé re 252 000 Ft
Az MSZMP Bé kés me gyei bi zott sá ga ira tai re per tó ri u má nak 
és na pi ren di jegy zé ké nek el ké szí té sé re 252 000 Ft
Bé kés Vár me gye le vél tá ra re per tó ri u má nak el ké szí té sé re 252 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (Bu da pest)
Fon dis mer te tõ (Fond tör té ne ti be ve ze tõ) ta nul má nyok ké szí té sé re 
a bu da pes ti köz jegy zõi iratokhoz* 283 000 Ft
A szlo vá ki ai le vél tá rak ma gyar pro ve ni en ci á jú fond jai és ál la gai 
1918-ig és 1938–1945 kö zött 2. címû le vél tá ri se géd let ké szí té sé re* 1 891 000 Ft

Bu da pesti Cor vi nus Egye tem (Bu da pest)
Ma gyar or szá gi vi lá gi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek a kez de tek tõl 1945 (1953)-ig 
címû le vél tá ri se géd let el ké szí té sé re 292 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye Sop ro ni Le vél tá ra (Sop ron)
Sop ron vá ros és vár me gye tan in té ze te i nek ira tai Gyõr-Mo son-Sop ron me gye 
sop ro ni le vél tá rá ban 1777–1945 (1950) címû re per tó ri um össze ál lí tá sá ra 400 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Le vél tár (Szol nok)
Az MKP Jász-Nagy kun-Szol nok me gyei ira ta i nak (1944–1948) 
re per tó ri u ma el ké szí té sé re 500 000 Ft

Ka piszt rán Szent Já nos ról Ne ve zett Fe ren ces Rend tar to mány
(Bu da pest)
A Ka piszt rán Fe ren ces Rend tar to mány 1900–1970 kö zöt ti irat anya gá nak 
ku tat ha tó vá té te lé re 400 000 Ft

Kiss né Bog nár Krisz ti na (Ve res egy ház)
A Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem le vél tá ra 
re per tó ri u má nak el ké szí té sé re 500 000 Ft

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)
An tik gem ma pe csé tek a kö zép ko ri Ma gyar or szá gon 
címû ka ta ló gus elõ ké szí té sé re* 300 000 Ft

Nóg rád Me gyei Le vél tár (Sal gó tar ján)
Sal gó tar já ni fe le ke ze ti anya köny vek (1745–1870) adat bá zis-se géd le té nek
ki ala kí tá sá ra 2 000 000 Ft

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem (Sop ron)
Re per tó ri um ké szí té sé re az NyME köz pon ti le vél tár 
mo son ma gya ró vá ri fi ók le vél tá ra (MÉK) le vél tá ri anyagából 500 000 Ft

Pi a ris ta Tar to mány fõ nök ség (Bu da pest)
A le vél tá ri hon lap se géd le tek kel tör té nõ ki egé szí té sé re 
a rend tar to mány köz pon ti le vél tá ra által 400 000 Ft
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Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra
(Nyír egy há za)
Fond- és ál lag jegy zék el ké szí té sé re 600 000 Ft
A La za rus tér kép nyil ván tar tó prog ram he lyi adat bá zi sá nak ki ala kí tá sá ra 100 000 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 (Debrecen)
Irat jegy zék és mu ta tók az egy ház ke rü le ti köz gyû lé si ira tok hoz 
1743–1817 címû le vél tá ri se géd let el ké szí té sé re* 500 000 Ft

Vas Me gyei Le vél tár (Szom bat hely)
Szom bat hely me zõ vá ros késõ fe u da liz mus kori (1799–1848) 
adó jegy zé ke i nek elekt ro mos adat bá zis ban való rög zí té sé re 1 000 000 Ft

Veszp rém Me gyei Le vél tár (Veszp rém)
A Veszp rém Me gyei Le vél tár fond jegy zé ké nek el ké szí té sé re 600 000 Ft

3. For rás ki ad vá nyok elõ ké szí té sé re

4. For rás ki ad vá nyok köz zé té te lé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Le vél tár (Mis kolc)
Gö mör vár me gye 9 kér dõ pon tos úr bé ri vizs gá la ta i nak 
ki adás ra való elõ ké szí té sé re 660 000 Ft
A Bor sod me gye egye sü le te i nek adat tá ra 
címû for rás ki ad vány köz zé té te lé re 400 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (Bu da pest)
A Bu da -Pest és Bu da pest dísz pol gá rai XIX–XXI. szá zad 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re* 441 000 Ft
A Bu da pes ten érett sé gi vizs gát tet tek szá mí tó gé pes név tá ra 1850–1947 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re* 400 000 Ft
1956-os per anya gok ból össze ál lí tott fo tó al bum ki adá sá ra* 1 500 000 Ft

Bu da pest Cor vi nus Egye tem (Bu da pest)
Ke res ke del mi aka dé mi ák hall ga tói a du a liz mus ko rá ban 1891–1918 címû 
for rás ki ad vány meg je len te té sé re 161 000 Ft

Csong rád Me gyei Le vél tár (Sze ged)
A Sváb tü kör címû ki ad vány elõ ké szí té sé re 400 000 Ft
A sze ge di szan dzsák te le pü lé se i nek la ko sai és bir to ko sai 1570-ben 
címû for rás ki ad vány meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
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Dr. Pálf fy Géza (Bu da pest)
A ha di tér ké pé szet kez de tei a Habs burg bi ro da lom ban: 
az An gi e li ni vár épí tész fa mí lia 16. szá za di kéz ira tos tér ké pei Ma gyar or szág ról 
címû for rás ki ad vány elõkészítésére 522 648 Ft

Egy ház me gyei Le vél tár (Gyõr)
Apor Vil mos püs pök 1941–45 kö zöt ti kör le ve lei és egy ház kor mány za ti 
ira tai ki adá sá nak elõ ké szí té sé re 550 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
A ko lozs vá ri Je zsu i ta Aka dé mia és a Gyu la fe hér vá ri Sze mi ná ri um 
hall ga tó sá ga 1641–1784 címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re* 882 000 Ft
A kö zép ko ri kül föl di ma gyar egye tem já rás adat tá rá nak elõ ké szí té sé re* 400 000 Ft

Evan gé li kus Egy ház köz sé g (Oros há za)
A Mór ing-könyv (1788–1835) címû for rás fel dol go zás meg je len te té sé re 250 000 Ft

Gyõr Me gyei Jogú Vá ros Le vél tá ra (Gyõr)
Gyõr szín ját szá sá nak for rá sai a 18. szá zad ele jé tõl 1849-ig 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 500 000 Ft
A Va gon gyá ri mun kás ta nács for rá sa i nak ki adá sá ra 1 000 000 Ft
Gyõr me zõ vá ro si idõ sza ká nak pol gár fel vé te li ese tei 
és össze írá sai 1600–1743 címû for rás ki ad vány meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye Gyõ ri Le vél tá ra (Gyõr)
Mo son vár me gye te le pü lé sei 18–19. szá za di kéz ira tos tér ké pe ken 
címû for rás együt tes ki adás ra tör té nõ elõ ké szí té sé re 600 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye Sop ro ni Le vél tá ra (Sop ron)
Egy gaz dag vá ros ve ze tõ – Lack ner Kris tóf pol gár mes ter ja vai 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 522 000 Ft
A Nicz ky csa lád Mo hács elõt ti ok le vél tá ra 1469–1525 kö zöt ti idõ szak ra 
vo nat ko zó (125 db) ok le ve le köz zé té te lé nek elõ ké szí té sé re 819 000 Ft
Ge denk buch (1492–1543) címû for rás ki ad vány ki adá sá ra 
a Sop ron vá ros tör té ne ti for rá sai so ro zat ban 730 000 Ft

HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um (Bu da pest)
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 zált for má ban tör té nõ meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Le vél tá ri Szö vet ség (Bu da pest)
Ma gyar or szá gi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ké pe sí tõ és dok to ri ok le ve lei 
a kez de tek tõl 1948-ig címû for rás ki ad vány elõkészítésére 752 000 Ft

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)
Lymbus-Ma gyar ság tu do má nyi for rás köz le mé nyek címû 
2006. évi for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re* 700 000 Ft
Az MSZMP PB jegy zõ köny vei 1957. címû for rás ki ad vány meg je len te té sé re* 1 000 000 Ft
Ba ráth Mag dol na–Si pos Le ven te: A Nagy Im re-cso port sna go vi ira tai 
címû for rás ki ad vány meg je len te té sé re* 335 000 Ft
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Ne u mann Ti bor (Pi lis csa ba)
Be reg me gye ha tó sá gá nak ok le ve lei (1299–1524) 
címû for rás ki ad vány elõ kész íté sé re 453 000 Ft

Nóg rád Me gyei Le vél tár (Sal gó tar ján)
Nóg rád vár me gye kö zép ko ri ok le ve le i nek fel tá rá sá ra, fel dol go zá sá ra 
és ki adás ra való elõ ké szí té sé re 600 000 Ft
Shvo y Mik lós: Nóg rád vár me gye le írá sa címû for rás kö te té nek ki adá sá ra 1 000 000 Ft

Ön kor mány za ti Le vél tá rak Ta ná csa (Bu da pest)
Az ed dig meg je lent vár me gyei ne me si köz gyû lé si (tör vény ke zé si) 
jegy zõ köny vek alap ján ké szült re gesz ta-kö te tek adat bá zis ba tör té nõ 
kon ver tá lá sá nak elõkészítésére* 4 000 000 Ft

Pest Me gyei Le vél tár (Bu da pest)
A ne me si pe csét le nyo ma tok ról ké szí tett adat bá zis ki épí té sé nek meg kez dé sé re 625 000 Ft

Po li ti ka tör té ne ti In té zet Kht. (Bu da pest)
Wa y and Ti bor rend õr fel ügye lõ val lo má sa a po li ti kai rend õr ség 1919–1944 
kö zöt ti te vé keny sé gé rõl címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 323 000 Ft

Ré csei Ba lázs (Ka pos vár)
Az 1925-ös so mo gyi te le pü lé si köz igaz ga tá si adat la pok 
for rás ki ad vány ként való meg je len te té sé nek elõ ké szí té sé re 215 000 Ft

Réti György (Bu da pest)
Pa laz zo Chi gi és Ma gyar or szág II. olasz dip lo má ci ai 
do ku men tu mok Ma gyar or szág ról címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 700 000 Ft

Sze ged-Csa ná di Egy ház me gye (Sze ged)
A je len kor vé szes nap ja i ban címû for rás ki ad vány meg je len te té sé re 490 000 Ft

Szent Ist ván Egye tem (Gö döl lõ)
A Do ku men tu mok a ma gyar ál lat or vo si ok ta tás tör té ne té hez 
címû ki ad vány so ro zat VI/1. kö te té nek nyom dai elõ ké szí té sé re 252 000 Ft

Tóth Nor bert (Bu da pest)
A lel eszi kon vent le vél tá ra Acta Anni és Int ro duc to ri ae et sta tu to ri ae so ro zat ában 
1387–1410 kö zöt ti ok le ve lek címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 900 000 Ft

Vác Vá ros Le vél tá ra (Vác)
Váci vég ren de le tek 1706-tól 1750. I. címû kö tet meg je len te té sé re 500 000 Ft

Veszp rém Me gyei Le vél tár (Veszp rém)
Az 1956-os for ra da lom tör té ne té nek Veszp rém me gyei for rá sai 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 378 000 Ft

Veszp ré mi Egye tem (Veszp rém)
Do ku men tu mok a keszt he lyi ag rár fel sõ ok ta tá si tör té ne té bõl 
címû for rás ki ad vány elõ ké szí té sé re 400 000 Ft
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Víz ügyi Mú ze um, Le vél tár és Könyv gyûj te mény (Bu da pest)
A Ti sza és mel lék fo lyói víz gyûj tõ  te rü le té rõl ké szült 
tér ké pek le vél tá ri se géd le té nek elõ ké szí té sé re 1 000 000 Ft

Víz ügyi Mú ze um, Le vél tár és Könyv gyûj te mény (Bu da pest)
A Tér ké pek a fél hold ár nyé ká ból címû tér kép ka ta ló gus meg je len te té sé re 650 000 Ft

5. Ha tá ron túli ma gyar vo nat ko zá sú for rás ki ad vá nyok ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Dél ke le ti In té zet Egye sü let (Sfin tu–Ghe org he–Sep si szent györgy)
Ha tár vi dék (1762–1918) 2. címû for rás ki ad vány meg je len te té sé re 360 000 Ft
Ba ra bás Samu (1855–1940): fél év szá zad a le vél tár ügy szol gá la tá ban 
címû for rás ki ad vány meg je len te té sé re 292 000 Ft

Entz Géza Mû ve lõ dés tör té ne ti Ala pít vány (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Te le ki Mi hály pos tál ko dá si nap ló já nak (1674–1681) ki adá sá ra 700 000 Ft

Er dé lyi Mú ze um Egye sü let (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
W. Ko vács And rás: a ce gei gróf Wass csa lád le vél tá rá nak is mer te té se 
címû könyv meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Lu kács An tal (Bu cu res ti–Bu ka rest)
For rás ki ad vány elõ ké szí té sé re – Ere det el mé le tek he lyett 
ere de ti ne vek cím mel 800 000 Ft

Ró mai Ka to li kus Püs pök ség (Ora dea–Nagy vá rad)
Ada tok a nagy vá ra di ka pu ci nus rend ház tör té ne té nek 
elsõ fél év szá za dá hoz (1727–1785) címû for rás ki ad vány köz zé té te lé re 415 000 Ft

6. Esz köz vá sár lás ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Gyu la fe hér vá ri Ró mai Ka to li kus Ér sek ség
(Al ba-Iu lia–Gyu la fe hér vár)
Irat tá ro ló áll vá nyok vá sár lá sá ra 1 200 000 Ft

*
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Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 11 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 11 735 464 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 1 db
Ér vén yte len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 550 000 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: 7 499 422 db
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 5 335 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (Bu da pest)
A le vél tár 2005. évi le vél tá ri nap já nak meg ren de zé sé re* 700 000 Ft

Ma gyar Le vél tá ro sok Egye sü le te (Bu da pest)
A Ma gyar Le vél tá ro sok Egye sü le te 2005. évi ván dor gyû lé sén 
el hang zott elõ adá sok ki adá sá ra* 657 000 Ft

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)
La kos Já nos: A Ma gyar Or szá gos Le vél tár tör té ne te 
címû ki ad vány köz zé té te lé re* 856 000 Ft

Ön kor mány za ti Le vél tá rak Ta ná csa (Bu da pest)
Az ön kor mány za ti le vél tá rak 2005. évi köz gyû lé se meg ren de zé sé re* 1 600 000 Ft

Soly mo si Lász ló (Bu da pest)
Írás be li ség és tár sa da lom az Ár pád-kor ban cím mel dip lo ma ti kai és pe csét ta ni
ta nul mány kö tet meg je len te té sé re 500 000 Ft

Tóth Ág nes (Bu da pest)
Te le pí té sek Ma gyar or szá gon 1945–1950 kö zött 
címû for rás föl tá rás I. sza ka szá nak meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Vas Me gyei Le vél tár (Szom bat hely)
A le vél tár gyûj tõ kö ré be tar to zó ira tok meg vá sár lá sá ra 22 000 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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AZ NKA 2005/II. FÉLÉVI 
PÁLYÁZTATÁSI NAPTÁRA

Szak mai kol lé gi um Be ér ke zé si ha tár idõ
Szín há zi jú li us 1.
Épí tõ mû vé szet – meg hí vá sos jú li us 5.
Moz gó kép au gusz tus 15.
Szép iro dal mi szep tem ber 8.
Po pu lá ris Ze ne kul tú ra Ide ig le nes szep tem ber 9.
Mú ze u mi – meg hí vá sos szep tem ber 10.
Is me ret ter jesz tés és kör nye zet kul tú ra szep tem ber 15.
Le vél tár szep tem ber 20.
Köz mû ve lõ dés szep tem ber 30.
Kul tú ra 2000 szep tem ber 30.
Ipar mû vé szet ok tó ber 3.
Tánc mû vé sze ti ok tó ber 4.
Moz gó kép ok tó ber 14.
Könyv tá ri ok tó ber 17.
Kép zõ mû vé sze ti ok tó ber 18.
Fo tó mû vé sze ti ok tó ber 20.
Kép zõ mû vé sze ti – meg hí vá sos ok tó ber 24.
Nép mû vé sze ti no vem ber 7.
Szín há zi no vem ber 10.
Köz mû ve lõ dé si no vem ber 10.
Ze nei no vem ber 10.
Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes I. – meg hí vá sos no vem ber 15.
Szép iro dal mi no vem ber 22.
Mú ze u mi – meg hí vá sos no vem ber 24.
Ipar mû vé sze ti – meg hí vá sos de cem ber 5.
Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes II. – meg hí vá sos de cem ber 8.
Fo lyó irat-pá lyá za tok 2006-ra
Épí tõ mû vé sze ti no vem ber 10.
Fo tó mû vé sze ti no vem ber 10.
Ipar mû vé sze ti no vem ber 10.
Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra no vem ber 11.
Kép zõ mû vé sze ti no vem ber 10.
Könyv tá ri – meg hí vá sos no vem ber 10.
Köz mû ve lõ dé si no vem ber 10.
Le vél tá ri – meg hí vá sos no vem ber 10.
Moz gó kép no vem ber 10.
Mú ze u mi – meg hí vá sos no vem ber 10.
Mû em lé ki és Ré gé sze ti no vem ber 10.
Nép mû vé sze ti no vem ber 10.
Szép iro dal mi no vem ber 11.
Szín há zi no vem ber 10.
Tánc mû vé sze ti no vem ber 10.
Ze nei no vem ber 10.

*

Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram
1085 Bu da pest, Gyu lai Pál u. 13.

Pos ta cím: 1388 Bu da pest, Pos ta fi ók 82.
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