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A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLÁZATI FELHÍVÁSA*

A Könyv tá ri Szak mai Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot ír ki a bün te tés-vég re -
haj tá si in té ze tek fog va tar tot tai könyv tá ri el lá tá sá nak ja ví tá sá ra

Al té ma kód szá ma: 2110

Pá lyá za tot nyújt hat nak be: a me gyei könyv tá rak a me gye te rü le tén lévõ, a Fõ vá ro si Sza bó Er -
vin Könyv tár a Bu da pest te rü le tén lévõ bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek könyv tá rai ré szé re ál lo mány -
bõ ví tés re, letéti rendszerben.

A prog ram elsõ lé pé se ként az el ítél tek el he lye zé sé re ki je lölt, aláb bi bün te tés-vég re haj tá si in té -
ze tek könyv tá ra i nak el lá tá sá ra le het pá lyáz ni:

Ál lam pusz tai Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si Intézet,
Bács-Kis kun Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet,
Ba las sa gyar ma ti Fegy ház és Bör tön,
Ba racs kai Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si Intézet,
Bu da pes ti Fegy ház és Bör tön,
Bün te tés-vég re haj tás Köz pon ti Kór há za (Tö köl),
Fi a tal ko rú ak Bün te tés-vég re haj tá si In té ze te (Tököl),
Fi tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te tés-vég re haj tá si In té ze te (Kecskemét),
Fi a tal ko rú ak Re gi o ná lis Bün te tés-vég re haj tá si In té ze te (Szirmabesenyõ),
He ves Me gyei Bün te tés-vég re haj tá si In té zet
Igaz ság ügyi Meg fi gye lõ és El me gyó gyí tó In té zet (Bu da pest),
Ka lo csai Fegy ház és Bör tön,
Má ri a noszt rai Fegy ház és Bör tön,
Nagy fai Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si In té zet,
Pál hal mai Or szá gos Bün te tés-vég re haj tá si Intézet,
Sá tor al ja új he lyi Fegy ház és Bör tön,
Sop ron kõ hi dai Fegy ház és Bör tön,
Sze ge di Fegy ház és Bör tön,
Váci Fegy ház és Bör tön.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: az el lá tás ban ré sze sü lõ bün te tés-vég re haj tá si in té zet nyi lat ko za tát
a szol gál ta tás igény be vé te lé rõl, vagy az ér vé nyes szolgáltatási szerzõdést.

A pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell ar ról, hogy a do ku men tu mo kat olyan szá mí tó gé pes adat bá zis -
ban tár ja fel, amely ben azok we bes fe lü le ten le lõ hely szerint visszakereshetõk.

A kért tá mo ga tás össze ge – az el ítél tek át lag lét szá má tól füg gõ en – in té ze ten ként leg alább
100 e zer, leg fel jebb 600 ezer forint lehet.

A prog ra mot leg ké sõbb 2006. de cem ber 31-ig meg kell va ló sí ta ni.
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A pá lyá za tok

2006. már ci us 31-ig be ér ke zõ en

nyújt ha tó ak be ki zá ró lag pos tai úton az NKA Igaz ga tó sá gá nak pos ta cí mé re
(H – 1388 Bu da pest, Pf.: 82). A ha tár idõn túl ér ke zõ pá lyá za tok ér vény te le nek.

Ál ta lá nos tud ni va lók

A pá lyá zat be nyúj tá sa
Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2006. évre ki adott pá lyá za ti adat lap ján le het. Min den pá -

lyá za ti té má hoz kü lön adat la pot kell ki töl te ni és be nyúj ta ni. Az adat la po kat csak pon to san ki tölt ve, il -
let ve az elõ írt mel lék le tek kel fel sze rel ve fo gad juk el.

A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já -
ról (www.nka.hu), vagy ki tölt he tõ az NKA hon lap ján, to váb bá sze mé lye sen be sze rez he tõ vagy pos tai
úton igé nyel he tõ – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA Igaz ga tó sá gá tól.

Pénz ügyi le bo nyo lí tó
Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie
– kül föl di szék he lyû pá lyá zó nak,
– ma gán sze mély nek, sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás igény lé se ese tén,
– rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek ak kor, ha nem ren del ke zik sa ját adó -

szám mal és szám la szám mal.
A le bo nyo lí tó ma gyar or szá gi ön ál ló an gaz dál ko dó jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li

gaz da sá gi tár sa ság le het. A rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek a pénz ügyi-gaz da sá -
gi fel ada ta it el lá tó, ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv a lebonyolítója.

Jogi do ku men tá ció 
– A pá lyá zó/le bo nyo lí tó a pá lyá zat be adá sa kor kö te les be nyúj ta ni jogi do ku men tá ci ó ját az

adat lap hoz mel lé kelt tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint.
– A jogi do ku men tá ció is mé telt be csa to lá sa alól men te sül nek azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók,

akik nek vagy ame lyek nek 2006-ban be nyúj tott és tá mo ga tott pá lyá za tuk, és ezt kö ve tõ en jogi do ku -
men tá ci ó juk ban jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént.

– Ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mel lé kel ni azon in téz mé nyek, ame -
lyek az NKA hon lap ja (www.nka.hu) pá lyá za tok me nü pont já nak meg nyi tá sá val a Meg ala ku lást iga -
zo ló ok irat be nyúj tá sa alól men te sü lõ in téz mé nyek lis tá ja cím sor alatt sze re pel nek.

Köz tar to zás-iga zo lás
Tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó an nak, aki nek adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá sa van. Tar -

to zás aló li men tes sé gét a pá lyá zó/le bo nyo lí tó bi zo nyít hat ja úgy, hogy
– sa ját maga szer zi be a köz tar to zás-iga zo lá so kat, vagy
– ada tai fel hasz ná lá sá nak hoz zá já ru lá sá val arra fel jo go sít ja az NKA Igaz ga tó sá gát.
A tör vé nyi ren del ke zés al kal ma zá sá ról a pá lyá za ti adat lap és tá jé koz ta tó együt te sen ad rész le -

tes el iga zí tást.
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Ki ad vá nyok tá mo ga tá sa
A ha zai ké rel me zõk nek iga zol ni uk kell, hogy a jog sza bály ban elõ írt kö te les pél dány-be nyúj tá si

kö te le zett sé gü ket a tárgy év ben és a meg elõ zõ két nap tá ri év ben az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ral
szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri
pa lo ta F épü let, 302. szo ba) kell kér ni, és a pá lyá zat hoz csa tol ni.

Egyéb ren del ke zé sek
A pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si jog cí mek tõl való el té rést a pá lyá zó nak in -

do kol nia kell.
Az Alap ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra (a kul tu rá lis örök ség vé del mi

célú tá mo ga tás ki vé te lé vel), törzs tõ ke-, il let ve alap tõ ke-eme lés re, va la mint egyéb be fek te té si cél ra
nem for dít ha tó. Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás, vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem ren del -
ke zik, ál lan dó fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra a pá lyá zó, vagy – a pá lyá zó val tör té nõ meg ál la -
po dás alap ján – a le bo nyo lí tó, a jó vá ha gyott összeg leg fel jebb 5%-át számolhatja el átalányként a
támogatás terhére.

A pá lyá zat el bí rá lá sa
El bí rá lás ra csak az a pá lyá zat ke rül, amely tar tal mi és for mai szem pont ból egy aránt he lyes.

En nek ér de ké ben kér jük, hogy az adat la pot a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban le ír tak alap ján tölt se ki! 
A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég -

le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 10 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap.
A dön tés fe lül bí rá la tá ra nincs le he tõ ség. 
A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet ta stb.) nem

õriz zük meg és nem küld jük vissza, azok az NKA Igaz ga tó sá gán át ve he tõk a dön tés rõl szó ló ér te sí tés
dá tu má tól szá mí tott 60 na pon be lül. A ha tár idõ el tel te után – kü lön ér te sí tés nél kül – a fen ti anya go -
kat meg sem mi sít jük.

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

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

Könyv tá ri Szak mai Kol lé gi um

* Megj.: A pá lyá zó kat in téz mé nyünk ér te sí tet te, a fel hí vást in for má ci ó kép pen kö zöl jük. (A szerk.)
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A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MÓDOSÍTOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA(!)

Az NKA Tánc mû vé sze ti Kol lé gi u ma ezú ton tá jé koz tat ja a pá lyá zó kat, hogy a ko ráb ban köz -
zé tett 2006. évi elsõ pá lyá za ti ki írá sát a ren del ke zés re álló pénz ke ret idõ sza kos vál to zá sa mi att az
aláb bi ak sze rint mó do sí tot ta.

A mó do sí tás sal a pá lyá za tok be adá si ha tár ide je az ere de ti 2006. már ci us 14-rõl, 2006. áp ri lis
10-re vál to zik.

A Tánc mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tot ír ki a 2006. feb ru ár 1-je után meg va ló su ló,
ma gas mû vé sze ti-szak mai szín vo na lú tánc mû vé sze ti ter vek meg va ló sí tá sá nak támogatására.

1. Hi va tá sos, füg get len al ter na tív mû vé szek, és mû vé sze ti együt te sek, új pro -
duk ci ó ik meg va ló sí tá sá ra.

Erre a pá lyá za ti pont ra a 2005. év ben 100 mil lió fo rint alat ti éves össz költ ség ve tés sel ren del -
ke zõ szer ve ze tek nyújt hat nak be pá lyá za tot.

Egy pá lyá zó a té má ban 1 pá lyá za tot ad hat be.
A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2007. áp ri lis 1.

Al té ma kód szá ma: 1517

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: ho no rá ri um ra, tisz te let díj ra és an nak já ru lé ka i ra, jel mez re, dísz let re,
kel lék re, fény- és hang tech ni ka tervezésére, promócióra.

A pá lyá zat hoz kér jük mel lé kel ni:
– a pá lyá zó, va la mint a meg pá lyá zott prog ram részt ve võ i nek szak mai élet raj zát,
– re fe ren ci á kat.
Erre a pá lyá za ti pont ra ren del ke zés re álló ke ret összeg: 35 mil lió fo rint.
Az igé nyel he tõ ma xi mum tá mo ga tá si összeg pá lyá za ton ként: 4 mil lió fo rint.

2. Hi va tá sos mû vé sze ti együt te sek új pro duk ci ó ik meg va ló sí tá sá ra.

Erre a pá lyá za ti pont ra a 2005. év ben 100 mil lió fo rint fe let ti éves össz költ ség ve tés sel ren del -
ke zõ szer ve ze tek nyújt hat nak be pá lyá za tot.

Egy pá lyá zó a té má ban 1 pá lyá za tot ad hat be.
A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2006. szep tem ber 1.–2007. áp ri lis 1.

Al té ma kód szá ma: 1517

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: ho no rá ri um ra, tisz te let díj ra és an nak já ru lé ka i ra, jel mez re, dísz let re,
kel lék re, fény- és hang tech ni ka tervezésére, promócióra.

Erre a pá lyá za ti pont ra ren del ke zés re álló ke ret összeg: 25 mil lió fo rint.
Az igé nyel he tõ ma xi mum tá mo ga tá si összeg pá lyá za ton ként: 4 mil lió fo rint.
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3. Hi va tá sos, füg get len al ter na tív mû vé szek, mû vé sze ti együt te sek új és ko ráb -
bi pro duk ci ó i nak for gal ma zá sá ra.

A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2007. áp ri lis 1.

Al té ma kód szá ma: 1518

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: az al ko tók és köz re mû kö dõk, elõ adók tisz te let díj ára, szál lás költ ség re,
úti költ ség re, szállításra.

Hi va ta los fel ké rést, vagy vissza iga zolt je lent ke zést mel lé kel ni kell.

4. Ha zai hi va tá sos tánc mû vész együt te sek, szó lis ták, szak em be rek nem zet kö zi
fó ru mo kon-ver se nye ken, kon fe ren ci á kon, ta nul mány uta kon való rész vé te lé re. 

A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2007. áp ri lis 1.
Al té ma kód szá ma: 1503

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: szál lás- és úti költ ség re, rész vé te li díj ra, re giszt rá ci ó ra, ne ve zé si díj ra,
stand bér le ti díj ra, területfoglalási díjra.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a ren dez vény meg hí vó ját, prog ram ját.
A 3. és 4. pá lyá za ti pont ra az együt te sen ren del ke zés re álló ke ret összeg 10 mil lió fo rint.

5. Ren de zõ szer ve ze tek a fon tos kül föl di tár su la tok és szó lis ták ha zai ta lál ko zó -
kon, fesz ti vá lo kon való fel lé pé sé re, kül föl di szak em be rek fo ga dá sá ra.

A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2007. áp ri lis 1.
Al té ma kód szá ma: 1535

Tá moga tás igé nyel he tõ: ho no rá ri um ra, szer zõi jog dí jak ra, tech ni kai költ sé gek re, szál lós- és úti költ -
ség re, cso por tos ét kez te tés re, pro mó ci ó ra, rek lám-, és pro pa gan da költ sé gek re, do ku men tá lás ra.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a meg hí vott kül föl di sze mély, együt tes el fo ga dó nyi lat ko za tát, a
prog ram he lyét, ide jét, a meg hí vás cél ját.

Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg: 10 mil lió fo rint.

6. Mû vé sze ti kö zép- és fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mény tánc prog ram ja i nak meg -
va ló sí tá sá ra és for gal ma zá sá ra.

A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2007. áp ri lis 1.
Al té ma kód szá ma: 1504

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: ho no rá ri um ra, dísz let, jel mez, kellék.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a meg va ló sí tás cél ját, ide jét, he lyét.
Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg: 7 mil lió fo rint (tánc prog ram meg va -

ló sí tá sá ra 3,5 mil lió fo rint, tánc prog ram for gal ma zá sá ra 3,5 mil lió fo rint).
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7. Hi va tá sos, füg get len al ter na tív mû vé szek, mû vé sze ti együt te sek nagy si ke rû
nem ze ti és nem zet kö zi ér té kû tánc mû ve i nek fel újí tá sá ra.

A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2007. áp ri lis 1.
Al té ma kód szá ma: 1536

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: tisz te let díj ra, úti költ ség re, szál lás ra, pro mó ci ó ra, rek lám- és pro pa -
gan da költ sé gek re, dokumentálásra.

8. Ha tá ron túli hi va tá sos mû vé szek, hi va tá sos mû vé sze ti tánc együt te sek pro -
duk ci óik ma gyar or szá gi be mu ta tá sá ra.

A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2007. áp ri lis 1.
Al té ma kód szá ma: 1532

Tá mo ga tás igé nyel he tõ: tisz te let díj ra, úti költ ség re, szál lás ra, pro mó ci ó ra, rek lám- és pro pa -
gan da költ sé gek re, do ku men tá lás ra.

Do ku men tá ció meg je len te té se ese tén a kol lé gi um az aláb bi költ ség-jog cí me ket támogatja:
Ha gyo má nyos meg je len te tés ese tén:
– szer zõi ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás kifizetésre,
– szer zõi jog dí jak ra,
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás kifizetésre
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um -

ra és já ru lé ka i ra, vagy számlás kifizetésre,
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák ra az aláb bi jog cí mek re

= szö veg-, és kép be vi tel (írás, szken ne lés),
= ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés)
= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás)
= kor rek tú ra

– nyom da költ ség re (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás,
csomagolás).

CD-n tör té nõ meg je len te tés ese tén:
– szer zõi ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás kifizetésére
– szer zõi jog dí jak ra,
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um ra és já ru lé ká ra, vagy szám lás kifizetésére
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um -

ra és já ru lé ka i ra, vagy számlás kifizetésére,
– elõ ké szí té si mun kák ra az aláb bi jog cí mek re

= szö veg-, és kép be vi tel (írás, szken ne lés)
= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás)
= kor rek tú ra

– gyár tá si, cso ma go lá si költ ség re (le vi lá gí tás, mon tí ro zás, adat hor do zó anyagköltsége),
– bo rí tó elõ ál lí tá si és cso ma go lá si költ sé gé re (nyom dai mun ka, pa pír költ ség, haj to ga tás, kör -

be vá gás, csomagolás).

Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg: 3,5 mil lió fo rint.

352 NKA HÍRLEVÉL n PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK



9. Tánc mû vé sze ti ren dez vé nyek, kép zé sek, to vább kép zé sek meg va ló sí tá sá ra

A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2007. áp ri lis 1.

Al té ma kód szá ma: 1507

Pá lyá za tot a ren de zõ szerv nyújt hat ja be. Ma gán sze mély nem pá lyáz hat.
Tá mo ga tás igé nyel he tõ: te rem bér le ti díj ra, köl csön zé si díj ra, szál lás- és úti költ ség re, cso por tos 

ét kez te tés re, tisz te let díj ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás ki fi ze té sé re, rek lám- és propagandaköltségre,
dokumentálásra.

Do ku men tá ció meg je len te té se ese tén a kol lé gi um az aláb bi költ ség jog cí me ket támogatja:
Ha gyo má nyos meg je len te tés ese tén:
– szer zõi ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás kifizetésre,
– szer zõi jog dí jak ra,
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra, vagy szám lás kifizetésre
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um -

ra és já ru lé ka i ra, vagy számlás kifizetésre,
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák ra az aláb bi jog cí mek re

= szö veg-, és kép be vi tel (írás, szken ne lés),
= ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés)
= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás)
= kor rek tú ra

– nyom da költ ség re (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás,
csomagolás).

CD-n tör té nõ meg je len te tés ese tén:
– szer zõi ho no rá ri um ra és já ru lé ka i ra (írói, il luszt rá to ri, fotó), vagy szám lás kifizetésére
– szer zõi jog dí jak ra,
– for dí tói, lek to rá lá si ho no rá ri um ra és já ru lé ká ra, vagy szám lás kifizetésére
– szer kesz tõi (fõ szer kesz tõ, ol va só szer kesz tõ, ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ) ho no rá ri um -

ra és já ru lé ka i ra, vagy számlás kifizetésére,
– elõ ké szí té si mun kák ra az aláb bi jog cí mek re

= szö veg-, és kép be vi tel (írás, szken ne lés)
= kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás)
= kor rek tú ra

– gyár tá si, cso ma go lá si költ ség re (le vi lá gí tás, mon tí ro zás, adat hor do zó anyagköltsége),
– bo rí tó elõ ál lí tá si és cso ma go lá si költ sé gé re (nyom dai mun ka, pa pír költ ség, haj to ga tás, kör -

be vá gás, csomagolás).

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a kép zés te ma ti ká ját, az ok ta tók ne vét, a ren dez vény cél ját.
Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg: 7 mil lió fo rint.

10. Tánc pro duk ci ók fo lya ma tos (leg alább 5 elõ adás/év) be mu ta tá sá ra.

Pá lyá za tot csak a be fo ga dó in téz mény nyújt hat ja be.
A meg va ló sí tás vég sõ ha tár ide je: 2007. áp ri lis 1.

Al té ma kód szá ma: 1531
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Tá mo ga tás igé nyel he tõ: köl csön zé si díj ra, szál lás- és úti költ ség re, cso por tos ét kez te tés, tisz te -
let díj ra, rek lám- és pro pa gan da költ ség re.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell a be mu ta tan dó elõ adás cí mét, idõ pont ját, va la mint a meg hí van dó
együt te sek nyi lat ko za tát a meg hí vás el fo ga dá sá ról.

Erre a pá lyá za ti pont ra a ren del ke zés re álló ke ret összeg: 8,5 mil lió fo rint.

A pá lyá za tok

2006. áp ri lis 10-ig be ér ke zõ en

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

Ál ta lá nos tud ni va lók

A pá lyá zat be nyúj tá sa
Pá lyáz ni az NKA Igaz ga tó sá gá nak 2006. évre ki adott pá lyá za ti adat lap ján le het. Min den pá -

lyá za ti té má hoz kü lön adat la pot kell ki töl te ni és be nyúj ta ni. Az adat la po kat csak pon to san ki tölt ve, il -
let ve az elõ írt mel lék le tek kel fel sze rel ve fo gad juk el.

A pá lyá za tot egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A szük sé ges adat lap le tölt he tõ az NKA hon lap já -
ról (www.nka.hu), vagy ki tölt he tõ az NKA hon lap ján, to váb bá sze mé lye sen be sze rez he tõ vagy pos tai
úton igé nyel he tõ – bé lyeg gel el lá tott A/4-es vá lasz bo rí ték mel lé ke lé sé vel – az NKA Igaz ga tó sá gá tól.

Pénz ügyi le bo nyo lí tó
Min den eset ben pénz ügyi le bo nyo lí tót kell fel kér nie
– kül föl di szék he lyû pá lyá zó nak,
– ma gán sze mély nek, sze mé lyi jö ve de lem adó-kö te les tá mo ga tás igény lé se ese tén,
– rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek ak kor, ha nem ren del ke zik sa ját adó -

szám mal és szám la szám mal.
A le bo nyo lí tó ma gyar or szá gi ön ál ló an gaz dál ko dó jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li

gaz da sá gi tár sa ság le het. A rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv nek a pénz ügyi-gaz da -
sági fel ada ta it el lá tó, ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv a lebonyolítója.

Jogi do ku men tá ció 
– A pá lyá zó/le bo nyo lí tó a pá lyá zat be adá sa kor kö te les be nyúj ta ni jogi do ku men tá ci ó ját az

adat lap hoz mel lé kelt tá jé koz ta tó ban kö zölt kö ve tel mé nyek sze rint.
– A jogi do ku men tá ció is mé telt be csa to lá sa alól men te sül nek azok a pá lyá zók/le bo nyo lí tók,

akik nek vagy ame lyek nek 2006-ban be nyúj tott és tá mo ga tott pá lyá za tuk, és ezt kö ve tõ en jogi do ku -
men tá ci ó juk ban jogi és/vagy sze mé lyi vál to zás nem tör tént.

– Ala pí tó ok ira tuk má so la tát csak vál to zás ese tén kö te le sek mel lé kel ni azon in téz mé nyek, ame -
lyek az NKA hon lap ja (www.nka.hu) pá lyá za tok me nü pont já nak meg nyi tá sá val a Meg ala ku lást iga -
zo ló ok irat be nyúj tá sa alól men te sü lõ in téz mé nyek lis tá ja cím sor alatt sze re pel nek.
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Köz tar to zás-iga zo lás
Tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó an nak, aki nek adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá sa van. Tar -

to zás aló li men tes sé gét a pá lyá zó/le bo nyo lí tó bi zo nyít hat ja úgy, hogy
– sa ját maga szer zi be a köz tar to zás-iga zo lá so kat, vagy
– ada tai fel hasz ná lá sá nak hoz zá já ru lá sá val arra fel jo go sít ja az NKA Igaz ga tó sá gát.
A tör vé nyi ren del ke zés al kal ma zá sá ról a pá lyá za ti adat lap és tá jé koz ta tó együt te sen ad rész le -

tes el iga zí tást.

Ki ad vá nyok tá mo ga tá sa
A ha zai ké rel me zõk nek iga zol ni uk kell, hogy a jog sza bály ban elõ írt kö te les pél dány-be nyúj tá si

kö te le zett sé gü ket a tárgy év ben és a meg elõ zõ két nap tá ri év ben az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ral
szem ben tel je sí tet ték. Az iga zo lást a könyv tár Kö te les pél dány Osz tá lyá tól (1827 Bu da pest, Bu da vá ri
pa lo ta F épü let, 302. szo ba) kell kér ni, és a pá lyá zat hoz csa tol ni.

Egyéb ren del ke zé sek
A pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel hasz ná lá si jog cí mek tõl való el té rést a pá lyá zó nak in -

do kol nia kell.
Az Alap ból nyúj tott tá mo ga tás épí té si be ru há zás ra, fel újí tás ra (a kul tu rá lis örök ség vé del mi

célú tá mo ga tás ki vé te lé vel), törzs tõ ke-, il let ve alap tõ ke-eme lés re, va la mint egyéb be fek te té si cél ra
nem for dít ha tó. Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás, vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés más ként nem ren del -
ke zik, ál lan dó fenn tar tá si és üze mel te té si ki adá sok ra a pá lyá zó, vagy – a pá lyá zó val tör té nõ meg ál la -
po dás alap ján – a le bo nyo lí tó, a jó vá ha gyott összeg leg fel jebb 5%-át számolhatja el átalányként a
támogatás terhére.

A pá lyá zat el bí rá lá sa
El bí rá lás ra csak az a pá lyá zat ke rül, amely tar tal mi és for mai szem pont ból egy aránt he lyes.

En nek ér de ké ben kér jük, hogy az adat la pot a pá lyá za ti tá jé koz ta tó ban le ír tak alap ján tölt se ki! 
A pá lyá za to kat a kol lé gi um a be nyúj tás ha tár ide jé tõl szá mí tott 60 na pon be lül bí rál ja el. A vég -

le ges dön tés rõl to váb bi, leg fel jebb 10 na pon be lül a pá lyá zó ér te sí tést kap.
A dön tés fe lül bí rá la tá ra nincs le he tõ ség. 
A nem tá mo ga tott pá lyá za tok hoz csa tolt anya got (kéz irat, for ga tó könyv, fotó, ka zet ta stb.) nem

õriz zük meg és nem küld jük vissza, azok az NKA Igaz ga tó sá gán át ve he tõk a dön tés rõl szó ló ér te sí tés
dá tu má tól szá mí tott 60 na pon be lül. A ha tár idõ el tel te után – kü lön ér te sí tés nél kül – a fen ti anya go -
kat meg sem mi sít jük.

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

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

Tánc mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um
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TÁJÉKOZTATÓ A MINISZTERI KERET
TÁMOGATÁSAIRÓL
2006. JANUÁR 1.–2006. JANUÁR 31.

Ala pít vány a Kun he gye si Vá ro si Könyv tá rért (Kun he gyes)
Oláh La jos: Kun he gyes fo tók és ké pes la pok tük ré ben 1945–1990-ig 
címû köny vé nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

Anya ha jó Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
A Mer lin Szín ház ban meg ren de zen dõ Tû sa rok-es tek le bo nyo lí tá sá ra 2 000 000 Ft

Az Élet Me ne te Ala pít vány (Bu da pest)
Az I. ENSZ ho lo ka uszt-em lék na pi meg em lé ke zés le bo nyo lí tá sá ra 2 000 000 Ft

Bak tay Anna Réka (Bu da pest)
Pá ri zsi Ma gyar Film hét – #2 le bo nyo lí tá sá ra 3 000 000 Ft

Bu da fo ki Doh ná nyi Ernõ Szim fo ni kus Ze ne kar (Bu da pest)
2006. évi prog ram ja ik meg ren de zé sé re 5 000 000 Ft
2006. évi prog ram ja ik ra 20 000 000 Ft

Bu da pes ti Fesz ti vál Köz pont Kht. (Bu da pest)
A Bu da pes ti Ta va szi Fesz ti vál 2006. évi le bo nyo lí tá sá ra 180 000 000 Ft

Bu da pes ti Fesz ti vál ze ne kar Ala pít vány (Bu da pest)
2006. évi prog ram ja ik meg ren de zé sé re 95 000 000 Ft

Bu da pes ti Fil har mó nia Tár sa ság Ze ne ka ra (Bu da pest)
2006. évi prog ram ja ik ra 38 000 000 Ft

Bu da pes ti Könyv szem le Ala pít vány (Bu da pest)
A BUKSZ-Bu da pes ti Könyv szem le címû tár sa da lom tu do má nyi 
fo lyó irat meg je len te té sé re és ter jesz té sé re 5 800 000 Ft

Bu da pes ti Mu sic Cen ter (Bu da pest)
A Kur tág 80 címû öt na pos fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 20 000 000 Ft

Bu da pes ti Vo nó sok Ka ma ra ze ne kar (Bu da pest)
2006. évi prog ram ja ik ra 5 000 000 Ft

Ci ne ma-Film Kft. (Bu da pest) 
A 37. Ma gyar Film szem le kom mu ni ká ci ó já ra, pro mó ci ó já ra, 
fil mes saj tó fo ga dá sá ra 3 0000 000 Ft

C-Press Mé dia Ala pít vány (Bu da pest)
Ci gány köz éle ti in for má ci ós és szol gál ta tó hír por tál fej lesz té sé re, 
fo lya ma tos fris sí té sé re 300 000 Ft
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Cso da ce ru za Szer kesz tõ sé ge (Bu da pest)
A Cso da ce ru za címû gyer mek iro dal mi mû ve ket 
meg je len te tõ fo lyó irat tá mo ga tá sá ra 3 500 000 Ft

Da nu bia Szim fo ni kus Ze ne kar (Bu da pest)
2006. évi prog ram ja ik ra 30 000 000 Ft

For rás Gyer mek- és Sza bad idõ köz pont (Eger)
Az Öt ágú síp üze ne te címû vers mon dó ver seny le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Gó zon Gyu la Ka ma ra szín ház Ala pít vány (Bu da pest)
B. Brecht: Ku rá zsi mama és gyer me kei címû pro duk ció to vább ját szá sá ra 1 200 000 Ft 

Haj dú bö ször mény Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal (Haj dú bö ször mény)
A Ma gyar Kul tú ra Nap ja kul tu rá lis ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra 800 000 Ft

He li kon Kas tély mú ze um Kht. (Keszt hely)
Thú ró czi Já nos kró ni ká já nak augs bur gi, 1488-as ki adás ra res ta u rá lá sá ra 230 000 Ft

He lio-Bib los Kht. (Bu da pest)
Az Egy sze re lem há rom éj sza ká ja címû ze nés já ték klez mer vál to za tá nak 
be mu ta tá sá ra 2 000 000 Ft

Hó ci põ Ki ad vány szer ve zõ és Lap ki adó Kft. (Bu da pest)
A Hó ci põ címû sza ti ri kus két he ti lap to váb bi szá ma i nak meg je len te té sé re 5 000 000 Ft

Homo Hu ma nus Kft. (Bu da pest)
A Me men to Park Pro jekt 2006. em lék év-prog ram meg va ló sí tá sá ra 20 000 000 Ft

Hun ga ro fest Kht. (Bu da pest)
A Lu xem bur gi Zsig mond-ki ál lí tás be fe je zõ sza ka szá nak le bo nyo lí tá sá ra 120 000 000 Ft

Ka bai Nyá ri Szín ház Köz hasz nú Egye sü let (Kaba)
Az Ist ván, a ki rály címû rock ope ra be mu ta tá sá ra 500 000 Ft

Ko ro na Ki adó (Bu da pest)
Csa po dy Mik lós: A dísz ma dár és az Er dé lyi fé niks 
címû kö te te i nek meg je len te té sé re 2 000 000 Ft

L’art pour l’art Tár su lat (Tak sony)
A tár su lat er dé lyi tur né já nak le bo nyo lí tá sá ra 2 000 000 Ft

Liszt Fe renc Ka ma ra ze ne kar Ala pít vány (Bu da pest)
2006. évi prog ram ja ik ra 20 000 000 Ft

Ma dách Imre Vá ro si Könyv tár (Ba las sa gyar mat)
A Ma dách-ün nep ség le bo nyo lí tá sá ra 350 000 Ft

Ma gyar Báb mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Több let tá mo ga tás a vi dé ki ön kor mány za ti báb szín há zak 
mû vé sze ti mun ká já hoz 30 000 000 Ft
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Ma gyar Író szö vet ség (Bu da pest)
Ora vetz Pé ter és Szent már to ni Já nos uta zá sá hoz a do mi ni kai könyv hét re 
(szál lás- és úti költ ség-hoz zá já ru lás) 320 000 Ft

Ma gyar Vir tu ó zok Ka ma ra ze ne kar (Bu da pest)
2006. évi prog ram ja ik ra 5 000 000 Ft

Ma gya rok Nagy asszo nya Egy ház ze nei Fesz ti vál (Bu da pest)
Ki egé szí tõ tá mo ga tás a Cap pel la Sis ti na kó rus fel lé pé sé hez 500 000 Ft

Mar czi bá nyi Téri Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
A Gyer mek szín há zak háza prog ram so ro zat idei le bo nyo lí tá sá ra 3 000 000 Ft

Má sza Bt. (Bu da pest)
A Kék Duna Ma ga zin arab nyel vû lap meg je len te té sé re 500 000 Ft

Me gyei Jogú Vá ro sok Szö vet sé ge (Bu da pest)
A Kul tu rá lis ala pú gaz da ság fej lesz té si ko or di ná ció el ne ve zé sû 
prog ram ku ta tá si rész mun ká i ra 6 000 000 Ft

Me lo dy Kft. (Bu da pest)
Bró dy Já nos 60. szü le tés nap ja al kal má ból a Ma dách Szín ház ban 
ren de zen dõ gá lák le bo nyo lí tá sá ra 13 000 000 Ft

Mis kol ci Ope ra fesz ti vál Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kht. (Miskolc)
Bar tók+ … a Mis kol ci Nem zet kö zi Ope ra fesz ti vál 
2006. évi le bo nyo lí tá sá ra 100 000 000 Ft

Mo dern Art Or chest ra (Bu da pest)
2006. évi prog ram ja ik ra 5 000 000 Ft

Mon ta ge Vi deo Kkt. (Bu da pest)
A Pre mi er címû ha zai és ha tá ro kon túli szín há zi élet ese mé nye it 
be mu ta tó ma ga zin mû sor tá mo ga tá sá ra 10 000 000 Ft

NKÖM – Kül föl di Ma gyar Kul tu rá lis In té ze tek Igaz ga tó sá ga
(Budapest)
A né met or szá gi ma gyar kul tu rá lis évad le bo nyo lí tá sá ra 120 000 000 Ft
A né met or szá gi ma gyar kul tu rá lis évad le bo nyo lí tá sá nak 
ki egé szí tõ tá mo ga tá sá ra 120 000 000 Ft

Pé csi Film ün nep-Kö zép-Eu ró pai Film fesz ti vál Kht. (Pécs)
A 2006. évi Pé csi Nem zet kö zi Film ün nep le bo nyo lí tá sá ra 25 000 000 Ft

Re idl Gá bor (Ka rád)
Ko dály Zol tán-em lék szo bor meg al ko tá sá ra 1 100 000 Ft

St. Plussz Könyv- és Lap ki adó, Adat fel dol go zó és Nyom da ipa ri Kft.
(Bu da pest)
A Ri val da 2006 címû kul tu rá lis adás so ro zat meg va ló sí tá sá ra 15 000 000 Ft
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Stá di um Ala pít vány (Bu da pest)
Rát kai End re fest mény al bu má nak meg je len te té sé re 
ma gyar, an gol, né met, fran cia és olasz nyel ven 1 000 000 Ft
Sor sod mû vé sze te 2. – Gé recz At ti la ver sei és utó éle te 
címû an to ló gia nyom dai elõ ké szí té sé re és nyom da költ sé gé re 2 000 000 Ft

Szimp la Film (Bu da pest)
A Nyóc ker! címû film nem zet kö zi for gal ma zá sá ra 
és az új Ga u der-film elõ ké szí té sé re 2 000 000 Ft

Ti ta nic Film ala pít vány (Bu da pest)
A Ti ta nic film fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 25 000 000 Ft

Tu do má nyos Is me ret ter jesz tõ Tár su lat (Bu da pest)
A Ma gyar Tu do mány Ün ne pe ren dez vény so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 7 000 000 Ft

Új Man dá tum Lap- és Könyv ki adó Bt. (Bu da pest)
A Kul tú ra és Kö zös ség címû köz mû ve lõ dé si fo lyó irat 
4 lap szá má nak tá mo ga tá sá ra 4 500 000 Ft

UMZE – és más kor társ ze nei együt te sek (Bu da pest)
2006. évi prog ram ja ik ra 30 000 000 Ft

Un gár Ani kó (Bu da pest)
A Bû vész Szín ház vi dé ki elõ adás so ro za tá nak meg va ló sí tá sá ra 2 000 000 Ft

We i ner-Szász Ka ma ra ze ne kar (Bu da pest)
2006. évi prog ram ja ik ra 15 000 000 Ft

Per lik Pál s. k.,
igaz ga tó
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TÁJÉKOZTATÓ 
A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK EGYEDI ELBÍRÁLÁSÚ
DÖNTÉSÉRÕL

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. ja nu ár 17.
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: 3 624 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott 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: 3 624 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 3 000 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ex Sym po si on Ala pít vány (Veszp rém)
Az Ex Sym po si on fo lyó irat 2006. évi 4 lap szá má nak meg je len te té sé re 3 000 000 Ft

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

el nö ke
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TÁJÉKOZTATÓ 
A TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK EGYEDI ELBÍRÁLÁSÚ
DÖNTÉSÉRÕL

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. ja nu ár 19.
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: 1 150 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott 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: 1 150 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 850 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet (Bu da pest)
Bar tók és a tánc címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 850 000 Ft

Pa ta ki And rás s. k.,
a Tánc mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

el nö ke
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TÁJÉKOZTATÓ 
A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. feb ru ár 8.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. feb ru ár 13.
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: 3 000 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott 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: 3 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 3 000 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Fil har mó nia Bu da pest és Fel sõ-Du nán túl Kon cert szer ve zõ és
Ren de zõ Iro da (Budapest)
A 2006. évi Ko runk ze né je ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 3 000 000 Ft

Szi rá nyi Já nos s. k.,
a Ze nei Szak mai Kol lé gi um

el nö ke
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TÁJÉKOZTATÓ 
A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. ja nu ár 20.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. feb ru ár 14.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 21 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 30 250 350 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 21 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 30 250 350 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 30 000 000 Ft

Az A Nagy Könyv-prog ram 100-as lis tá já ból ki vá lasz tott mû vek be szer zé sé re (re gé -
nyek, egyéb köny vek, do ku men tu mok) a prog ram ban részt vevõ könyv tá rak szá má ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Ka to na Jó zsef Me gyei Könyv tá ra 
(Kecs ke mét) 1 500 000 Ft

Ba las si Bá lint Me gyei Könyv tár (Sal gó tar ján) 1 500 350 Ft

Bé kés Me gye Kép vi se lõ-tes tü le te Me gyei Könyv tá ra (Bé kés csa ba) 1 425 000 Ft

Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár (Szom bat hely) 1 500 000 Ft

Bró dy Sán dor Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Eger) 1 700 000 Ft

Csor ba Gyõ zõ Me gyei Könyv tár (Pécs) 1 500 000 Ft

Deák Fe renc Me gyei Könyv tár (Za la eger szeg) 1 500 000 Ft

Eöt vös Ká roly Me gyei Könyv tár (Veszp rém) 1 500 000 Ft

Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár (Bu da pest) 2 324 650 Ft

II. Rá kó czi Fe renc Me gyei Könyv tár (Mis kolc) 1 500 000 Ft

In for ma ti kai és Könyv tá ri Szö vet ség (Bu da pest)* 400 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Ver seg hy Fe renc Könyv tár (Szol nok) 1 500 000 Ft

Kis fa lu dy Ká roly Me gyei Könyv tár (Gyõr) 1 500 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Jó zsef At ti la Me gyei Könyv tár 
(Ta ta bá nya) 900 000 Ft

Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Ka pos vár)* 1 500 000 Ft

Mé li usz Ju hász Pé ter Me gyei Könyv tár (Deb re cen) 1 500 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Nyír egy há za) 1 500 000 Ft
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Pest Me gyei Könyv tár (Szent end re) 1 500 000 Ft

So mo gyi Ká roly Vá ro si és Me gyei Könyv tár (Sze ged) 1 500 000 Ft

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Illyés Gyu la Könyv tá ra (Szek szárd) 1 000 000 Ft

Vö rös marty Mi hály Me gyei Könyv tár (Szé kes fe hér vár)* 1 250 000 Ft

Kom ló si József s. k.,
a Könyvtári Szak mai Kol lé gi um

el nö ke

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

len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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TÁJÉKOZTATÓ 
A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK 
EGYEDI ELBÍRÁLÁSÚ DÖNTÉSÉRÕL

A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. feb ru ár 27.
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: 50 000 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 50 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 50 000 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Vissza té rí ten dõ tá mo ga tás

Szép mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
El Gre co, Ve laz qu ez, Goya – Öt év szá zad spa nyol fes té sze té nek re mek mû vei 
címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra* 50 000 000 Ft

Viga Gyu la s. k.,
a Mú ze u mi Szak mai Kol lé gi um

el nö ke

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

len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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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.
Tánc mû vé sze ti áp ri lis 10.
Ze nei áp ri lis 14.

Szép iro dal mi II. má jus 3.
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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg a
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 95 760 Ft, fél évre: 50 400 Ft, negyedévre: 26 460 Ft.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út
30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

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

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

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

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................

Elõfizetési díj egy évre 95 760 Ft
fél évre 50 400 Ft
negyedévre 26 460 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………

cégszerû aláírás
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KÖNYVISMERTETÕ

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt 1994-ben határozták el elõször, hogy az Alkotmány tételeihez rendel-
ten közreadják az alkotmánybírósági gyakorlat – fõként elvi tételeket tartalmazó – vázlatát:

Az értelmezett Alkotmány

címû könyvet. Az ötéves ítélkezési gyakorlat összefoglalásáról megjelent kötet pozitív szakmai visszhangja
bátorította a szerkesztõket, hogy újabb öt év elteltével megjelentették a második kötetet. Ezt a munkát so-
kan forgatták mindazok, akiknek az alkotmányjogi ismeretek folyamatos frissítése megkerülhetetlen, de
azok is, akik csupán érdeklõdtek az Alkotmánybíróság tevékenységérõl, jogfejlesztõ ítélkezésérõl.
Ismét eltelt öt év. A szerkesztõk úgy döntöttek, hogy – immár hagyományként – elkészítik a tizenöt éves
gyakorlat összefoglalását. E harmadik kötet megfelelõ kiindulópontot jelent annak megismerésében, hogy
az Alkotmány egyes rendelkezései miként hatályosultak a gyakorlatban, az Alkotmány szabályaiból milyen
elvi következtetések adódnak az államszervezet, a jogrendszer mûködését illetõen. A tizenöt éves gyakor-
lat összefoglalása pedig ebben szilárd hátteret jelent.
Ajánljuk e könyvet a jogalkotás szakembereinek, a jogalkalmazóknak, elsõsorban a bíráknak, ügyészek-
nek, az önkormányzatoknál dolgozó jogászoknak, ügyvédeknek, valamint az egyetemi oktatóknak és hall-
gatóknak egyaránt. A jelölt szakmai kör mindennapi munkáját elõsegítõ könyv olyan „kivonat”, amely az al-
kotmánybírósági gyakorlat ismertetésén keresztül – a szerkesztõk reményei szerint – az alkotmányos jog-
állam mûködéséhez elengedhetetlen értékrenddel is megismertet.
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).

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük Az értelmezett Alkotmány címû kiadványt (ára: 8832 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 kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

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
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