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AZ NKA IGAZGATÓSÁGÁNAK
2006. ÉVI JÓVÁHAGYOTT ELLENÕRZÉSI TERVE

Pá lyá zók hely szí ni el len õr zé se 2006. fo lya mán

Név Város Ellenõrzés típusa

Ben cés Rend ház Gyõr tel je sít mény
BJO Pro duk ci ós Iro da Mû vé sze ti Szol gál ta tó Kft. Bu da pest pénzügyi
Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Köz mû ve lõ dé si 
és Ide gen for gal mi In té zet Mis kolc pénzügyi
Bu da fo ki Doh ná nyi Ernõ Szim fo ni kus Ze ne kar 
Kul tu rá lis Kht. Bu da pest pénzügyi
Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra Bu da pest pénz ügyi
Budapest Történeti Múzeum Bu da pest pénz ügyi
Cir ko Film-Más képp Ala pít vány Bu da pest pénz ügyi
Cse pe li Mun kás ott hon Köz hasz nú Ala pít vány Bu da pest pénzügyi
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 teljesítmény
Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Bu da pest tel je sít mény
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 teljesítmény
Fil har mó nia Ke let-Ma gyar or szág 
Kon cert szer ve zõ és Ren de zõ Kht. Mis kolc pénzügyi
Folk lór fesz ti vá lok Ma gyar or szá gi Szö vet sé ge Bu da pest pénzügyi
Fó rum Film Ala pít vány Bu da pest pénz ügyi
Gö döl lõi Ki rá lyi Kas tély Kht. Gö döl lõ pénz ügyi
Gön cöl Ala pít vány Vác pénz ügyi
Haj dú-Bi har Me gyei Le vél tár Deb re cen pénz ügyi
Hun ga ro fest Nem ze ti Ren dez vény szer ve zõ Kht. Bu da pest pénzügyi
Jó-Ka 2000 Kul tu rá lis Szol gál ta tó Bt. Bu da pest pénz ügyi
Kál lai Ernõ Mû vé sze ti Ala pít vány Bu da pest tel je sít mény
Kar cag Vá rosi Ön kor mány zat Kar cag pénz ügyi
Kecs ke mé ti Ani má ci ós Film gyár tó 
és For gal ma zó Kft. Kecs ke mét tel je sít mény
Kiss Áron Ma gyar Já ték Tár sa ság Bu da pest pénz ügyi
Köl csey Fe ren ce Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet Deb re cen tel je sít mény
Könyv tár el lá tó Kht. Bu da pest pénz ügyi
Köz pon ti Bá nyá sza ti Mú ze um Ala pít vány Sop ron pénzügyi
Kül föl di Ma gyar Kul tu rá lis In té ze tek Igaz ga tó sá ga Bu da pest pénzügyi
Ma gyar Drá ma pe da gó gi ai Tár sa ság Bu da pest tel je sít mény
Ma gyar Fo to grá fi ai Szak saj tó Ala pít vány Bu da pest tel je sít mény
Ma gyar Fo tó mû vé szek Szö vet sé ge Bu da pest pénzügyi
Ma gyar Író szö vet ség Bu da pest tel je sít mény
Ma gyar Kár pit mû vé szek Egye sü le te Bu da pest pénzügyi
Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem Bu da pest pénz ügyi
Ma gyar Könyv ki adók és Könyv ter jesz tõk Egye sü lé se Bu da pest pénzügyi
Ma gyar Le vél tá ro sok Egye sü le te Bu da pest tel je sít mény
Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet Bu da pest tel je sít mény
Ma gyar Nem ze ti Film ar chí vum Bu da pest pénz ügyi
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Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Bu da pest pénz ügyi
Ma gyar Tánc mû vé szek Szö vet sé ge Bu da pest tel je sít mény
Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um Bu da pest pénzügyi
MAMÜ Tár sa ság Kul tu rá lis Egye sü let Bu da pest pénz ügyi
Mát ra Mû ve lõ dé si Köz pont Gyön gyös tel je sít mény
MEO Kor társ Mû vé sze ti Szol gál ta tó Kht. Bu da pest pénz ügyi
Mis kol ci Ope ra fesz ti vál Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kht. Mis kolc pénzügyi
Mó ricz Zsig mond Me gyei és Vá ro si Könyv tár Nyír egy há za pénz ügyi
Nép raj zi Mú ze um Bu da pest pénz ügyi
Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem Sop ron pénz ügyi
Para Bt. Bu da pest pénz ügyi
Pax Te le ví zió Mû sor szol gál ta tó Rt. Bu da pest tel je sít mény
Pest Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga Szent end re tel je sít mény
Phra li pe Füg get len Ci gány Szer ve zet 
Ba ga mé ri Tagsz. Ba ga mér pénzügyi
Pont Mû hely Egye sü let Bu da pes pénz ügyi/

tel je sít mény
Sten cil Kul tu rá lis Ala pít vány Bu da pest tel je sít mény
Sy sart Kft. Or feo Ze nei Ala pít vá nya Bu da pest tel je sít mény
Szép mû vé sze ti Mú ze um Bu da pest pénz ügyi
Szín há zi Ala pít vány Bu da pest pénz ügyi
Ti tá nia-Mas ter Pro Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Kft. Bu da pest tel je sít mény
Vö rös marty Tár sa ság Bu da pest pénz ügyi
Works hop ron Cso port Egye sü let Sop ron pénz ügyi

A 2006. év ben el len õr zés re tar ta lék ként szá mí tás ba vett to váb bi szer ve ze tek

Név Szék hely El len õr zés tí pu sa

Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár Szom bat hely tel je sít mény
Eöt vös Ká roly Me gyei Könyv tár Veszp rém tel je sít mény
Fe ke te Sas Könyv ki adó Bt. Bu da pest pénz ügyi
Haj dú-Bi har Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga Deb re cen pénzügyi
Ma gyar Nem ze ti Ba lett Ala pít vány Bu da pest pénz ügyi
Me mo ria Mo der na Kul tu rá lis Köz hasz nú Egye sü let Bu da pest tel je sít mény
Mû vé sze tek Háza Eger Kul tu rá lis és Szó ra koz ta tó Kht. Eger tel je sít mény
Nóg rád Me gyei Köz mû ve lõ dé si és Tu risz ti kai In té zet Sal gó tar ján pénzügyi
Pé csi Tu do mány egye tem Pécs pénz ügyi
So mogy Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont Ka pos vár pénz ügyi
Vá ro si Cso ko nai Könyv tár Kar cag pénz ügyi
Vas Me gyei Le vél tár Szom bat hely pénz ügyi
Well Press Ki adó Kft. Mis kolc pénz ügyi
Zsi vo ra György Nép fõ is ko lai Ala pít vány Sár szent lõ rinc pénzügyi

Az igaz ga tó ság fenn tart ja a jo got a fen ti terv ben nem sze rep lõ, to váb bi el len õr zé sek le foly ta tá -
sá ra is.

A Bel sõ El len õr zé si Osz tály mun ka tár sai min den eset ben elõ ze te sen egyez tet nek a tá mo ga tott
szer ve zet tel az el len õr zés idõ pont já ról. Az egyez te tés nyo mán, az el len õr zés meg kez dé se elõtt leg -
alább 3 mun ka nap pal, kü lön ér te sí tést is kül dünk.

Bel sõ El len õr zé si Osz tály
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TÁJÉKOZTATÓ 
A NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. no vem ber 7.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 14.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 271 db.
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 381 470 829 Ft.
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): 31 db.
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 31 000 036 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: 180 db.
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 261 439 168 Ft.
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 94 008 877 Ft.

1. Or szá gos és re gi o ná lis ren dez vé nyek re 
2006. ja nu ár 1.–2006. au gusz tus 31. kö zött

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

A Ma gyar Kéz mû ves sé gért Ala pít vány (Bu da pest)
A XII. Bet le he mi já szol ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
a Me zõ gaz da sá gi Mú ze um ban 200 000 Ft

A Mû ve lõ dés Háza (Sá ros pa tak)
Örök ség – Észak-ma gyar or szá gi re gi o ná lis gyer mek 
nép tánc fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Ács Ká roly Mû ve lõ dé si Köz pont (Rác ke ve)
Or szá gos nem ze ti sé gi fesz ti vál meg ren de zé sé re Rác ke vén 500 000 Ft

Alba Re gia Tánc egye sü let (Szé kes fe hér vár)
A XI. nem zet kö zi nép mû vé sze ti fesz ti vál 
és szak mai kon fe ren cia meg va ló sí tá sá ra 2 000 000 Ft

And rás Ala pít vány (Mi er cu rea Ciuc–Csíkszereda)
XI. Csür dön gö lõ gyer mek és if jú sá gi nép tánc 
és népi já té kok ta lál ko zó já nak meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Apá ról Fi ú ra Ala pít vány (Tö rök szent mik lós)
Pün kös di vi ga da lom – ját szó há za sok és pün kösd ölõk 
ta lál ko zó já nak meg ren de zé sé re 450 000 Ft
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APTE Mû vé sze ti Egye sü let – Nép tán co sok Ba rá ti Köre (Ajka)
A II. kis csõ szi paj ta fesz ti vál meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Ar te ra Ala pít vány (Odor he iu Se cu i esc–Szé kely ud var hely)
Me sés to já sok címû fó rum meg ren de zé sé re a népi ha gyo má nyok je len tõ sé gé rõl 300 000 Ft
Mí ves em be rek so ka dal ma címû ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Ba bits Mi hály Mû ve lõ dé si Ház és Mû vé sze tek Háza (Szek szárd)
Az Örök ség Gyer mek Nép mû vé sze ti Egye sü let dél-du nán tú li szer ve ze té nek
re gi o ná lis gyer mek tánc fesz ti vál ja meg ren de zé sé re Szekszárdon* 400 000 Ft

Báb-Tán col ta tó Mû vé sze ti és Szol gál ta tó Kht. (Szom bat hely)
A VI. re gi o ná lis Szi vár vány gyer mek fesz ti vál és mé ta baj nok ság 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 (Kecskemét)
If jú sá gi nép mû vé sze ti ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra a dél-al föl di ré gi ó ban 700 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Kul tu rá lis és Ide gen for gal mi Köz pont (Pécs)
A Kéz mû ves va sár nap címû XXX. or szá gos szõt tes 
és cse rép vá sár meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Bar ta ko vics Béla Mû ve lõ dé si Köz pont (Eger)
A IV. or szá gos if jú sá gi szó ló tánc ver seny meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft
A XVIII. Ag ria nem zet kö zi nép tánc ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 1 200 000 Ft
Re gi o ná lis ci gány folk lór ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft
Pün kös di ró zsa – mû vé sze ti is ko lák II. re gi o ná lis nép tánc 
és nép ze nei ta lál ko zó já nak meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft
Köd el lik a Mát ra címû re gi o ná lis nép ze nei ta lál ko zó 
és or szá gos ci te ra ze ne ka ri fesz ti vál meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Bar tók Tánc együt tes Ala pít vány (Bu da pest)
Tedd ki a pon tot! X. ju bi le u mi nem zet kö zi le gé nyes ver seny és em lék mû sor 
dr. Mar tin György tisz te le té re cím mel ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 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 (Békéscsaba)
Ha gyo má nyos re gi o ná lis nép tán cos ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra* 900 000 Ft
Dél-al föl di re gi o ná lis nép dal ének lé si ver seny meg va ló sí tá sá ra* 100 000 Ft
A IV. re gi o ná lis népi kéz mû ves ki ál lí tás meg ren de zé sé re* 300 000 Ft

Bé kés Me gyei Nép mû vé sze ti Egye sü let (Bé kés csa ba)
A VII. Kö rös-völ gyi so ka da lom há rom na pos re gi o ná lis 
fesz ti vál meg ren de zé sé re* 2 000 000 Ft
Az Agy és kör nye ze te, va la mint az Egy há zi tex tí li ák or szá gos 
ki ál lí tás meg ren de zé sé re* 1 000 000 Ft

Bo gáncs–Zur bo ló Egye sü let (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A VIII. if jú sá gi nép tánc ta lál ko zó (Ko lozs vár és a Ko lozs me gyei 
ma gyar nép tánc együt te sek ta lál ko zó ja) meg ren de zé sé re 250 000 Ft
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Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Köz mû ve lõ dé si és Ide gen for gal mi
In té zet (Miskolc)
A Ré gi ók II. nép mû vé sze ti ta lál ko zó ja 2006. cím ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Bu ko vi nai Szé ke lyek Or szá gos Szö vet sé ge (Bony hád)
A Se bes tyén Ádám or szá gos szé kely me se mon dó ver seny meg ren de zé sé re 154 000 Ft

Csong rád Me gyei Köz mû ve lõ dé si Ta nács adó Köz pont (Szeged)
A VI. Csong rád me gyei nép mû vé sze ti ki ál lí tás meg ren de zé sé re 150 000 Ft

Dr. Kresz Má ria Ala pít vány (Bu da pest)
A Mé zes-má zas pün kösd címû prog ram so ro zat meg va ló sí tá sá ra 1 500 000 Ft

Eg res sy Béni Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Ka zinc bar ci ka)
A XI. sa jó völ gyi nem zet kö zi folk lór fesz ti vál meg ren de zé sé re Észak-Bor sod ban 600 000 Ft

Élet fa Kul tu rá lis Ala pít vány (Bé kés csa ba)
A Me sé lõ 7 dél-al föl di re gi o ná lis mon da- és me se mon dó ta lál ko zó 
meg ren de zé sé re 500 000 Ft

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

Er kel Fe renc Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Gyula)
A Min den ma gya rok címû XII. nem zet kö zi nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft
Az Il lés Pan na nyo má ban címû re gi o ná lis nép dal kö ri 
és nép ze nei ta lál ko zó 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)
A XI. 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 600 000 Ft

Fe hér vá ri Kéz mû ve sek Egye sü le te (Szé kes fe hé vár)
Ké se sek, ko vá csok és fegy ver mû ve sek III. or szá gos ta lál ko zó já nak 
meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Fej ér Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Szé kes fe hér vár)
A Fej ér me gyei mû ve lõ dé si köz pont nem zet kö zi, or szá gos 
és re gi o ná lis nép mû vé sze ti prog ram ja i nak meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft

Fej ér Me gyei Nép mû vé sze ti Egye sü let (Szé kes fe hér vár)
A to jás hím zõk or szá gos ta lál ko zó já nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Folk Dan cing and Mu sic Egye sü let (Tir gu Mu ves–Ma ros vá sár hely)
A Ma ros nép ze ne és nép tánc ta lál ko zó meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Fõ nix Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Deb re cen)
A II. deb re ce ni folk hét vé ge meg ren de zé sé re a cim ba lom je gyé ben 500 000 Ft

Fü ge di Már ta Nép mû vé sze ti Egye sü let (Mis kolc)
A 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 500 000 Ft
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Ga ra bon ci ás Folk lór Egye sü let (Ko má rom)
A Ba kony vi rá gai címû kö zép-du nán tú li gyer mek szó ló nép tánc ver seny 
és nép mû vé sze ti fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Gyer me kek Háza (Gyõr)
To jás fesz ti vál – hí mes to jás-ki ál lí tás és komp lex nép raj zi be mu ta tó 
meg va ló sí tá sá ra 150 000 Ft

Gyöngy Nem zet kö zi Nép tánc fesz ti vál Ala pít vány (Gyön gyös)
A VI. Gyöngy nem zet kö zi nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 1 500 000 Ft

Gyõ ri Fesz ti vál és Ren dez vény szer ve zõ Iro da (Gyõr)
A XVI. nem zet kö zi nép tánc és nép ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Ha gyo má nyok Háza (Bu da pest)
A X. al föl di fa ze kas tri en ná lé – Kar cag – meg ren de zé sé re* 1 500 000 Ft

Haj dú Tánc együt te sért Ki e mel ke dõ en Köz hasz nú Ala pít vány
(Debrecen)
Gyer mek és if jú sá gi nép tán co sok re gi o ná lis szó ló tánc-ver se nyé nek 
meg ren de zé sé re 290 000 Ft

Har gi ta Nem ze ti Szé kely Népi Együt tes 
(Mi er cu rea Ci uc–Csík sze re da)
Az Ezer szé kely le ány nap jai ün ne pi ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 
a csík som lyói ol tár szín pa don 500 000 Ft

Hegy al jai Mes te rek Nép mû vé sze ti Egye sü le te (Tállya)
A Táj egy sé gek hím zés vi lá ga az úri pol gá ri, pa rasz ti hím zõ kul tú rá ban 
címû kon fe ren cia 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 VIII. Szent Ist ván-na pi nép tánc ta lál ko zó meg ren de zé sé re 400 000 Ft
Ko lozs vá ri far san gi ün nep ség – gála és tánc ház meg szer ve zé sé re 
Er dé lyi far sang te me tés címmel 300 000 Ft
Ko lozs vá ri és Ko lozs me gyei ma gyar ci vil szer ve ze tek fó ru má ra 
és ko lozs vá ri nép ze ne és nép tánc gá la 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)
A X. Méta fesz ti vál meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Hol ló kõ ért Ala pít vány (Hol ló kõ)
A Pa lóc szõt tes kul tu rá lis fesz ti vál meg ren de zé sé re Hol ló kõn 400 000 Ft

Hun ga ro fest Nem ze ti Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Bu da pest)
Ven dég ség ben Bu da pes ten – ha tá ron túli ma gyar fi a ta lok 
11. ta lál ko zó ja meg ren de zé sé re 600 000 Ft
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Ipoly men ti Kul tu rá lis és Tu risz ti kai Tár sa ság (Sal ka–Szalka)
Az Örök sé günk címû III. ta va szi nem zet kö zi 
gyer mek folk lór fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Jász apá ti ak Ba rá ti Egye sü le te (Jász apá ti)
A Ta vasz van, in dul a ha tár, a mus kát li is vi rág zik már! 
címû da los ta lál ko zó meg ren de zé sé re 150 000 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)
Országos népzenei minõsítõ hangverseny és a X. jászkun citeratalálkozó 
megrendezésére 300 000 Ft
Or szá gos és tér sé gi nép ze nei mi nõ sí tõ hang ver seny meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Jó kai Mór Mû ve lõ dé si Köz pont (Pápa)
Az V. or szá gos if jú sá gi nép tánc ta lál ko zó meg ren de zé sé re 1 200 000 Ft

Ka lá ka Ze nei Mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
A 27. Ka lá ka folk fesz ti vál meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Kal lós Zol tán Ala pít vány (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Kár pát-me den cei ma gyar szór vány gyer mek és if jú sá gi nép ze ne, 
nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft
A IV. or szá gos nép dal- és hang sze res nép ze nei ve tél ke dõ meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Ka pu vár Nép tánc mû vé sze té ért Ala pít vány (Ka pu vár)
Kice, kice vil lõ 2006 – rá ba kö zi gyer mek nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Kar zat Kul túr köz pont Ala pít vány (Gyõr)
A 3. pan non hal mi ara tó ün nep, nép ze nei és ha gyo mány õr zõ 
fesz ti vál meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Ken der kóc Ha gyo mány õr zõ Egye sü let (Püs pök la dány)
A XII. sár rét men ti nép ze nei, nép tánc és me se mon dó fesz ti vál meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Kiss Áron Ma gyar Já ték Tár sa ság (Bu da pest)
A VII. nem zet kö zi és or szá gos já ték ké szí tõ kon fe ren cia, be mu ta tó 
és ki ál lí tás meg ren de zé sé re a Róza ba ba-prog ram keretében 200 000 Ft

Kis vár dai Kul tu rá lis Egye sü let (Kis vár da)
III. if jú ság a Kár pá tok folk lór já ért – nem zet kö zi nép mû vé sze ti 
ta lál ko zó meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Kos suth La jos Mû ve lõ dé si Köz pont (Sá tor al ja új hely)
A XVIII. Zemp lén nem zet kö zi nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft

Ko vács Máté Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár
(Haj dú szo bosz ló)
A XI. szo bosz lói folk hét vé ge címû nép ze nei, nép tán cos, 
tárgy al ko tó nép mû vé sze ti fesz ti vál meg ren de zé sé re 500 000 Ft
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Köl csey Fe renc Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Deb re cen)
12. or szá gos bõr mû ves szak mai kon fe ren cia meg ren de zé sé re 300 000 Ft
Észak-al föl di re gi o ná lis nép mû vé sze ti na pok 
és gyer mek nép tánc fó rum meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Kö zös For rás Ala pít vány (Nyék lád há za)
Or szá gos gyer mek szó ló tánc fesz ti vál és ta nul má nyi ver seny 
re gi o ná lis se lej te zõ meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft

Krú dy Gyu la Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Szé csény)
Nóg rád me gyei gyer mek és if jú sá gi szó ló tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Kun he gyes Vá ro si Könyv tár és Köz mû ve lõ dé si In téz mény
(Kun he gyes)
Pün kös di nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Ku ruc Ha gyo mány õr zõ Egye sü let (Rá kó czi fal va)
A Ha gyo mány fesz ti vál címû nem zet kö zi kon fe ren cia, 
nép mû vé sze ti film szem le meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Lázi Dom bi Kul tu rá lis Egye sü let (Szen na)
A Lázi dom bi me sék címû prog ram so ro zat 2006. ta va szi 
ren dez vé nye i nek meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Má csai Sán dor Mû ve lõ dé si Ház (Kaba)
A X. re gi o ná lis Kaba nép dal ver seny 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)
Csu to rás nép ze nei fesz ti vál és az V. do romb vi lág ta lál ko zó 
és kon fe ren cia meg ren de zé sé re 500 000 Ft
Nép dal kör -ve ze tõi to vább kép zõ kon fe ren cia meg ren de zé sé re Da ba son 300 000 Ft
Or szá gos Nép ze nei Gá la szin tû Mi nõ sí tõ meg ren de zé sé re Da ba son 400 000 Ft
Nép dal kö rök, nép ze nei együt te sek, éne kes és hang sze res szó lis ták 
13. or szá gos mi nõ sí té sé re 100 000 Ft
Egri nép ze nei gála – szak mai na pok 2006. címû ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Et ni kai–Nem ze ti Ki sebb ség ku ta tó
In té ze te (Budapest)
Re gi o na li tás, kö zös ség épí tési szór vány gon do zás – nem zet kö zi össze fo gás 
a szór vány kér dé sek ben címû ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 900 000 Ft

Ma gyar Vár Ala pít vány (Po máz)
A Pa lóc föld ha tá rok nél kül címû prog ram meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Ma gya rok Örök sé ge Ala pít vány (Száz ha lom bat ta)
A kö zép-ma gyar or szá gi ré gió gyer mek nép tánc fesz ti vál ja meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Ma gyar or szá gi Ko vács mí ves Céh (Pi lis bo ros je nõ)
A VI. nem zet kö zi ko vács ta lál ko zó és kon fe ren cia meg ren de zé sé re 600 000 Ft

298 NKA HÍRLEVÉL n EREDMÉNYKÖZLÉSEK



Ma gyar or szá gi Né met Ének-, Ze ne- és Tánc ka rok Or szá gos Ta ná csa
(Budapest)
Ma gyar or szá gi né met if jú sá gi kó ru sok III. or szá gos fesz ti vál ja meg ren de zé sé re 200 000 Ft
Örök sé günk – ze nei anya nyel vünk cím mel ré gi hang sze res ze né szek
IV. ta lál ko zó ja meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Ma gya ry Zol tán Vá ro si és Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Tata)
Kö zép-du nán tú li re gi o ná lis gyer mek nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Mar tin György Nép tánc szö vet ség (Bu da pest)
A Nép tán co sok bál ja meg ren de zé sé re 750 000 Ft
A Nép tánc ha tá rok nél kül címû kár pát-me den cei 
nép tán co sok ta lál ko zó ja meg ren de zé sé re 450 000 Ft

Máza Köz sé gi Bá nyász Fú vós ze ne ka rért Ala pít vány (Máza)
A IV. mázi fú vós ta lál ko zó meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Me csek Tánc együt tes Egye sü let (Pécs)
Az 50 éves ju bi le u mi mû sor meg is mét lé sé re 200 000 Ft

Me gyei Mû ve lõ dé si és If jú sá gi Köz pont (Szom bat hely)
Az Örök sé günk ka pu já ban címû ha gyo mány õr zõ 
nagy ren dez vé nyek meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Me zõ ma da ras Fej lesz té si Egye sü le te (Me zõ ma da ras)
Az V. bú za ka lász – me zõ sé gi nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Me zõ tú ri Szi vár vány Nép ze nei Egye sü let (Me zõ túr)
A 9. ci te ra- és nép tánc gá la meg ren de zé sé re Me zõ tú ron az ál la mi ün ne pen 200 000 Ft

Mik lós Ká roly (Sze ged)
Nem zet kö zi me gye já ró fesz ti vál meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Mold va hon Csán gó Kul tu rá lis Köz hasz nú Egye sü let (Gyön gyös)
A X. csán gó bál meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Móra Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont (Kis kun fél egy há za)
Nép mû vé sze ti prog ram so ro zat meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Mó ricz Pál Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Haj dú ná nás)
A VII. Arany szal ma or szá gos szá las anyag fo nó pá lyá zat 
és ki ál lí tás meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Moz gás és Re ha bi li tá ció Kht. (Nyír egy há za)
Az V. Li get nem zet kö zi gyer mek nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Mu ha ray Ele mér Nép mû vé sze ti Szö vet ség (Bu da pest)
Ha gyo mány õr zõk nem zet kö zi kon fe ren ci á ja meg ren de zé sé re 
a szö vet ség meg ala ku lá sá nak 15. év for du ló ja alkalmából 500 000 Ft
Bar tók a Gal ga men tén cím mel ha gyo mány õr zõk em lék mû so ra 
meg ren de zé sé re Bar tók Béla tisz te le té re 700 000 Ft
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Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Gen csa pá ti)
A Gen csi söp rû címû re gi o ná lis nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Mû ve lõ dé si In téz mé nyek, Me gyei és Re gi o ná lis Kul tu rá lis
Szer ve zõ dé sek Or szá gos Szö vet sé ge (Szombathely)
Az Élõ nép mû vé sze tünk címû or szá gos kon fe ren cia meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Mû vé sze tek Háza Eger Kul tu rá lis és Szó ra koz ta tó Kht. (Eger)
Az Atyai ág – ro kon kul tú rák fesz ti vál ja meg ren de zé sé re 700 000 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 mû vé sze ti jel kép vi lág és nap ja ink kéz mû ves sé ge 
címû ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Nép ha gyo mány õr zõ Óvo dák Egye sü le te (Gö döl lõ)
A VIII. or szá gos szak mai ta lál ko zó meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Nép kör Ma gyar Mû ve lõ dé si Köz pont (Su bo ti ca–Sza bad ka)
Az V. In te ret no Fesz ti vál meg szer ve zé sé re Sza bad kán és Mó ra hal mon 1 000 000 Ft

Nép mû vé sze ti Egye sü let Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Szer ve ze te
(Nyír egy há za)
A XI. or szá gos mes ter re mek pá lyá zat, kon fe ren cia, 
szak mai be mu ta tó és ki ál lí tás meg ren de zé sé re 170 000 Ft

Nép mû vé sze ti Egye sü le tek Szö vet sé ge (Bu da pest)
A Je les na pok ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra a Cor vin té ren* 1 200 000 Ft
A Nép mû vé sze ti aka dé mia prog ram so ro zat 2006. meg ren de zé sé re* 1 500 000 Ft
Nem zet kö zi kon fe ren cia meg ren de zé sé re 
a népi kéz mû ves ség tá mo ga tá si mo dell je i rõl* 2 000 000 Ft

Nóg rád Me gyei Pe da gó gi ai, Köz mû ve lõ dé si Szak mai Szol gál ta tó 
és Szak szol gá la ti In té zet (Salgótarján)
A XI. nóg rá di nem zet kö zi folk lór fesz ti vál meg ren de zé sé re 1 200 000 Ft

Nyá ri Sza bad té ri Tánc szín ház Alap (Ko mar no–Rév ko má rom)
Ün nep vá ró hús vét elõtt cím mel or szá gos ját szó- és al ko tó ház 
VII. év fo lya má nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Nép tánc szö vet ség (Kör mend)
A XIII. Lajt ha Lász ló ko re og rá fi ai ver seny meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Or da sok Ha gyo mány õr zõ Ala pít vány (Bu da pest)
A VI. gyer mek na pi fesz ti vál meg szer ve zé sé re Gyi mes fel sõ lo kon 500 000 Ft 
A II. he gyi né pek fesz ti vál ja meg szer ve zé sé re 400 000 Ft

Örök ség Nép fõ is ko lai Szö vet ség (Keszt hely)
Pün kösd ölés cím mel mód szer ta ni to vább kép zés meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Pa lóc föl di Népi Ipar mû vé szek Egye sü le te (Ba las sa gyar mat)
A Pa lóc csip ke címû ki ál lí tás és mû hely tech ni ka meg szer ve zé sé re 300 000 Ft
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Pan non Kapu Kul tu rá lis Egye sü let (Szent gott hárd)
A Jó szom széd ság Fesz ti vál meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Pé csi Kul tu rá lis Köz pont (Pécs)
Gyer mek- és if jú sá gi szó ló tánc ver seny dél-du nán tú li 
ré gió dön tõ jé nek meg szer ve zé sé re 175 000 Ft
Nép mû vé sze ti ren dez vé nyek a bel vá ros ban 2006 prog ram ra 800 000 Ft
A XVII. Pé csi Folk na pok meg ren de zé sé re 1 200 000 Ft
A Hét pró ba címû nép mû vé sze ti gyer mek ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Pe tõ fi Csar nok Fõ vá ro si If jú sá gi Sza bad idõ Köz pont Kht.
(Bu da pest)
Sza bad té ri fol kes ték meg ren de zé sé re a Pe tõ fi Csar nok ban 400 000 Ft

Pe tõ fi Kul tu rá lis Kht. (Oros há za)
Kom mu ni ká ció egy ki csit más ként – avagy a dél-al föl di ré gió 
ze nei kul tú rá ja címû prog ram meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Ma gyar Kul túr kör (Be cej–Be cse)
A II. hús vé ti nép mû vé sze ti fesz ti vál meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Pol gár mes te ri hi va tal (Táp)
A VI. Hegy so ri ta vasz – so ko ró al ji és ba ko nyi kéz mû ve sek ut cá ja 
a hegy so ron el ne ve zé sû ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft

Pol gár mes te ri hi va tal (Túr ke ve)
A VIII. kevi ju hász fesz ti vál meg ren de zé sé re Túr ke vén 350 000 Ft

Po má zi Ze ne is ko la Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény (Pomáz)
A VIII. or szá gos te ke rõs ta lál ko zó – Po máz meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Ro má ni ai Ma gyar Nép tánc Egye sü let 
(Sfi tu-Ghe org hie–Sep si szent györgy)
A ro má ni ai ma gyar hi va tá sos nép tánc együt te sek 
ta lál ko zó já nak meg szer ve zé sé re 400 000 Ft

Sár pi lis Köz ség Ön kor mány zata (Sár pi lis)
A Sár kö zi la ko da lom meg ren de zé sé re 500 000 Ft

So mogy Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Ka pos vár)
A Nép mû vé szet mes te rei a Dél-Du nán tú lon címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

So mogy Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Ka pos vár)
Az I. dél-du nán tú li re gi o ná lis nép tánc ta lál ko zó meg ren de zé sé re 400 000 Ft

So mogy Me gyei Nép mû vé sze ti Egye sü let (Ka pos vár)
A 2006. évi dél-du nán tú li re gi o ná lis nép raj zi 
elõ adás so ro zat meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

So mogy Me gyei Nép tánc szö vet ség (Ka pos vár)
A XLV. ba la to ni folk lór ta lál ko zó (nem zet kö zi nép tánc fesz ti vál) 
meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft
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Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um (Szent end re)
A ter mõ föld ün ne pe címû ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 
a Há zak, tör té ne tek, em be rek prog ram so ro zat keretében 400 000 Ft
A fel föl di me zõ vá ros táj egy ség ün ne pé lyes meg nyi tá sá ra Fel föl di élet ké pek 
cím mel a Há zak, tör té ne tek, em be rek prog ram so ro zat keretében 700 000 Ft
Hús vé ti ren dez vé ny meg va ló sí tá sá ra a Há zak, tör té ne tek, em be rek 
prog ram so ro zat ke re té ben 500 000 Ft
Épí té sze ti fesz ti vál meg ren de zé sé re a Há zak, tör té ne tek, em be rek 
címû prog ram so ro zat ke re té ben 420 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Mó ricz Zsig mond
Színháza (Nyír egy há za)
A Tánc far sang címû ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma i nak
Igaz ga tó sá ga (Nyíregyháza)
A Jász ság tól Be re gig – Nép mû vé sze ti örök sé günk cím mel ré gi ós 
nép mû vé sze ti ki ál lí tás be mu ta tá sá ra Ro má nia több városában 800 000 Ft

Száz szor szép Gyer mek Nép tán co sok Ala pít vány (Sze ged)
A XVI. dél-ma gyar or szá gi re gi o ná lis nép tánc fesz ti vál 
meg ren de zé sé re Sze ge den 400 000 Ft

Sze ged Tánc együt tes Ala pít vány (Sze ged)
A XV. nem zet kö zi nép tánc ta lál ko zó meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Szé kely ud var he lyi Mû ve lõ dé si Ház 
(Odor he iu-Se cu i esc–Szé kely ud var hely)
A 40. Szej ke nép ze nei és nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Szõ nyi Kul tu rá lis Egye sü let (Ko má rom)
A Ze ne-ba rát ság címû nem zet kö zi nép ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 121 877 Ft

Ta nac Kul tu rá lis Egye sü let (Pécs)
Hor vát tánc ün nep meg ren de zé sé re a Pé csi Nem ze ti Szín ház ban 200 000 Ft
Hár mas ha tár címû du da fesz ti vál meg ren de zé sé re 500 000 Ft
Hor vát far sang meg ren de zé sé re Ba ra nyá ban és Bács ká ban 100 000 Ft

Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ros Kert vá ro si Bá nyász Mû ve lõ dé si
Ott hon (Tatabánya)
A 2006. évi pün kös di da los ta lál ko zó meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Ta tai Ken der ke Nép tánc egye sü let (Tata)
A 7. ta tai so ka da lom – nép mû vé sze ti be mu ta tók és vá sár meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Te het sé ges Pász tói Gyer me ke kért Ala pít vány (Pász tó)
A XIV. re gi o ná lis nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re ál ta lá nos is ko lás korú 
gyer me kek részére 200 000 Ft

Téka Mû ve lõ dé si Ala pít vány (Gher la–Sza mo súj vár)
A XI. nem zet kö zi if jú sá gi nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 400 000 Ft
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Te le pü lé si ön kor mány zat (Sü megp rá ga)
XIII. fa ze kas ta lál ko zó meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Te mes vá ri Ma gyar Nõ szö vet ség (Ti mi so a ra–Te mes vár)
A Ha gyo mány ke re sõ ben címû folk lór ka ra ván 
XI. for du ló já nak meg szer ve zé sé re 300 000 Ft

TEMI Mó ricz Zsig mond Mû ve lõ dé si és If jú sá gi Ház Köz hasz nú
Ala pít vány (Nyír egy há za)
A IV. nép mû vé szet ün ne pe – Pün kösd ölés cím mel nép mû vé sze ti fesz ti vál 
megrendezésére 400 000 Ft

Ti sza fü re di Nép mû vé sze ti Ala pít vány (Ti sza fü red)
Az V. Ti sza tavi folk fesz ti vál meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont ja,
Pe da gó gi ai, Kul tu rá lis és Sport In té ze te (Szekszárd)
A VII. Föld esi Já nos re gi o ná lis nép tánc fó rum meg va ló sí tá sá ra 350 000 Ft

Ud var hely Kul tú rá já ért Egye sü let
(Odorheiu-Secuiesc–Szé kely ud var hely)
Nép mû vé sze ti elõ adás so ro zat meg ren de zé sé re 
Örök sé günk cím mel – III. év fo lyam 250 000 Ft

Vaj da Pé ter Mû ve lõ dé si Köz pont és Tu rul Mozi (Szar vas)
Gyer mek nép tán co sok X. or szá gos szó ló tánc fesz ti vál ja 
ver se nyé nek kö zép dön tõ i re 750 000 Ft

Vaj da sá gi Ma gyar Folk lór köz pont (Su bo ti ca–Sza bad ka)
Az V. Po lák Mar git hím zés pá lyá zat és ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 328 000 Ft

Vaj da sá gi Ma gyar Nép mû vé sze ti és Köz mû ve lõ dé si Köz pont 
(Novi Sad–Újvidék)
Ren dez vény so ro zat meg ren de zé sé re a Bar tók év for du ló al kal má ból 300 000 Ft

Vaj da sá gi Ma gyar Pe da gó gusok Egye sü lete (Novi Sad–Új vi dék)
A XXI. Szólj, síp, szólj! és a X. Kõ ke tánc 
nép ze nei ve tél ke dõk meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Ózd)
Tû vel–fo nál lal cím mel IV. ózdi re gi o ná lis dí szí tõ mû vé sze ti ki ál lí tás 
megrendezésére 300 000 Ft

Vass La jos Nép ze nei Szö vet ség (Bu da pest)
A VI. Vass La jos nép ze nei ver seny kö zép dön tõ i nek meg va ló sí tá sá ra 400 000 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 zó és kon fe ren cia, ha gyo mány õr zõ 
ki ál lí tá sok, ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra 1 500 000 Ft
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Veszp rém Me gyei Nép tánc Egye sü let (Ajka)
Ba kony nép mû vé sze ti ta lál ko zó – ki rá lyi ré gi ók 
2006-os fesz ti vál já nak meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Vi har sa rok Nép tánc szö vet ség Köz hasz nú Egye sü let (Bé kés csa ba)
A X. vi har sa r ki re gi o ná lis együt te sek ta lál ko zó já nak meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Wass Al bert Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Könyv tár (Kis bér)
A XIII. re gi o ná lis nem zet kö zi nép mû vé sze ti fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft

W-Per fekt Épí tõ ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Mohács)
A mo há csi bu só já rás há rom na pos re gi o ná lis nagy ren dez vé nye ha gyo mány õr zõ
prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 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 Dom bos Fest 2006 meg ren de zé sé re Kis he gye sen (Vaj da ság) 600 000 Ft

Zala Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Za la eger szeg)
A gö cse ji fa lu mú ze um és finn ugor nép raj zi park fog lal koz ta tó épü le té ben 
nyí ló Õs épít mé nyek címû fo tó ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 300 000 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)
Re gi o ná lis nép tánc és nép ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 500 000 Ft
Népi ját szó ház – ki ál lí tás és kon fe ren cia meg ren de zé sé re 
Ne ve lés és ha gyo mány cím mel 400 000 Ft
A XX. szá zad za lai pász tor re mek lõi – a Tüt tõ csa lád em lék ki ál lí tá sá ra 
és kon fe ren cia meg ren de zé sé re Ter mé szet és ha gyo mány címmel 300 000 Ft
A VIII. Za lai rozs csép lõ és zsúp kö tõ ver seny meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft
A XVIII. za lai ara tó, csép ha da rós csép lõ- és ara tó ko szo rú-kö tõ ver seny 
meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Zala Me gyei Nép mû vé sze ti Egye sü let (Za la eger szeg)
A III. za la eger sze gi or szá gos fa ze kas és ke rá mi kus ta lál ko zó ra és fesz ti vál ra, 
és a II. Mura men ti né pek ha gyo mány õr zõ fesz ti vál meg ren de zé sé re 800 000 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: 460 000 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: 460 000 Ft.
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 460 000 Ft.

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Kiss Zsély kó (Novi Sad–Új vi dék)
A pá lyá zó IV. évi ta nul má nyi költ sé ge i nek tá mo ga tá sá ra 
a Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la nyír egy há zi tagozatán 150 000 Ft

Mar tin György Nép tánc szö vet ség (Bu da pest)
Nép tán co sok or szá gos be mu ta tó szín pa da cím mel 
az V. vaj da sá gi mi nõ sí tõ fesz ti vál meg ren de zé sé re 310 000 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 séget ki kü szö -

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

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. no vem ber 10.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 14.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 134 db.
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 162 114 586 Ft.
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): 17 db.
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 19 439 770 Ft.
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá zatok támogatási igénye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 83 db.
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 92 798 626 Ft.
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 44 237 572 Ft.

2006. I. fél évé ben meg va ló su ló köz mû ve lõ dé si 
szak mai prog ra mok tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

A Köz mû ve lõ dés Háza Kht. (Ta ta bá nya)
A ta va szi Ko má rom-Esz ter gom me gyei vers- és pró za mon dó 
ver seny meg va ló sí tá sá ra 195 000 Ft

A Mû ve lõ dés Háza (Sá ros pa tak)
A pün kös di gyer mek tánc-ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra* 390 000 Ft

Abo nyi Fú vós ze ne ka ri Egye sü let (Abony)
A VIII. re gi o ná lis fú vós ze ne ka ri ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Köz mû ve lõ dé si Szak mai
Ta nács adó In té ze te (Kecskemét)
Ama tõr mû vé sze ti ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra Bács-Kis kun me gyé ben 500 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Kul tu rá lis és Ide gen for gal mi Köz pont (Pécs)
Or szá gos di gi tá lis fo tó-ver seny 2006 meg va ló sí tá sá ra kö zép is ko lá sok szá má ra* 800 000 Ft

Bar ta ko vics Béla Mû ve lõ dé si Köz pont (Eger)
2006. I. fél évi szak mai prog ra mok meg va ló sí tá sá ra 1 500 000 Ft

Bar tók Béla Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont Kht. (Gyõr)
2006. I. fél évé ben meg va ló su ló köz mû ve lõ dé si 
szak mai prog ra mok tá mo ga tá sá ra 700 000 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)
Fel me nõ rend sze rû mû vé sze ti ver se nyek és re gi o ná lis ren dez vé nyek 
meg va ló sí tá sá ra Bé kés megyében 700 000 Ft

Bé kés csa bai If jú sá gi Ház és Ál ta lá nos Tár sas kör (Bé kés csa ba)
A Scher zo 2006 – ze nés szín pa dok 11. or szá gos fesz ti vál já nak 
meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 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)
A VII. Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyei ama tõr gála 
és a II. észak-ma gyar or szá gi össz mû vé sze ti fesz ti vál 
2. for du ló ja szak ági be mu ta tó i nak meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Bu da pes ti Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
A X. nem zet kö zi le gény ver seny és em lék mû sor 
bu da pes ti gyer mek nép tánc cso por tok 23. ta lál ko zó ja, va la mint 
a X. or szá gos dia pá lyá zat megvalósítására 500 000 Ft

Bu da pes ti Nép mû ve lõk Egye sü le te (Bu da pest)
Mû ve lõ dé si há zak ma já li sa V. ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Bu ko vi nai Szé ke lyek Or szá gos Szö vet sé ge (Bony hád)
A Se bes tyén Ádám or szá gos szé kely me se mon dó ver seny meg va ló sí tá sá ra 204 000 Ft

Can tus Ag ri en sis Kul tu rá lis Egye sü let (Eger)
Észak-ma gyar or szá gi re gi o ná lis kó rus fesz ti vál – Ének ka rok 
XV. or szá gos mi nõ sí té se meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Ci gány Kul tu rá lis és Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Pécs)
Ba ra nyai ci gá nyok IX. ta va szi fesz ti vál ja meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Csa lá di In té zet (Gyõr)
A 10 éves nem zet kö zi ba ba ki ál lí tás és kö zép-eu ró pai 
ba ba kon fe ren cia ju bi le u mi prog ram so ro za tá nak meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Csong rád Me gyei Köz mû ve lõ dé si Ta nács adó Köz pont (Szeged)
Csong rád me gyei ipar mû vé sze ti ki ál lí tás, fo tó mû vé sze ti ki ál lí tás 
és szak mai nap, va la mint Csong rád me gyei báb fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Dam ja nich Mû ve lõ dé si Ház (Tá pi ó sze csõ)
A Pest me gyei Anyám, anyám, édes anyám címû vers- és pró za író 
ver seny és egy ház ze nei na pok meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

De csi Ro má kért Egye sü let (Decs)
Me gyei kul tu rá lis roma ma já lis meg va ló sí tá sá ra De csen 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)
Dél-al föl di re gi o ná lis fo tó pá lyá zat és ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
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Desz ki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Deszk)
A VIII. desz ki Ma ros men ti fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Észak ke let-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Vers mon dó Egye sü let
(Miskolc)
A köl té szet napi vers gá la és a 8. nem zet kö zi ka le i dosz kóp 
vers fesz ti vál elõ dön tõ i nek meg ren de zé sé re 751 572 Ft

Fej ér Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Szé kes fe hér vár)
A Fej ér me gyei mû ve lõ dé si köz pont 2006. I. fél évé ben meg ren de zen dõ 
ama tõr mû vé sze ti szem lé i nek meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

For rás Gyer mek-Sza bad idõ köz pont (Eger)
Di ák al ko tók IV. or szá gos tûz zo mánc bi en ná lé ja és a Krea-Te am 
di ák szín ját szók or szá gos ta lál ko zó ja meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Fü lep La jos Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont, Sza bad té ri Szín ház,
Könyv tár és Sport csar nok (Pécsvárad)
Gyer mek és if jú sá gi fú vós ze ne ka rok re gi o ná lis ta lál ko zó ja 
meg va ló sí tá sá ra Pécs vá ra don 600 000 Ft

Ga ra bon ci ás Ala pít vány (Bu da pest)
A IV. Tör té nel mi tár sas tánc ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 
gyer mek- és if jú sá gi cso por tok rész vé te lé vel 200 000 Ft

Ga ra bon ci ás Mû vé sze ti Ala pít vány (Sá tor al ja új hely)
A II. Zemp lén or szá gos mi nõ sí tõ tár sas tánc fesz ti vál és ko re og rá fus 
ver seny meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Gyer mek kul tú rá ért Ala pít vány (Veszp rém)
Veszp rém me gyei gyer mek és if jú sá gi szó ló nép tánc ver seny, 
va la mint a Veszp rém me gyei ének lõ if jú ság ta lál ko zók meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mû ve lõ dé si, To vább kép zé si és Sport
In té zet (Szolnok)
Ta va szi ama tõr mû vé sze ti ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra* 1 000 000 Ft

Jó kai Mór Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Táp lán szent ke reszt)
A II. Vas-Film, Vas me gyei filmfesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Káva Kul tu rá lis Mû hely Egye sü let (Bu da pest)
A VI. or szá gos szín há zi ne ve lé si szem le meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Kecs ke mé ti If jú sá gi Ott hon (Kecs ke mét)
Ide ne kem az orosz lánt is – kö zép is ko lás fi a ta lok re gi o ná lis 
mû vé sze ti ta lál ko zó ja meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Kon dor Béla Kö zös sé gi Ház (Bu da pest)
A Kon dor Béla em lék év tisz te le té re meg ren de zett két vers mon dó ver seny 
és kö zép is ko lá sok kép zõ-, ipar- és fo tó mû vé sze ti ki ál lí tá sa meg va ló sí tá sá ra 1 200 000 Ft
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Köl csey Fe renc Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Deb re cen)
Or szá gos fel me nõ rend sze rû, 2006. évi köz mû ve lõ dé si 
szak mai prog ra mok ra Haj dú-Bi har me gyé ben 600 000 Ft

Kör men di Kul tu rá lis Köz pont és Fa lu di Fe renc Könyv tár
(Kör mend)
Rá ba-par ti if jú sá gi ze nei fesz ti vál 2006. évi meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Kõ rö si Cso ma Sán dor Köz mû ve lõ dé si Egye sü let 
(Co vas na–Kovászna)
Kõ rö si Cso ma Sán dor-na pok meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

La ti no vits Zol tán Mû ve lõ dé si Ház (Ba la ton sze mes)
A XII. or szá gos La ti no vits Zol tán vers- és pró za mon dó 
ver seny meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Ma gyar Kó ru sok és Ze ne ka rok Szö vet sé ge – KÓTA (Bu da pest)
A KÓTA 2006. elsõ fél évi nagy ren dez vé nye i nek meg va ló sí tá sá ra 2 000 000 Ft

Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet (Bu da pest)
Az Uta zás a vi lág kö rül címû fo tó ki ál lí tás-so ro zat meg ren de zé sé re* 800 000 Ft

Ma gyar Spe ci á lis Mû vé sze ti Mû hely Egye sü let (An dor nak tá lya)
Is ko lás és fel nõtt korú ér tel mi fo gya té ko sok re gi o ná lis 
kul tu rá lis ta lál ko zói meg va ló sí tá sá ra 700 000 Ft

Ma gyar Vers mon dók Egye sü le te (Bu da pest)
A III. Illyés Gyu la vers- és pró za mon dó ver seny, a Can ta ta Pro fa na 
nem zet kö zi vers- és pró za mon dó ver seny, A For ra da lom 1956 
vers- és pró za mon dó ver seny meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ma gyar Vers mon dók Egye sü le te Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei
Szer ve ze te (Gyõr)
A IX. Kor mos Ist ván nem zet kö zi vers- és pró za mon dó ver seny, 
va la mint az V. Or szá gos egye te mi és fõ is ko lai vers mon dó ver seny 
meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Ma gya ry Zol tán Vá ro si és Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Tata)
A ját szó tár sam, mondd, akarsz-e len ni? cím mel kö zép-du nán tú li re gi o ná lis 
báb fesz ti vál és a Ko má rom-Esz ter gom me gyei vá lo ga tó meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Mis kol ci Kó rus fesz ti vál Ala pít vány (Mis kolc)
A XVII. mis kol ci ka ma ra kó rus fesz ti vál meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Mó ricz Pál Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Haj dú ná nás)
A 8. re gi o ná lis ama tõr tánc ta lál ko zó meg ren de zé sé re Haj dú ná ná son 300 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Mû ve lõ dé si Ház (Nagy ka ni zsa)
A VII. Kár pát-me den cei Csen gey Dé nes vers- és pró za mon dó 
ver seny meg va ló sí tá sá ra 1 200 000 Ft
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Mo son ma gya ró vá ri Kul tu rá lis Egye sü let (Mo son ma gya ró vár)
A XVI. Mo son me gye szín ját szó ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Mun kás mû ve lõ dé si Köz pont Kht. (Du na új vá ros)
Az Ének lõ If jú ság me gyei fesz ti vál ja az IDO-tán cok 
or szá gos baj nok sá ga meg va ló sí tá sá ra 900 000 Ft

Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Ti sza vas vá ri)
A XI. Ti sza-par ti da los ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Nagy köz sé gi Könyv tár és Köz mû ve lõ dé si In téz mény (Csákvár)
Ének lõ Ma gyar or szág XV. – or szá gos kó rus mi nõ sí tõ 
ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Né meth Lász ló Kul tu rá lis és If jú sá gi Egye sü let (Me zõ szil as)
Ha gyo mány õr zõ ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Nép kör Ma gyar Mû ve lõ dé si Köz pont (Su bo ti ca–Sza bad ka)
Ta va szo lás cím mel mû vé sze ti he tek meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Nóg rád Me gyei Pe da gó gi ai, Köz mû ve lõ dé si Szak mai Szol gál ta tó 
és Szak szol gá la ti In té zet (Salgótarján)
A Nóg rád me gyei bá bos ta lál ko zó, és a XVI. Nóg rád me gyei 
gyer mek nép tánc an to ló gia meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Össz hang Köz mû ve lõ dé si Ala pít vány (Ko má rom)
Ko má rom-Esz ter gom me gyei ka ma ra ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Pé csi If jú sá gi Köz pont (Pécs)
Re gi o ná lis di ák szín há zi ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Pest Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Bu da pest)
A Szó-Szín-Já ték címû Pest me gyei vers mon dó ta lál ko zó 
Pest me gyei ren dez vé nye i nek meg va ló sí tá sá ra 180 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Kö zös sé gi Ház és Könyv tár (Ver pe lét)
Köz mû ve lõ dé si szak mai prog ra mok meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Pity pang Hu mán Szol gál ta tó Ala pít vány (Bu da pest)
A VIII. Ti sza-men ti gyer mek szín ját szó ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

ROM Roma Ma gyar Pol gár jo gi Moz ga lom (Bu da pest)
A IV. or szá gos sza va ló ver seny ci gány gye re kek szá má ra 500 000 Ft

So mogy Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Ka pos vár)
Re gi o ná lis és me gyei mû vé sze ti be mu ta tók és al ko tó tá bo rok meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Sza bad Szín ját szá sért Egye sü let (Bu da pest)
Az egye sü let nagy ren dez vé nye i nek meg va ló sí tá sá ra 500 000 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 (Nyíregyháza)
Me gyei és or szá gos ama tõr mû vé sze ti szem lék meg va ló sí tá sá ra 900 000 Ft

Szek szár di Né met Nem ze ti sé gi Egye sü let (Szek szárd)
A XVI. szek szár di pün kös di fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Szent esi Ze ne ba rá tok Egye sü le te (Szen tes)
A XIV. egy ház ze nei ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 90 000 Ft

Szom bat he lyi MSH Ren dez vény ház Kul tu rá lis és Szol gál ta tó
Ki e mel ke dõ en Köz hasz nú Tár sa ság (Szombathely)
Tánc va rázs cím mel há rom na pos or szá gos ama tõr tánc mû vé sze ti szem le 
meg ren de zé sé re Szom bat he lyen 1 000 000 Ft

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

Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ros Kert vá ro si Bá nyász Mû ve lõ dé si
Ott hon (Tatabánya)
Bá nyász kó ru sok ta lál ko zó ja meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Te mes vá ri Ma gyar Nõ szö vet ség (Ti mi so a ra–Te mes vár)
A XI. Bán sá gi Ma gyar Na pok címû köz mû ve lõ dé si 
ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

TEMI Mó ricz Zsig mond Mû ve lõ dé si Ház Köz hasz nú Ala pít vány
(Nyír egy há za)
Fo gya ték kal élõk III. mû vé sze ti fesz ti vál ja cím mel 
re gi o ná lis szin tû prog ram so ro zat meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont ja, 
Pe da gó gi ai, Kul tu rá lis és Sport In té ze te (Szekszárd)
A VII. Tol na me gyei Liszt Fe renc kó rus ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 150 000 Ft

Ür mény há zi If jú sá gi Klub Pol gá rok Tár su lá sa 
(Jer me nov ci–Ür mény há za)
A VI. vaj da sá gi Su li szín ház Fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 495 000 Ft

Vá ra di An tal Ér ték men tõ Egye sü let (Zá vod)
A 2006. I. fél évé ben meg va ló su ló köz mû ve lõ dé si 
szak mai prog ra mok meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Ba la ton lel le)
A VI. dél-du nán tú li re gi o ná lis ama tõr báb fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház (Vas vár)
Az V. vas vá ri re gi o ná lis szín ját szó ta lál ko zó és vá ros já té kok meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft
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Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Veszp rém)
A Re gõ sök húr ján címû X. du nán tú li re gi o ná lis 
vers- és pró za mon dó ver se nyek 132 000 Ft

Vas utas Mû ve lõ dé si Ház (Pécs)
A IX. or szá gos vas utas fú vós ze ne ka ri ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Veszp rém Me gyei Ama tõr Szín ját szók Egye sü le te (Veszp rém)
A III. Arany Desz ka or szá gos mi nõ sí tõ szín ját szó fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 700 000 Ft

Veszp rém Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Veszp rém)
Gyer mek nép tánc be mu ta tó, ének lõ if jú ság II., re gi o ná lis szak mai nap 
és kó rus fesz ti vál, va la mint gyer mek- és szó ló nép tánc gála meg va ló sí tá sá ra 900 000 Ft

VOKE Cso mó pon ti Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Szol nok)
Vas utas nyug dí jas klu bok ama tõr mû vé sze ti cso port ja i nak 
és szó lis tá nak VII. or szá gos ta lál ko zó ja, dön tõ je meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

VOKE Vö rös marty Mi hály Mû ve lõ dé si Háza (Mis kolc)
A VII. re gi o ná lis ma gyar nóta ének lé si ver seny meg va ló sí tá sá ra 150 000 Ft

Zala Me gyei Ci gá nyok Ér dek vé del mi és Kul tu rá lis Egye sü le te
(Sormás)
Roma Kul tu rá lis Fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra Zala me gyé ben 300 000 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)
A Zala mû vé sze ti fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Za lá ért Egye sü let (Za la eger szeg)
Za lai mû vé sze ti fesz ti vál szak ága za ti be mu ta tó i nak meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

*

312 NKA HÍRLEVÉL n EREDMÉNYKÖZLÉSEK



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: 18 298 000 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 5 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 17 128 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 11 400 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Köz sé gi Pol gár mes te ri Hi va tal (Jász bol dog há za)
A XII. Já szok Vi lág ta lál ko zó ja meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet (Bu da pest)
A XIX. or szá gos kép zõ- és ipar mû vé sze ti tár lat meg va ló sí tá sá ra 
Ama tor Ar ti um cím mel* 7 000 000 Ft
A 6. bu da ka lá szi ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra* 1 000 000 Ft

Pé csi Kul tu rá lis Köz pont (Pécs)
A VIII. pé csi ta va szi fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra* 2 000 000 Ft

Sza bad Szín ját szá sért Egye sü let (Bu da pest)
Fü le ki kon fe ren cia meg va ló sí tá sá ra 400 000 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 KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL I.–II.

I.

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. no vem ber 15.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 15.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 87 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 1 611 595 088 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: 84 db
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 1 000 000 000 Ft

Ki emel ke dõ je len tõ sé gû kul tu rá lis ese mé nyek, ren dez vé nyek tá mo ga tá 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)
A XII. al ter na tív szín há zi szem le meg ren de zé sé re Sze ge den 6 600 000 Ft

Anyám Fe ke te Ró zsa Köz hasz nú Ala pít vány (Ve res egy ház)
Anyám Fe ke te Ró zsa – ma gyar nyel vû nem zet kö zi 
vers- és pró za mon dó ta lál ko zó meg ren de zé sé re 2 600 000 Ft

Bar tók Béla Em lék ház (Bu da pest)
Az em lék ház és az új ki bõ ví tett ki ál lí tás meg nyi tá sá ra a ze ne szer zõ 
szü le té sé nek 125. év for du ló ján, va la mint hang ver seny so ro zat rendezésére 1 000 000 Ft

Bu da pes ti Fesz ti vál köz pont Kht. (Bu da pest)
A 2006. évi ju bi le u mi Bu da pes ti Õszi Fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 62 000 000 Ft

Bu da pes ti Vo nó sok Ala pít ványa (Bu da pest)
Bu da pes ti Vo nó sok – A XII. fer tõ di Ha ydn Fesz ti vál meg ren de zé sé re 4 000 000 Ft

Bu da pes ti Zsi dó Hit köz ség (Bu da pest)
A IX. zsi dó nyá ri fesz ti vál meg ren de zé sé re 5 500 000 Ft
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Ci ró ka Báb szín ház (Kecs ke mét)
A ma gyar or szá gi báb szín há zak 8. ta lál ko zó já nak meg ren de zé sé re 1 500 000 Ft

Csa lá di In té zet (Gyõr)
A Ba rokk nosz tal gi ák mû vé sze ti fesz ti vál meg ren de zé sé re 8 000 000 Ft

Du na-part Mû vé sze ti Tár sa ság (Bu da pest)
A Ma gyar fes té szet nap ja meg ren de zé sé re 7 200 000 Ft

Eg res sy Béni Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Ka zinc bar ci ka)
A XVIII. ifj. Hor váth Ist ván nem zet kö zi szín ját szó fesz ti vál meg ren de zé sé re 4 400 000 Ft

Fil har mó nia Bu da pest és Fel sõ-Du nán túl Kon cert szer ve zõ 
és Ren de zõ Kht. (Budapest)
Bu da pes ti nem zet kö zi ver seny – Liszt-Bar tók zon go ra ver seny 
meg ren de zé sé re 10 000 000 Ft
Bu da pes ti ze nei he tek 2006. – Ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 9 000 000 Ft
A régi zene na pok – Sop ron címû ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 9 500 000 Ft
Nem zet kö zi Bar tók sze mi ná ri um és fesz ti vál meg ren de zé sé re 14 000 000 Ft

Folk lór Kul tu rá lis Köz ala pít vány (Jász be rény)
A XXV. nem zet kö zi tánc ház és ze nész tá bor, a XVI. csán gó fesz ti vál, 
a ki sebb sé gek folk lór fesz ti vál ja meg ren de zé sé re 8 000 000 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 
és folk lór fesz ti vál meg ren de zé sé re 18 000 000 Ft
A 35. Deb re ce ni Jazz na pok meg ren de zé sé re 5 600 000 Ft

Gár do nyi Géza Szín ház (Eger)
Az Ag ria Nyá ri Já té kok 2006 meg ren de zé sé re 17 000 000 Ft

Gyer mek- és If jú sá gi Szín há zak Nem zet kö zi Szö vet sé gé nek 
Ma gyar Köz pont ja Egye sü let (Budapest)
A III. ka pos vá ri gyer mek- és if jú sá gi szín há zak bi en ná lé já nak 
meg ren de zé sé re 10 400 000 Ft

Gyõ ri Fesz ti vál és Ren dez vény szer ve zõ Iro da (Gyõr)
A 41. Gyõ ri Nyár nem zet kö zi kul tu rá lis fesz ti vál meg ren de zé sé re 5 000 000 Ft

Gyu lai Vár szín ház (Gyu la)
Gyu lai vár szín ház össz mû vé sze ti fesz ti vál 43. évad já nak meg ren de zé sé re 16 000 000 Ft

Ház a ré ten Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
A 13. or szá gos di ák- és if jú sá gi film- és vi deo szem le meg ren de zé sé re 3 500 000 Ft

Hun ga ro fest Nem ze ti Ren dez vény szer vezõ Kht. (Bu da pest)
Ven dég ség ben Bu da pes ten – Ha tá ron túli ma gyar szín há zi es tek 
meg ren de zé sé re 13 400 000 Ft
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In ter kul tur Hun gá ria Kul tu rá lis Ren dez vény szer ve zõ 
és Szol gál ta tó Kht. (Budapest)
A Zemp lé ni Fesz ti vál 2006. évi prog ram já nak meg ren de zé sé re 24 000 000 Ft

Ju ri sics-Vár Mû ve lõ dé si Köz pont és Vár szín ház (Kõ szeg)
Kõ sze gi Vár szín ház 25. ju bi le u mi évad já nak meg va ló sí tá sá ra 7 500 000 Ft

Ka pol csi Kul tu rá lis és Ter mé szet vé del mi Egy let (Kapolcs)
A Mû vé sze tek Völ gye 2006. évi prog ram ja i nak meg ren de zé sé re 47 000 000 Ft

Kecs ke mét Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (Kecs ke mét)
A Kecs ke mé ti Ta va szi Fesz ti vál meg ren de zé sé re 5 000 000 Ft

Kecs ke mé ti Ani má ci ós Film gyár tó és For gal ma zó Kft. (Kecs ke mét)
A 8. kecs ke mé ti ani má ci ós film fesz ti vál meg ren de zé sé re 
és az 5. nem zet kö zi ani má ci ós já ték film fesz ti vál elõ ké szí té sé re 16 000 000 Ft

Köz ala pít vány a Vár szín há zi nyá ri já té kok tá mo ga tá sá ra
(Esztergom)
Az Esz ter go mi Vár szín ház 2006. évi ren dez vé nyei meg va ló sí tá sá ra 3 500 000 Ft

Kul tu rá lis Ala pít vány a Tex til mû vé sze tért (Bu da pest)
2. tex til mû vé sze ti tri en ná lé (2006) meg va ló sí tá sá ra 
a szom bat he lyi kép tár ban 18 600 000 Ft

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal (Bu da pest)
A Kul tu rá lis Örök ség Nap jai meg ren de zé sé re 4 600 000 Ft

Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
A 2006. évi Ko dály Mû vé sze ti Fesz ti vál meg ren de zé sé re 12 000 000 Ft

Ma gyar Drá ma pe da gó gi ai Tár sa ság (Bu da pest)
A XV. or szá gos We ö res Sán dor gyer mek szín ját szó 
ta lál ko zó meg ren de zé sé re 17 000 000 Ft

Ma gyar Fo tó mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
A Fo tó hó nap 2006 fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 15 000 000 Ft

Ma gyar Jazz Mû vé sze ti Kht. (Bu da pest)
Az Eu ro pa Jazz híd – Öröm ze ne – Bu da pest Jam meg ren de zé sé re 7 000 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
A XV. or szá gos bé kés csa bai ter ve zõ gra fi kai bi en ná lé meg va ló sí tá sá ra 7 200 000 Ft

Ma gyar Kó ru sok és Ze ne ka rok Szö vet sé ge – KÓTA (Bu da pest)
A Ko dály Zol tán IV. ma gyar kó rus ver seny meg va ló sí tá sá ra 10 000 000 Ft

Ma gyar Könyv ki adók és Könyv ter jesz tõk Egye sü lése (Bu da pest)
A 2006. évi XIII. Bu da pes ti Nem zet kö zi Könyv fesz ti vál meg ren de zé sé re 7 000 000 Ft
A 2006. évi V. Gyer mek könyv na pok meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft
A 2006. évi 77. Ün ne pi Könyv hét meg ren de zé sé re 7 000 000 Ft
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Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria (Bu da pest)
Ma tis se és a ma gyar va dak mun ka cí mû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 50 000 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)
Mú ze u mok ma já li sa 2006 kul tu rá lis fesz ti vál meg ren de zé sé re 13 000 000 Ft
Mú ze u mok éj sza ká ja 2006. évi ren dez vé nye i nek meg va ló sí tá sá ra 37 000 000 Ft

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)
Kon fe ren cia meg ren de zé sé re a Ma gyar Or szá gos Le vél tár ala pí tá sá nak 
250. év for du ló ja al kal má ból 7 500 000 Ft

Ma gyar Vers mon dók Egye sü le te (Bu da pest)
Rad nó ti Mik lós or szá gos fel nõtt ama tõr vers- és pró za mon dó 
ver seny meg ren de zé sé re 1 500 000 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 14 000 000 Ft

Mar tin György Nép tánc szö vet ség (Bu da pest)
Új év kö szön tõ – Nép tánc an to ló gi ák cím mel ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 9 000 000 Ft
Kor társ nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 2 900 000 Ft
Nép tán co sok or szá gos be mu ta tó szín pa da ren dez vény so ro zat 
meg va ló sí tá sá ra 5 000 000 Ft

MASZK Ma gyar or szá gi Al ter na tív Szín há zi Köz pont Egye sü let
(Szeged)
A The al ter In ter na ti o nal – Sza bad szín há zak nem zet kö zi 
ta lál ko zó ja meg ren de zé sé re 15 000 000 Ft

Mis kol ci Ga lé ria Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Miskolc)
A XXIII. mis kol ci gra fi kai bi en ná lé meg ren de zé sé re 
és a kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re 3 800 000 Ft

Mu ha ray Ele mér Nép mû vé sze ti Szö vet ség (Bu da pest)
Or szá gos ha gyo mány õr zõ ta lál ko zó meg ren de zé sé re Pé csett 4 000 000 Ft

Mû vé sze tek Háza Eger Kul tu rá lis és Szó ra koz ta tó Kht. (Eger)
A XIII. Or szá gos gyer mek bá bos fesz ti vál meg ren de zé sé re 4 800 000 Ft

Nem ze ti Tánc szín ház Kht. (Bu da pest)
Az V. Ma gyar tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re Gyõr ben 35 000 000 Ft

Nép mû vé sze ti Egye sü le tek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Pün kös di so ka da lom – ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 4 000 000 Ft
Mes ter sé gek ün ne pe – Az élõ nép mû vé szet fó ru ma 
ren dez vé nye i nek meg va ló sí tá sá ra 24 000 000 Ft

Nóg rád Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Sal gó tar ján)
A XIII. or szá gos rajz bi en ná lé meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft
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Ó bu dai Tár sas kör (Bu da pest)
Az Ó bu dai nyár 2006. évi ren dez vé nye i nek meg va ló sí tá sá ra 7 000 000 Ft

Or szá gos Di ák szín ját szó Egye sü let (Bu da pest)
A XVII. or szá gos di ák szín ját szó ta lál ko zó meg ren de zé sé re 4 200 000 Ft

Õri Ala pít vány (Õri szent pé ter)
Hét rét or szág – A sze rek és por ták fesz ti vál ja meg ren de zé sé re 4 000 000 Ft
A Vi rág zás nap jai címû fesz ti vál meg ren de zé sé re 1 800 000 Ft

Örök ség Gyer mek Nép mû vé sze ti Egye sü let (Bu da pest)
Kár pát-me den cei nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 2 600 000 Ft
Or szá gos Gyer mek nép tánc fesz ti vál meg ren de zé sé re 4 200 000 Ft

Pan non Vár szín ház Szín mû vé szet-fej lesz té si Kht. (Veszp rém)
A IX. Tánc Fesz ti vál ja or szá gos és nem zet kö zi kor társ 
össz mû vé sze ti ta lál ko zó meg ren de zé sé re Veszp rém ben 5 600 000 Ft

Pé csi Film ün nep – Kö zép-eu ró pai film fesz ti vál Kht. (Pécs)
Pé csi Nem zet kö zi Film ün nep – film fesz ti vál és ver seny, 
2006 meg ren de zé sé re 15 600 000 Ft

Pé csi Or szá gos Szín há zi Fesz ti vál Kht. (Pécs)
A pé csi or szá gos szín há zi ta lál ko zó meg ren de zé sé re 23 000 000 Ft

Pro Kul tú ra Sop ron Szín há zi és Kul tu rá lis Kht. (Sop ron)
A 49. sop ro ni Ün ne pi He tek meg ren de zé sé re 3 500 000 Ft

Sa va ria Tör té nel mi Kar ne vál Köz hasz nú Köz ala pít vány
(Szom bat hely)
A 2006. évi Sa va ria tör té nel mi kar ne vál meg ren de zé sé re Szom bat he lyen 8 000 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Mó ricz Zsig mond
Szín há za (Nyír egy há za)
A Vi dor Fesz ti vál 2006. meg ren de zé sé re 34 200 000 Ft

Szár nyas Sár kány Kul tu rá lis Szol gál ta tó Egyé ni Cég (Nyír bá tor)
A szár nyas sár kány hete XIV. – nem zet kö zi ut ca szín há zi fesz ti vál 
meg ren de zé sé re 9 000 000 Ft
A 40. nyír bá to ri ze nei na pok meg ren de zé sé re 9 800 000 Ft

Sze ged Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (Sze ged)
A XI. sze ge di táb la kép fes té sze ti bi en ná lé meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft

Sze ge di Sza bad té ri Já té kok és Fesz ti vál szer ve zõ Kht. (Szeged)
A Sze ge di Sza bad té ri Já té kok 2006. évi prog ram so ro za tá nak meg ren de zé sé re 58 000 000 Ft

Szent end re Mû ve lõ dé si és Mû vé sze ti In téz mé nyei (Szent end re)
Szent end rei nyár 2006. fesz ti vál meg ren de zé sé re 13 000 000 Ft

Tánc ház Egye sü let (Bu da pest)
A XXV. or szá gos tánc ház ta lál ko zó és ki ra ko dó vá sár meg ren de zé sé re 24 000 000 Ft
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Thá lia Szín ház Kht. (Bu da pest)
Vi dé ki szín há zak ta lál ko zó já nak meg ren de zé sé re* 6 800 000 Ft

Ti ta nic Film je len lét Ala pít vány (Bu da pest)
A 13. Ti ta nic nem zet kö zi film fesz ti vál meg ren de zé sé re 7 200 000 Ft

Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Háza Kht. (Bu da pest)
A Ma king New Wa ves fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 6 200 000 Ft

V.I.P. Arts Ma na ge ment Kft. (Bu da pest)
Bu da pest – XV. Ju bi le u mi nyá ri ope ra és ba lett fesz ti vál meg ren de zé sé re 9 000 000 Ft

Vár szín ház és Mû vé sze tek Háza (Kis vár da)
A ha tá ron túli ma gyar szín há zak XVIII. fesz ti vál já nak meg ren de zé sé re 
Kis vár dán 18 000 000 Ft

Vass La jos Nép ze nei Szö vet ség (Bu da pest)
A VI. Vass La jos nép ze nei ver seny meg ren de zé sé re 4 000 000 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. (Veszprém)
A 2006. évi Veszp ré mi Ün ne pi Já té kok meg ren de zé sé re 13 800 000 Ft

VOX Pan no ni ca Ala pít vány (Bu da pest)
A Ma gya rok Nagy asszo nya 8. egy ház ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 6 000 000 Ft

Zsám bé ki-me den ce Ide gen forg la mi Egye sü let (Zsám bék)
A zsám bé ki szín há zi és mû vé sze ti bá zis össz mû vé sze ti 
fesz ti vál meg ren de zé sé re 15 400 000 Ft

*
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II.

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. de cem ber 8.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 15.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 5 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 121 500 000 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: 5 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 121 500 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 100 000 000 Ft

Ki emel ke dõ je len tõ sé gû kul tu rá lis ese mé nyek, ren dez vé nyek tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

BMC Bu da pest Mu sic Cen ter Ze nei In for má ci ós Kht. (Bu da pest)
Rész vé tel re a MIDEM nem zet kö zi ze nei szak ki ál lí tá son
és vá sá ron Can nes-ban (Bar tók–Kur tág-pa vi lon) 10 000 000 Ft

Kül föl di Ma gyar Kul tu rá lis In té ze tek Igaz ga tó sá ga (Budapest
Fi a tal, NKÖM-ösz tön dí jas mû vé szek kül föl di ma gyar in té ze ti 
be mu tat ko zás so ro za tá ra 12 000  000 Ft

Ma gyar Il luszt rá to rok Tár sa sá ga (Bu da pest)
A bo lo gnai nem zet kö zi gyer mek- és il luszt rá ci ós könyv vá sá ron 
ma gyar dísz ven dég meg je le né sé re 34 000 000 Ft

Ma gyar Könyv ki adók és Könyv ter jesz tõk Egye sü lé se (Bu da pest)
Rész vé tel re az 58. frank fur ti nem zet kö zi könyv vá sá ron
(ma gyar nem ze ti meg je le nés) 8 000 000 Ft

Mû csar nok (Bu da pest)
A 10. ve len cei épí té sze ti bi en ná lén tör té nõ rész vé tel re 
(ma gyar nem ze ti meg je le nés) 36 000 000 Ft

In kei Pé ter s. k.,
a Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek

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 KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. ok tó ber 18.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 16.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 586 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 554 776 868 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 47 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 49 835 550 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: 263 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 267 960 750 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 120 630 100 Ft

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

1. Al ko tói tá mo ga tás 10 havi idõ tar tam ra, új al ko tá sok lét re ho zá sá ra

Pá lyá zó Meg ítélt összeg

Al bert Ádám (Bu da pest)* 200 000 Ft
An tal Ba lázs (Bu da pest)* 200 000 Ft
Ba binsz ky Csil la (Bu da pest) 300 000 Ft
Bács Eme se (Bu da pest) 400 000 Ft
Ba ditz Gyu la (Bu da pest) 600 000 Ft
Ba lás Esz ter (Bu da pest) 600 000 Ft
Ba lázs Pé ter (Nosz vaj) 400 000 Ft
Bá lind Ist ván (Bu da pest) 600 000 Ft
Ba logh Sán dor (Sze ged) 200 000 Ft
Bál vá nyos Le ven te (Bu da pest) 400 000 Ft
Ba ra bás Már ton (Bu da pest) 400 000 Ft
Ba ra bás Zsó fia Már ta (Bu da pest) 300 000 Ft
Bar ta lus Il di kó (Bu da ke szi) 300 000 Ft
Bar ta lus Sán dor (Bu da ke szi) 300 000 Ft
Be nes Jó zsef (Kecs ke mét) 500 000 Ft
Be rentz Pé ter (Bu da pest)* 200 000 Ft
Bi ká csi Da ni e la (Bu da pest) 600 000 Ft
Bitó Il di kó (Bu da pest) 200 000 Ft
Bo do ni-Dom bi Zsolt (Sza bad szál lás) 300 000 Ft
Bog dán dy Szul tán (Bu da pest) 700 000 Ft
Bo ros Ist ván (Bi a tor bágy) 200 000 Ft
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Bra un And rás (Bu da pest) 500 000 Ft
Buk ta Imre (Me zõ sze me re) 430 000 Ft
Buk ta Nor bert (Bu da pest) 200 000 Ft
Bu tak And rás (Bu da pest) 600 000 Ft
Chess lay György (Bu da pest) 800 000 Ft
Csá ky Do nát Márk (Bu da pest) 300 000 Ft
Cson tó La jos (Vi seg rád) 600 000 Ft
Csor ba Si mon (Bu da pest) 400 000 Ft
Csör gõ At ti la (Bu da pest) 700 000 Ft
Csur ka Esz ter (Bu da pest) 600 000 Ft
Deli Ág nes (Bu da pest) 600 000 Ft
Dé vé nyi Mó ni ka (Bu da pest) 200 000 Ft
Di nea Lász ló (Bu da pest) 300 000 Ft
Dobó Krisz ti na (Bu da pest) 200 000 Ft
Do mi án Gyu la (Bu da ke szi) 300 000 Ft
Dra bik Ist ván (Bu da pest) 300 000 Ft
Droz dik Or so lya (Bu da pest)* 600 000 Ft
Du lis ko vich Ba zil (Bu da pest) 500 000 Ft
Du ro nelly Ba lázs (Bu da örs) 400 000 Ft
Dús Lász ló (Bu da pest) 500 000 Ft
El-Has san Ró za (Bu da pest) 600 000 Ft
Elõd Ág nes (Bu da pest) 400 000 Ft
Eper je si Ág nes (Bu da pest) 400 000 Ft
Er dé lyi Etel ka (Bu da pest) 300 000 Ft
Er dé lyi Gá bor (Bu da pest) 500 000 Ft
Erõs Ágost Kop pány (Bu da pest) 400 000 Ft
Erõs Ist ván (Bu da pest) 400 000 Ft
Eszik Ala jos (Bu da pest)* 300 000 Ft
Fe rencz S. Apor (Csík sze re da) 200 000 Ft
Fi czek Fe renc (Pécs) 300 000 Ft
Fin ta Edit (Bu da pest) 200 000 Ft
For ma nek Bar ba ra (Bu da pest) 200 000 Ft
Frankl Ilo na (Al io na) (Bu da pest) 200 000 Ft
Gá bor Éva Má ria (Gyöm rõ) 400 000 Ft
Gá bor Imre (Bu da ke szi) 500 000 Ft
Gal bo vy At ti la Le ven te (Kecs ke mét) 500 000 Ft
Gal lusz Gyön gyi (Bu da pest) 500 000 Ft
Gel lér B. Ist ván (Pécs) 700 000 Ft
Gesz te lyi Nagy Zsu zsan na (Bu da pest) 200 000 Ft
Gu bis Mi hály (Bé kés csa ba) 500 000 Ft
Gyõrf fy Lász ló (Bu da pest) 300 000 Ft
Gyõrf fy Sán dor (Bu da pest) 300 000 Ft
György I. Csa ba (Bor gó) (Szir ma be se nyõ) 400 000 Ft
Ha ász Ág nes (Bu da pest) 300 000 Ft
Hal mi-Hor váth Ist ván (He gyes ha lom) 200 000 Ft
Hec ker Pé ter (Pócs me gyer) 400 000 Ft
He lé nyi Ti bor (Bu da pest) 800 000 Ft
Her czeg Nán dor (Bu da pest) 200 000 Ft
Her mann Zol tán (Bu da pest) 400 000 Ft
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He te si At ti la (Bu da pest) 300 000 Ft
Hopp-Ha lász Ká roly (Paks) 800 000 Ft
Hor váth He lén Sára (Bu da pest) 200 000 Ft
Hor váth Krisz ti án (Ha lász te lek) 200 000 Ft
Hú ber And rás (Bu da pest) 200 000 Ft
Il lés Anna (Bu da pest) 200 000 Ft
Ilyés Már ta (Tá pi ó szent már ton) 300 000 Ft
Imre Ma ri an na (Bu da pest) 400 000 Ft
Ivá nyi Ka ta lin (Bu da pest) 300 000 Ft
Jo vi án György (Bu da pest) 700 000 Ft
Ju hász Dóra (Bu da pest) 300 000 Ft
Ká cser Lász ló (Bu da pest)* 200 000 Ft
Ka csó Ist ván (Bu da pest) 200 000 Ft
Kal már Ist ván (Ba la ton he nye) 400 000 Ft
Kal már Já nos (Bu da pest) 300 000 Ft
Ka pi tány And rás (Bu da pest) 300 000 Ft
Ká ro lyi Zsu zsan na (Bu da pest) 200 000 Ft
Ka to na Zol tán (Bu da pest) 400 000 Ft
Ke resz tes Dóra Zsu zsan na (Bu da pest) 200 000 Ft
Ke se rû Zsolt (Du na új vá ros) 200 000 Ft
Kis Tóth Fe renc (Sza bad szál lás)* 400 000 Ft
Kiss Zol tán (Bu da pest) 300 000 Ft
Ko csis Ti bor (Bu da pest) 400 000 Ft
Ko kesch Ádám (Bu da pest) 300 000 Ft
Kon dor At ti la (Bu da pest) 300 000 Ft
Ko pasz Ta más (Bu da pest) 700 000 Ft
Ko ro di Já nos (Bu da pest) 400 000 Ft
Ko ro di Luca (Bu da pest) 200 000 Ft
Ko rok nai Zsolt (Bu da pest) 400 000 Ft
Kó tai Ta más (Bu da pest) 600 000 Ft
Ko vách Ger gely (Bu da pest) 500 000 Ft
Ko vács Dé nes (Bu da pest) 500 000 Ft
Ko vács Géza (Sfin tu-Ghe org he–Sep si szent györgy) 200 000 Ft
Ko vács Le hel (Sü meg) 400 000 Ft
Ko vács Lola (Bu da pest) 700 000 Ft
Ko vács Pé ter (Bu da pest) 500 000 Ft
Ko vács Pé ter Ba lázs (Bu da pest) 300 000 Ft
Kö nig Ró bert (Bu da pest)* 300 000 Ft
Kõ vá ri At ti la (Deb re cen) 200 000 Ft
Kraj csi ro vits Hen rik (Ta ta bá nya) 300 000 Ft
Kraj cso vics Éva 300 000 Ft
Kriz bai Sán dor (Szent end re) 500 000 Ft
Kup csik Ad rián (Bu da pest) 300 000 Ft
Lak ner An tal (Bu da pest) 500 000 Ft
Lász ló Dá ni el (Bu da pest) 500 000 Ft
Lé vay Jenõ (Bu da pest) 500 000 Ft
Lip csey György (Du najs ká Stre da–Du na szer da hely) 300 000 Ft
Lo vas Ilo na (Bu da pest) 600 000 Ft
Lu zsi cza La jos Ár pád (Bu da pest) 400 000 Ft
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M. No vák And rás (Bu da pest) 600 000 Ft
Már kus Pé ter (Szent end re) 500 000 Ft
Me gyer Már ta (Sza bad szál lás)* 200 000 Ft
Me nas ági Pé ter (Bu da pest) 500 000 Ft
Mé szá ros Ist ván (Bu da pest) 200 000 Ft
Mik lós Ár pád (Kecs ke mét) 200 000 Ft
Mol nár Gyu la (Bu da pest) 600 000 Ft
Mo no ri Se bes tyén (Bu da pest) 500 000 Ft
Nagy Ár pád (Bu da pest) 600 000 Ft
Nagy Bar ba ra (Pi lisszent ke reszt) 200 000 Ft
Nagy Gá bor György (Bu da pest) 400 000 Ft
Nagy Gab ri el la (Bu da pest) 300 000 Ft
Nagy György Kál mán (Bu da pest) 300 000 Ft
Nagy Ist ván (Bu da pest) 500 000 Ft
Nagy Ri chard (Bu da pest) 200 000 Ft
Né meth Ág nes (Bu da pest) 300 000 Ft
Oláh Má tyás Lász ló (Bu da pest) 200 000 Ft
Ola jos György (Bu da pest) 400 000 Ft
Orosz Klá ra (Pécs) 400 000 Ft
Öt vös Zol tán (Bu da pest)* 200 000 Ft
Pá cser At ti la (Bu da pest) 300 000 Ft
Pa la ti nus Dóra (Pécs) 400 000 Ft
Pál fi Ba lázs (Bu da pest) 300 000 Ft
Pal kó Ti bor (Nagy ká ta) 500 000 Ft
Páll Ti bor Krisz ti án (Bu da pest) 300 000 Ft
Pa u er Gyu la (Bu da pest) 800 000 Ft
Pé ter Ág nes (Bu da pest) 500 000 Ft
Petõ Hu nor (Bu da pest) 300 000 Ft
Pirk Lász ló (Szent end re) 300 000 Ft
Prut kay Pé ter (Bu da pest) 500 000 Ft
Ra do sza At ti la (Gyõr) 300 000 Ft
Rá kó czy Gi zel la (Bu da pest) 300 000 Ft
Ré szegh Bo tond (Csík sze re da) 200 000 Ft
Schmal Ká roly (Pi lis bo ros je nõ) 500 000 Ft
Schne e me i er And rea (Bu da pest) 300 000 Ft
Se bes tyén Zol tán (Bu da pest) 400 000 Ft
Se bõk Éva (Bu da pest) 300 000 Ft
Se lé nyi Ká roly Ist ván (Gyõr) 300 000 Ft
Sif lis And rás (Bu da pest) 400 000 Ft
Sik lo di Zsolt-La jos (Szo vá ta) 500 000 Ft
Si pos Ma ri ann (Érd) 200 000 Ft
Som or jai Kiss Ti bor (Bu da pest)* 500 000 Ft
Soós Ka ta lin (Bu da pest) 200 000 Ft
Soós Nóra (Bu da pest) 200 000 Ft
Soós Ta más (Bu da pest) 700 000 Ft
Ste fa no vits Pé ter (Bu da pest) 600 000 Ft
Sza bics Ág nes (Bu da pest) 400 000 Ft
Sza bó Ábel (Sop ron) 300 000 Ft
Sza bó Ádám Bá lint (Bu da pest) 400 000 Ft
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Sza bó De zsõ (Bu da pest) 500 000 Ft
Sza bó György (Bu da pest) 600 000 Ft
Sza lai Ka ta lin (Kö rös la dány) 500 000 Ft
Szal kai Ká roly (Gyõr) 200 000 Ft
Szar ka Pé ter (Bu da pest) 300 000 Ft
Szász Sán dor (Bu da pest) 200 000 Ft
Sze ge di Csa ba (Ve len ce) 200 000 Ft
Szem adám György (Bu da pest) 400 000 Ft
Szi ge ti Ta más (Bu da pest) 300 000 Ft
Szíj Ka mil la (Bu da pest) 500 000 Ft
Szi lá gyi Te réz (Bu da pest) 200 000 Ft
Szi rá nyi Ist ván (Bu da pest) 200 000 Ft
Szõcs Géza (Sop ron) 200 000 Ft
Szõ nyi Krisz ti na (Bu da pest) 200 000 Ft
Szüts Esz ter (Bu da pest) 200 000 Ft
Szüts Mik lós (Bu da pest) 200 000 Ft
Ta kács Szil via Anett (Bu da pest) 300 000 Ft
Ta káts Már ton (Bu da pest) 300 000 Ft
Ti bor Zsolt (Bu da pest) 200 000 Ft
Tol nay Imre (Gyõr) 300 000 Ft
Tölg-Mol nár Zol tán (Bu da pest)* 400 000 Ft
Türk Pé ter (Bu da pest) 700 000 Ft
Ug lár Csa ba (Bu da pest) 300 000 Ft
Váli De zsõ (Bu da pest) 600 000 Ft
Vá ra dy Ró bert (Bu da pest) 600 000 Ft
Var ga Lász ló (Bu da pest) 200 000 Ft
Var ga Tüs ke Pé ter (Bu da pest) 200 000 Ft
Var ga-Amár Lász ló (Bu da pest) 400 000 Ft
Var koly Lász ló (Ta ta bá nya) 400 000 Ft
Vár nagy Il di kó (Bu da pest) 600 000 Ft
Vá sár he lyi Zsolt (Bu da pest) 200 000 Ft
Ve le kei Jó zsef La jos (Szent end re) 200 000 Ft
Ve re bes György (Szol nok) 200 000 Ft
Vin cze Ottó (Szent end re) 500 000 Ft
Vis nyei Ilo na (Bu da pest) 400 000 Ft
Vi zso lyi Já nos (Bu da pest) 400 000 Ft
Voj nich Er zsé bet (Bu da pest) 700 000 Ft
Wach ter Dé nes (Bu da pest) 500 000 Ft
Wech ter Ákos (Bu da pest) 500 000 Ft
Wro bel Pé ter (Bu da pest) 300 000 Ft
Zi e lins ki Ti bor (Bu da pest) 200 000 Ft
Zol tán Má ria Fló ra (Bu da pest) 200 000 Ft
Zöld Ani kó (Bu da pest) 300 000 Ft
Zsan kó Lász ló (Bu da pest) 200 000 Ft
Zsem lye Il di kó (Bu da pest) 600 000 Ft
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2. Kor társ egye di ki ad vá nyok nyom dai vagy di gi ta li zált meg je len te té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ár nyék kö tõk Ala pít vány (Bu da pest)
Per necz ky Géza: As semb ling ma ga zi nok 1969–2000 címû 
mû vé nek ki adá sá ra 1 000 000 Ft

Ba ra nyai Al ko tó te le pek Kht. (Sik lós)
A 2005–2006-os kõ szob rász-szim pó zi u mot fel dol go zó 
ki ad vány meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Brez nay Jó zsef (Bu da pest)
Brez nay Jó zsef 90. szü le tés nap ja al kal má ból 
ju bi le u mi al bum meg je len te té sé re 800 000 Ft

Dar gay La jos (Ka lo csa)
Dar gay La jos szí nes ké pes mo no grá fi á já nak meg je len te té sé re 800 000 Ft

Drozs nyik Ist ván (Mis kolc)
Élet mû könyv ki adá sá ra 500 000 Ft

En cik lo pé dia Ki adó Kft. (Bu da pest)
Ébli Gá bor: Mo dern ma gyar mû vé szet ma gán gyûj te mé nyek ben 1945–2005 
címû ki ad vá nyá nak meg je len te té sé re 500 000 Ft

Fóth Ernõ (Bu da pest)
Fóth Ernõ mû vé szi mun kás sá gát be mu ta tó mo no grá fia meg je len te té sé re 500 000 Ft

Fûkõ Béla (Pécs)
Fûkõ Béla web ol da lá nak el ké szí té sé re 100 100 Ft

Ga lé ria 13 So rok sár Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kht. (Bu da pest)
Bartl Jó zsef: So rok sá ri tá jak, em be rek címû ki ad vá nya meg je len te té sé re 300 000 Ft

Ga lé ria Mú ze um (Len da va–Lend va)
A 33. éves lend vai nem zet kö zi mû vész te lep ju bi lá ris 
mo no grá fi á já nak (1973–2005) ki adá sá ra 1 000 000 Ft

Hol nap Ki adó Kft. (Bu da pest)
Saj dik Fe renc: Mo no grá fia nyom dai for má ban való meg je len te té sé re 500 000 Ft

Hu szár And rea (Bu da pest)
A pá lyá zó szob rász ka ta ló gu sá nak in ter ne tes meg je len te té sé re 200 000 Ft

Ká dár Ka ta lin (Bu da pest)
A pá lyá zó mun ká i nak fo tó zá sá ra és in ter ne tes meg je len te té sé re 200 000 Ft
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Ka rint hy Sza lon (Bu da pest)
A Bar tók–Mo zart (A tár gyi a sult zene) meg hí vá sos 
cso por tos ki ál lí tás ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re* 700 000 Ft

Ká ro lyi Ernõ (Bu da pest)
Ká ro lyi Ernõ mo no grá fi á já nak meg je len te té sé re 400 000 Ft

Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti Lek to rá tus (Bu da pest)
A Der ko vits Gyu la kép zõ mû vé sze ti ösz tön díj öt ven éve 
címû kö tet meg je len te té sé re 2 000 000 Ft

Kö ze lí tés Mû vé sze ti Egye sü let (Pécs)
Dél-Du nán túl art-por tál lét re ho zá sá ra 300 000 Ft
A Kö ze lí tés kis könyv meg je len te té sé re 300 000 Ft

Lo son czy Ist ván (Bu da örs)
Lo son czy Ist ván: Sze mé lyes rej tély címû ki ad vá nyá nak meg je len te té sé re 500 000 Ft

Lo vász Er zsé bet (Bu da örs)
Lo vász Er zsé bet fes tõ mû vész al bu má nak meg je len te té sé re 800 000 Ft

Ma gyar Gra fi kus mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Gra fi kai mû ter mek 2005 cím mel in for má ci ós bul le tin ki adá sá ra 300 000 Ft
Az V. or szá gos szí nes nyo mat gra fi kai ki ál lí tás – Szek szárd al bu má nak 
meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
A Kis gra fi ka 2006 ki ál lí tás ki ad vá nyá nak meg je len te té sé re 500 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti és Ipar mû vé sze ti Tár sa sá gok Szö vet sé ge
(Budapest)
Az Art Fo rum 2005 in for má ci ós bul le tin meg je len te té sé re 300 000 Ft

Ma gyar Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
Dr. Má ri ás: Csend élet si kollyal címû kö te te meg je len te té sé re 300 000 Ft

Ma gyar Víz fes tõk Tár sa sá ga (Bu da pest)
Ka ta ló gus meg je len te té sé re a ma gyar víz fes tõk 2006. ja nu ár–már ci u si 
prá gai ki ál lí tá sá hoz 300 000 Ft

Méry Ra tio Ki adó (Sa mo rin–Som or ja)
Szku ká lek La jos fes tõ mû vész mun kás sá gát be mu ta tó ké pes al bum
ki adá sá ra Gén re gény címmel 300 000 Ft

Mis kol ci Ga lé ria Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Miskolc)
Ba ra nyay And rás nak, a XXII. mis kol ci gra fi kai bi en ná lé 
élet mû dí ja sá nak mo no grá fi á ja meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Mo há csi And rás (Bu da pest)
Mo há csi And rás hon lap já nak el ké szí té sé re és mun ká i nak 
in ter ne tes meg je len te té sé re 200 000 Ft
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Mû csar nok (Bu da pest)
Szob rász kon fe ren cia 2005 – szob rá szat és kör nye zet té ma kör ben – 
az ese ményt do ku men tá ló ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft

Nagy Gab ri el la (Bu da pest)
Nagy Gab ri el la web ol da lá nak el ké szí té sé re 200 000 Ft

Rá day Köny ves ház Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Ma jor Ka mill: Pere La cha i se mun ka cí mû köny vé nek ki adá sá ra 700 000 Ft

Rét fal vi Sán dor (Pécs)
A pá lyá zó szob rász mû vész mun kás sá gát fel tá ró-elem zõ kö tet 
meg je len te té sé re (mi ni mum 500 pél dány ban)* 1 000 000 Ft

Szasz Ki adó és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Hí vó szó Remb randt címû kor társ mû vé sze ti ki ál lí tás 
ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Szé kely Já nos Jenõ (Szé kes fe hér vár)
Al bum meg je len te té sé re a pá lyá zó mun kás sá gá ról 
(mi ni mum 500 pél dány ban) 500 000 Ft

Szom bat he lyi Kép tár (Szom bat hely)
Idõn túl (a klasszi kus fes té sze ti ha gyo mány új ra ér tel me zé sei 
a 20., 21. szá za di ma gyar fes té szet ben) címû ka ta ló gus meg je len te té sé re 800 000 Ft

Timp Ke res ke del mi és Ta nács adó Kft. (Bu da pest)
Dél vi dé ki ma gyar kép zõ mû vé sze ti le xi kon meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Új part Du na új vá ro si Kép zõ- és Ipar mû vé szek Egye sü le te
(Du na új vá ros)
Az Új part kép zõ mû vé sze i nek in ter ne tes meg je len te té sé re 300 000 Ft

Vi de op lus Kul tu rá lis Bt. (Bu da pest)
Se ges di György mo no grá fi á já nak meg je len te té sé re 
(mi ni mum 500 pél dány ban) 800 000 Ft

Vin ce Ki adó és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Cser ba Jú lia: Ma gyar kép zõ mû vé szek Fran cia or szág ban 
mun ka cí mû kö te té nek meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
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3. Ma gyar kor társ kép zõ mû vé sze ti al ko tá sok meg vá sár lá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba ra nya Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Pécs)
Mû al ko tá sok vá sár lá sá ra (Droz dik Or so lya, Len gyel András mûvei) 
a Ja nus Pan no ni us Mú ze um kép zõ mû vé sze ti 
gyûj te mé nye (Mo dern Ma gyar Kép tár) szá má ra 1 600 000 Ft

Bé kés Me gye Kép vi se lõ-tes tü le te Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga
(Békéscsaba)
Kriz bai Sán dor a B. J. Köz pont címû fest mé nyé nek meg vá sár lá sá ra 700 000 Ft

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
Kor társ al ko tá sok meg vá sár lá sá ra 3 600 000 Ft

Fej ér Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szé kes fe hér vár)
Ben czúr Eme se és Me gyik Já nos al ko tá sa i nak vá sár lá sá ra 3 000 000 Ft

Mis kol ci Ga lé ria Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Miskolc)
A XXII. Mis kol ci Gra fi kai Bi en ná lé 14 dí ja zott mû vé nek meg vá sár lá sá ra 1 000 000 Ft

Mo dern Mû vé sze tért Köz ala pít vány (Du na új vá ros)
Ke se rue Zsolt: Rö vid tör té net címû mû vé nek meg vá sár lá sá ra 200 000 Ft

Pest Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szent end re)
Pirk Lász ló: Nagy fe hér csend élet, 2004 címû mû vé nek meg vá sár lá sá ra 1 000 000 Ft

Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um (Bu da pest)
Ma gyar kor társ kép zõ mû vé sze ti al ko tá sok meg vá sár lá sá ra* 2 000 000 Ft

Szom bat he lyi Kép tár (Szom bat hely)
Szûcs At ti la: Nõ ket tõs pro fil lal címû mû vé nek meg vá sár lá sá ra 1 000 000 Ft

Vá ro si Mú ze um (Paks)
Ma gyar kor társ kép zõ mû vé sze ti al ko tá sok meg vá sár lá sá ra 
a pak si kép tár gyûj te mé nyé nek ki egé szí té sé hez 1 800 000 Ft

*
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Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 23 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 43 289 000 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 za tok: 3 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 40 200 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 13 271 204 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Gyõr Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (Gyõr)
A Rad nai Bé la-gyûj te ményt be mu ta tó kép zõ mû vé sze ti al bum ki adá sá ra 3 071 204 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Az Út címû or szá gos ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra a Mû csar nok összes 
ter mé ben, va la mint a kap cso ló dó ki ad vány meg je len te té sé re 10 000 000 Ft

Mo dern Mû vé sze tért Köz ala pít vány (Du na új vá ros)
Az ICA nap ló ja címû kor társ mû vé sze ti fo lyó irat ka len dá ri um
jel le gû ki ad vá nyá nak meg je len te té sé re 12 lap szám helyett 200 000 Ft

Ko vács Pé ter 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 tént.
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TÁJÉKOZTATÓ 
A KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2005. ok tó ber 24.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 16.
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: 10 000 000 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: 10 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 10 000 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ernst Mú ze um Kht. (Bu da pest)
Deim Pál kép zõ mû vész élet mû ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 
és a ki ál lí tás ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re 10 000 000 Ft

Ko vács Pé ter s. k.,
a Kép zõ 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. no vem ber 10.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2005. de cem ber 19.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 28 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 36 612 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 5 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 3 052 090 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: 11 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 17 220 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 10 500 000 Ft

1. Kot ta és ze nei könyv ki adá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ha gyo má nyok Háza (Bu da pest)
A Lajt ha Lász ló bo gyisz lói gyûj té se címû ki ad vány meg je len te té sé re 300 000 Ft

Je len kor Ki adó Kft. (Pécs)
Tal li án Ti bor: Ope ra or szág címû köny vé nek ki adá sá ra 500 000 Ft

Ka piszt rán Szent Já nos ról Ne ve zett Fe ren ces Rend tar to mány
(Bu da pest)
Rich ter Pál: Der Me lo di en bes tand des Fran zis ka ne ror dens im 
Kar pa ten bec ken im 17. JH. címû mû ki adá sá ra 500 000 Ft

Klasszi kus és Jazz Lap-, Könyv- és Hang le mez ki adó Kft. (Bu da pest)
A Phil har mo nia Hun ga ri ca – A sza bad ság ze ne ka ra címû könyv
(+CD-mel lék let) meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Má gus Ki adó és Kert mû vé sze ti Kft. (Bu da pest)
A Ma gyar ze ne szer zõk címû so ro zat (4×2) fü zet ki adá sá ra 3 000 000 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Tá mo ga tott Ku ta tó he lyek Iro dá ja
(Budapest)
A Tra le So li ci tu di ni tu do má nyos ülés szak elõ adá sa it tar tal ma zó 
kö tet meg je len te té sé re* 800 000 Ft
Dla-disszer tá ci ók so ro za tos ki adá sá ra (3 di gi tá lis ki ad vány)* 1 000 000 Ft
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Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Ze ne tu do má nyi In té ze te (Budapest)
A Ze ne tu do má nyi dol go za tok 2004–2005 címû év könyv ki adá sá ra* 700 000 Ft
A Can tus Pla nus nem zet kö zi ta nul mány kö tet ki adá sá ra* 1 000 000 Ft
Cor pus An tip ho na ri um – Ecc le si a rum Cent ra lis Eu ro pae V/B. kö tet
(Esz ter gom–Pá lo sok–Sze pes ség) Sanc to ra le meg je len te té sé re* 800 000 Ft

Osi ris Ki adó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Bra un beh rens Volk mar: Mo zart Bécs ben címû köny ve meg je len te té sé re 900 000 Ft

Bu da pes ti Fil har mó ni ai Tár sa ság (Bu da pest)
A Bu da pes ti Fil har mó ni ai Tár sa ság 150 esz ten de je címû 
könyv meg je len te té sé re CD-mel lék let tel 1 000 000 Ft

H. Ma gyar Kor nél (Bu da pest)
Fi a tal ma gyar mû vé szek és ka ma ra együt te sek kül föl di ver se nye ken 
vagy kur zu so kon való rész vé te lé re 250 000 Ft

Kas sai Ist ván (Bu da pest)
Ma gyar ze nei év for du lók 2005-ben cím mel zon go ra hang ver seny ren de zé sé re 200 000 Ft
Mo so nyi Mi hály: Zon go ra mû vek címû kri ti kai kot ta ki adás ra 410 000 Ft

Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
A Liszt Fe renc Ze ne aka dé mia Alma Ma ter-kon cert je i nek meg ren de zé sé re 2 600 000 Ft
Kar dos Pál kó rus ne ve lés rõl szó ló ta nul má nya i nak ki adá sá ra an gol nyel ven 440 000 Ft

Ma gyar Hang le mez ki adók Szö vet sé ge – MAHASZ (Bu da pest)
Fo nog ram – ma gyar ze nei díj címû díj ki osz tó gála meg ren de zé sé re 3 400 000 Ft

Ma gyar Hár fa duó Al ko tó, Elõ adó mû vé sze ti, Hang ver seny 
és Ren dez vény szer ve zõ Bt. (Salgótarján)
A IX. World Harp (Cong ress) szak mai ren dez vé nye in, elõ adá sa in, 
be mu ta tó in való rész vé tel re 160 000 Ft

Ma gyar Ze nei Ta nács (Bu da pest)
El in dul tam szép ha zám ból cím mel Kár pát-me den cei fi a ta lok 
Bar tók-ve tél ke dõ jé nek meg ren de zé sé re 570 000 Ft

Ma tuz Ze nei Szol gál ta tó Bt. (Pi lis bo ros je nõ)
Wag ner: Trisz tán és Izol da címû ze ne drá má já nak (4 hang ver seny) 
elõ adá sa i ra öt hang sze res ver zi ó ban 250 000 Ft

Mun dus Ma gyar Egye te mi Ki adói Kft. (Bu da pest)
Hal mos Ist ván: Egy ha gyo mány – Az élõ el si ra tás címû könyv ki adá sá ra 800 000 Ft

Nyusz tay Iván (Bu da pest)
Ze nei to vább kép zé sen való rész vé tel re In di á ban 290 000 Ft

*
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Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 12 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 16 925 000 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 za tok: 12 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 16 925 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 10 370 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bu da pes ti Fil har mó ni ai Tár sa ság (Bu da pest)
A Bu da pes ti Fil har mó ni ai Tár sa ság 150 esz ten de je címû 
könyv meg je len te té sé re CD-mel lék let tel 1 000 000 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 MINISZTERI KERET TÁMOGATÁSAIRÓL
2005. DECEMBER 1.–2005. DECEMBER 31.

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba ra nyi Fe renc (Bu da pest)
A Nem ze ti sé gek far sang ja ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra 
a cse pe li kul túr ott hon ban 100 000 Ft

Bu da pes ti Mû vész Sport kör (Bu da pest)
A ma gyar szí nész vá lo ga tott szent pé ter vá ri ven dég sze rep lé se uta zá si 
költ sé ge i nek ki egé szí té sé re a Ma gyar–Orosz Kul tu rá lis Évad keretében 238 500 Ft

Er zsé bet vá ro si Kö zös sé gi Ház (Bu da pest)
Hor váth Béla he ge dû mû vész szó ló kon cert jé nek le bo nyo lí tá sá ra 160 000 Ft

EU-Equ i pe Tra de Bt. (Bu da pest)
Roma nyel vû ke rá mia ima táb la ál lí tá sá ra a je ru zsá le mi Olaj fák he gyén 500 000 Ft

Ipar mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Egy, 2006. évi ide ig le nes ki ál lí tás meg ren de zé sé nek tá mo ga tá sá ra 6 500 000 Ft

Jász kis éri Et ni kai Szer ve zet (Jász kis ér)
Ho lo ka uszt-em lék táb la ké szí té sé re és fel ava tá sá ra 50 000 Ft

Kis ba jo mi Et ni kai Ci gány Szer ve zet (Kis ba jom)
Roma kul tu rá lis nap le bo nyo lí tá sá ra 100 000 Ft

Kun he gyes Kul tú rá ért Ala pít vány (Kun he gyes)
Kun he gye si Ad ven ti Ama tõr Nap le bo nyo lí tá sá ra 150 000 Ft

Ma gyar Gö rög és Nem zet kö zi If jú sá gi Ala pít vány (Bu da pest)
Gö rög-ro ma kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás le bo nyo lí tá sá ra 100 000 Ft

Szol no ki Szim fo ni kus Ze ne kar Ala pít vány (Szol nok)
A ze ne kar ön ál ló web ol da lá nak ké szí té sé re és hang szer vá sár lá sá ra 2 500 000 Ft

Új Di a lóg Stú dió Moz gó kép gyár tó és For gal ma zó Kft. (Bu da pest)
Makk Ká roly ren de zõ 80. szü le tés nap ja al kal má ból ké szü lõ film tá mo ga tá sa 300 000 Ft

Ye lop rint Nyom da ipa ri, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft.
(Szom bat hely)
A Kan ti buk – Ál mok völ gye címû no vel lás kö tet meg je len te té sé re 250 000 Ft
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2006. évi kötelezettségvállalások

5 M Mar ke ting Iro da (Pápa)
Var nus Xa vér ka rá cso nyi or go na est jé nek le bo nyo lí tá sá ra az Ipoly völ gyé ben 500 000 Ft

A Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Köz mû ve lõ dé si és Ide gen for gal mi
In té zet (Miskolc)
A Di a ló gu sok 2006 címû kon fe ren cia meg szer ve zé sé re, le bo nyo lí tá sá ra 100 000 Ft

A Ma gyar Nyelv és Kul tú ra Nem zet kö zi Tár sa sá ga (Bu da pest)
Az Ág hegy címû in ter ne tes svéd or szá gi ma gyar fo lyó irat kö tet for má jú 
meg je len te té sé re 500 000 Ft

Ar gu men tum Ki adó és Nyom da Kft. (Bu da pest)
A Re for má tu sok címû ta nul mány gyûj te mény meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Dr. Ke len Pé ter (Bu da pest)
Ho no rá ri um ki fi ze té sé re Nagy Já nos és a Free Style Cham ber Or chest ra 
le mez fel vé te le al kal má ból 500 000 Ft

ELTE Spa nyol Nyelv és Iro da lom Tan szék (Bu da pest)
A Nem zet kö zi Ka ta lán Nyelv- és Iro da lom tu do má nyi Tár sa ság 
XIV. Kon fe ren ci á já nak le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft

Fa lu dy György Élet mû Ala pít vány (Bu da pest)
Fa lu dy György Ka ro ton címû köny vé nek és a Po kol bé li III. kö te té nek 
be fe je zé sé re 1 000 000 Ft

Ke nye res Bá lint (Bu da pest)
A ké rel me zõ ki uta zá sá nak költ sé ge i hez a 2006-os Sun dan ce Fesz ti vál ra 400 000 Ft

Kle bels berg Kuno Mû ve lõ dé si, Kul tu rá lis és Mû vé sze ti Köz pont
(Budapest)
Ma gyar or szá gi an gol nyel vû diák drá ma fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

Li te rá tor 2500 Lap- és Könyv ki adó Bt. (Bu da pest)
A „… lá nyod va gyok, ha jolj le hoz zám” ver ses könyv 
nyom dai mun ká i nak tá mo ga tá sá ra 500 000 Ft

Ma gyar Me roé Ala pít vány (Bu da pest)
A ma gyar Me ro we-gát ré gé sze ti pro jekt ér ték men tõ ex pe dí ció tá mo ga tá sá ra 3 600 000 Ft

Ma gyar Vir tu ó zok Ka ma ra ze ne kar (Bu da pest)
A ka ma ra együt tes kon cert so ro za tá nak tá mo ga tá sá ra 2 000 000 Ft

Mis kol ci Nem ze ti Szín ház (Mis kolc)
Rész vé tel re a bo go tai X. Ibe ro-Ame ri kai Szín há zi Fesz ti vá lon 
(úti költ ség-tá mo ga tás) 5 000 000 Ft

Pa lán ta Gyer mek- és If jú sá gi Misszió (Bu da pest)
Az or szág já ró báb misszió 2006. évi prog ram ja i nak tá mo ga tá sá ra 4 500 000 Ft
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Pé csi Tu do mány egye tem Böl csé szet tu do má nyi Kar 
Ré gé sze ti Sze mi ná ri um (Pécs)
A ripa Pan no ni ca vi lág örök sé gi ne ve zé si pá lyá zat el ké szí té sé re 1 000 000 Ft

Ro mé dia Ala pít vány (Bu da pest)
A His to ria ro ma ni – Roma tör té ne lem 6 ré szes ok ta tó-film so ro zat 
sok szo ro sí tá sá nak tá mo ga tá sá ra 3 500 000 Ft

Ró zsa Re cords Kft. (Bu da pest)
A X. Új ko ri Ta bán Fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 6 000 000 Ft

Szél ró zsa Ha gyo mány õr zõ Egye sü let (Föl des)
A Szél ró zsa Együt tes ven dég sze rep lé sé re a bra zí li ai Vi lág fesz ti vá lon 1 000 000 Ft

Szép írók Tár sa sá ga (Bu da pest)
Az el múlt 30 év ma gyar iro dal má nak új ra ér tel me zé sé re 
(10 kri ti kus, 10 kö tet) és az eh hez kap cso ló dó szim pó zi um meg szer ve zé sé re 2 000 000 Ft

Szín folt Film (Bu da pest)
A Dob + Basszus címû te le ví zi ós so ro zat tá mo ga tá sá ra 4 500 000 Ft

Thá lia Szín ház (Kas sa)
A 2006. évi ta va szi pro duk ci ók be mu ta tá sá ra, va la mint a Ma dách Im ré rõl 
szó ló elõ adás utaz ta tá sá ra 2 500 000 Ft

Új Di a lóg Stú dió Moz gó kép gyár tó és For gal ma zó Kft. (Bu da pest)
Makk Ká roly ren de zõ 80. szü le tés nap já nak mél tó meg ün nep lé sé re 1 400 000 Ft

Váci Ru szin Ön kor mány zat (Vác)
A Ma naj ló csa lád mû vé szei címû ru szin kép zõ mû vé sze ti ka ta ló gus 
meg je len te té sé re 400 000 Ft

Per lik Pál s. k.,
igaz ga tó
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NKA PÁLYÁZATI NAPTÁR – 2006. I. FÉLÉV

Könyv tá ri – meg hí vá sos ja nu ár 20.
Ze nei – meg hí vá sos feb ru ár 8.
Ki emelt Kul tú rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes – meg hí vá sos feb ru ár 17.
Moz gó kép – meg hí vá sos feb ru ár 20.
Köz mû ve lõ dé si – meg hí vá sos feb ru ár 24.

Ipar mû vé sze ti feb ru ár 28.
Kép zõ mû vé sze ti feb ru ár 28.
Könyv tá ri feb ru ár 28.
Köz mû ve lõ dé si feb ru ár 28.
Kul tú ra 2000 Ide ig le nes feb ru ár 28.
Mû em lé ki és Ré gé sze ti feb ru ár 28.
Szín há zi már ci us 2.

Fo tó mû vé sze ti már ci us 6.
Nép mû vé sze ti már ci us 8.
Le vél tá ri már ci us 13.
Le vél tá ri-spe ci á lis már ci us 13.
Épí tõ mû vé sze ti már ci us 16.
Mú ze u mi (pe ri o di ka is) már ci us 27.

Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra már ci us 31.
Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra – meg hí vá sos már ci us 31.
Moz gó kép már ci us 31.
Könyv tár – meg hí vá sos már ci us 31.
Szép iro dal mi I. áp ri lis 3.
Táncmûvészeti áp ri lis 10.
Szép iro dal mi II. má jus 3.

Ze nei ké sõb bi dön tés
Nép mû vé szet – Tánc Ide ig le nes ké sõb bi dön tés

A be ér ke zé si ha tár idõ re vo nat ko zó vál toz ta tá si jo got a kol lé gi u mok, il let ve az igaz ga tó ság
fenn tart ják.

*

Nem ze ti Kul tu rá lis Alap
1085 Bu da pest, Gyu lai Pál u. 13.
Pos ta cím: 1388 Bu da pest, Pf.: 82.
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FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó 2005 december közepén jelentette meg

Szále László: Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaságban
címû interjúkötetét.

A kiadvány õszinte beszélgetéseket tartalmaz a keserû múltról, vitázó jelenrõl és a beláthatatlan
jövõrõl.

Egy könyv, amely nem tiszteli a tabukat. Jó kérdések – töprengõ válaszok. Egyház és politika –
eredmények és ellentmondások. Taktika és tisztesség. Együtt, vagy egymás ellen.

Egy könyv, amely üzen hívõknek és hitetlennek, vallásosnak és vallástalannak, egyszóval: a gon-
dolkodó embernek.

A 328 oldal terjedelmû, B/5 formátumú kötet függelékében 1990-bõl és 1991-bõl két meghatározó
törvény, valamint a Magyarországon bejegyzett több mint másfélszáz egyház és vallásközösség
címlistája található.

A könyv megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Buda-
pest, Somogyi Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest
VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Ha Isten nem volna Egyház és állam másfél évtizede a Magyar Köztársaság-
ban címû kiadványt (ára: 3780 Ft áfával) ..................... példányban, és kérjük juttassák el az alábbi
címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................

Utca, házszám: .........................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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TARIFAJEGYZÉK

Érvényes 2006. január 1-jétõl

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõi-
nek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remitten-
da így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos
közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk. A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények
és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 38 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

I. hirdetési kategória II. hirdetési kategória

1/1 belív (174 x 240 mm) 152 000 103 000

hátsó borító 190 000 117 000

színes 372 000 –

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 80 000 51 000

álló (87 x 240 mm) 80 000 51 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 44 000 29 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 11 000 11 000

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 9 000 9 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoz-
tatásának jogát.
A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:

I. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Cégközlöny CD 52

Egészségbiztosítási Közlöny 12

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Gazdasági Közlöny 22

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Informatikai és Hírközlési Közlöny 12

Közlekedési Értesítõ 24

Kulturális Közlöny 26

Munkaügyi Közlöny 12

Oktatási Közlöny 36

Önkormányzatok Közlönye 12

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális Közlöny 12

II. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Bányászati Közlöny 6

Ellenõrzési Figyelõ 4

Hírközlési Értesítõ 12

Honvédelmi Közlöny 36

Igazságügyi Közlöny 12

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 12

Külgazdasági Értesítõ 12

Magyar Közigazgatás 12

Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 18

Sportértesítõ 12

Statisztikai Közlöny 12

Turisztikai Értesítõ 12
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Ismét megrendelhetõ, 2006. évre elõfizethetõ az immár fél évszázados hagyományokra
visszatekintõ Pénzügyi Szemle, amely megújuló, bõvülõ tartalommal, állandó rovatrend-
del, korszerû tipográfiával, igényes borítóval – s ami szintén újdonság – egy kötetben a
magyarral, teljes terjedelemben angol nyelven is a tisztelt Olvasók rendelkezésére áll.

Több állami, pénzügyi szervezet összefogásával, neves szakemberekbõl álló szerkesztõ-
bizottság iránymutatásával, új laptulajdonos gondozásában, szerkesztésében, s változat-
lanul a Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában negyedévente jelenik meg a Pénz-
ügyi Szemle, amely közpénzügyi szakfolyóiratként aktuális és hiteles képet ad a pénzügyi
rendszer, ezen belül hangsúlyosan a közszféra (public sector), valamint – a fõbb pénzügyi
összefüggések tükrében – a magyar nemzetgazdaság lényeges vonásairól, a felzárkózási,
jövõépítési törekvésekrõl, s a kapcsolódó szakmai vitákról. A folyóirat a gyakorlati prob-
lémák oldaláról közelítve a tudományos eredmények iránt is nyitott. Ily módon a meg-
újuló Pénzügyi Szemlét haszonnal forgathatják a különbözõ területeken dolgozó gazda-
sági és pénzügyi szakemberek, közgazdászok, jogászok, vezetõk, menedzserek mellett a
politikai élet szereplõi, az egyetemi és fõiskolai oktatók, hallgatók és a tudományos ku-
tatók is.

A Pénzügyi Szemle megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., postacímén: 1394 Budapest 62, Pf. 357.
Éves elõfizetési díj 2006. évre 20 000 Ft áfával, vagy 80 euró.
Egy szám ára: 5000 Ft áfával, vagy 20 euró.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendeljük 2006. évre a Pénzügyi Szemle címû közpénzügyi szakfolyóiratot.

A megrendelõ (cég) neve: ...................................................................................................

címe (helység, irányítószám, utca, házszám): .....................................................................

bankszámlaszáma: .............................................................................................................

ügyintézõje és telefonszáma: .............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla
kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltünte-
tett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ……………………………

…………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a

Jogtanácsadó

Új adószabályok 2006
címû különszámát

Adótörvények a módosításokkal egységes szerkezetben,
magyarázatokkal

� Személyi jövedelemadó
� Társasági adó és osztalékadó
� Egyszerûsített vállalkozói adó
� Egyszerûsített közteherviselési

hozzájárulás
� Általános forgalmi adó
� Jövedéki adó
� Adózás rendje

A törvényekhez fûzött magyarázatokat
a Pénzügyminisztérium szakemberei állították össze

Ára: 1150 Ft áfával
Keresse a hírlapárusoknál!

Megvásárolható vagy megrendelhetõ
a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Közlönyboltjában

(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; postacím: 1394 Bp. 62., Pf. 357;
telefon/fax: 267-2780) vagy az 1072 Budapest, Rákóczi út 30.

(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban is
(telefon: 321-5971; fax: 321-5275).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M E G R E N D E L Õ L A P
Megrendeljük az

Új adószabályok 2006
címû Jogtanácsadó különszámot …………… példányban.

A megrendelõ (cég) neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Címe (város, irányítószám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utca, házszám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára.

Keltezés: …………………………………… ……………………………………..……
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét. Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ
megtorlás során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után sem-
missé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogá-
szokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart,
valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ „har-
madik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes,
Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl a
Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944 de-
cembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az eseten-
ként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atroci-
tásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe
menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a
hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvényho-
zó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogászság
hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem
csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk
összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre.

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon be-
lül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a
fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás

� NKA HÍRLEVÉL 343




