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KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. feb ru ár 28.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. áp ri lis 24.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 590 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 685 336 724 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 165 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 262 466 663 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: 28 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 32 289 500 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 264 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 260 649 361 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 89 196 000 Ft

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

1. Ki ál lí tá sok ra és a kap cso ló dó ki ad vá nyok ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

2B Kul tu rá lis és Mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
Az ala pít vány 2006–2007. évi ki ál lí tá sai meg va ló sí tá sá ra* 800 000 Ft

A.P. Sce na rio Kft. (Bu da pest)
Plug – kor társ mû vé sze ti ki ál lí tás és vá sá ron való rész vé tel re 200 000 Ft
Vá sár he lyi Zsolt ki ál lí tá sá ra a Vad nai Ga lé ri á ban és a kap cso ló dó 
ma gyar–an gol nyel vû ka ta ló gus meg je len te té sé re 300 000 Ft

Ács Ká roly Mû ve lõ dé si Köz pont (Rác ke ve)
Pá lyá zat a Keve Ga lé ria 2006. ja nu ár 1. és 2007. má jus 31. kö zöt ti 
kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tá sa i nak tá mo ga tá sá ra 200 000 Ft

Arany tíz Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
El Ka zovsz kij és Föl di Pé ter egyé ni ki ál lí tá sá ra az Arany tíz Át ri um Ga lé ri á ban 300 000 Ft

Art Sec tor Ala pít vány (Bu da pest)
Köz tes te rek hor doz ha tó mú ze u ma gyûj te mé nyé nek be mu ta tá sá ra 250 000 Ft

Art po ol Mû vé szet ku ta tó Köz pont Kht. (Bu da pest)
Bé lyeg ké pek / Stamp Ima ges 1987–2007 ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 
az Art po ol és a Szép mû vé sze ti Mú ze um együtt mû kö dé sé vel, 
va la mint a ka ta ló gus elõkészítésére 500 000 Ft
Fo lya mat fel tár va – Evo lú ci ós zene és mû vé szet – nem zet kö zi ki ál lí tás 
meg va ló sí tá sá ra elekt ro akusz ti kus és vi zu á lis ze nei performanszokkal 300 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u mi Szer ve ze te
(Kecs ke mét)
Be nes Jó zsef egyé ni ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra és a kap cso ló dó ki ad vány
meg je len te té sé re 500 000 Ft
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Bel vá ro si Mû vé szek Tár sa sá ga (Bu da pest)
A kor társ gra fi ka mes te rei II. címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
Bar tók: Cso dá la tos man da rin vi zu á lis meg je le ní té sé re ki ál lí tás for má já ban 200 000 Ft
Ko vács Pé ter Ba lázs egyé ni ki ál lí tá sá ra a sár vá ri vár Ar cis Ga lé ri á já ban 200 000 Ft

Bu da pest Art Expo Ala pít vány (Bu da pest)
Bu da pest Art Expo Friss IV. fi a tal kép zõ mû vé szek 
nem zet kö zi bi en ná lé ja meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Bu da pest Ga lé ria (Bu da pest)
Me nas ági Pé ter szob rász mû vész ki ál lí tá sá nak 
meg ren de zé sé re és ka ta ló gus ki adá sá ra 400 000 Ft
Gá y or Ti bor fes tõ mû vész ki ál lí tá sá nak ren de zé sé re 
és ka ta ló gu sá nak ki adá sá ra 200 000 Ft
He lé nyi Ti bor fes tõ mû vész ki ál lí tá sá ra és ka ta ló gu sá nak ki adá sá ra 200 000 Ft
Kö ves Éva fes tõ mû vész ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 
és ka ta ló gu sá nak ki adá sá ra 200 000 Ft
Hal my Mik lós fes tõ mû vész egyé ni ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 
és ka ta ló gu sa ki adá sá ra 200 000 Ft
Csá ji At ti la fes tõ mû vész ki ál lí tá sá ra és ka ta ló gu sá nak ki adá sá ra 200 000 Ft
Droz dik Or so lya kép zõ mû vész ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 
és ka ta ló gu sá nak ki adá sá ra 200 000 Ft
Kecs ke mé ti Sán dor, Ki csiny Ba lázs, Ro bin Sper ling, Sif lis And rás 
és Szom bat hy Bá lint kö zös cso por tos ki ál lí tá sá ra 
és ka ta ló gus meg je len te té sé re 400 000 Ft

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
Türk Pé ter: Ma ra dan dó vá ro sunk (tég lá ból épí tett ins tal lá ció 
és tég lá val nyom ta tott ké pek) címû ki ál lí tá sá ra 
és ka ta ló gu sa meg je len te té sé re 600 000 Ft
Elõd Ág nes: Ment se meg a vi lá got ön is! címû ki ál lí tá sa 
meg va ló sí tá sá ra a Fõ vá ro si Kép tár ban 200 000 Ft
Vár nai Gyu la: Mint ott hon címû ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 
a Fõ vá ro si Kép tár ban 500 000 Ft
Ba ra nyai Le ven te ki ál lí tá sá nak és ki ad vá nya i nak meg je len te té sé re 300 000 Ft

Csil lag he gyi Evan gé li kus Gyü le ke zet- és Temp lom épí tõ Ala pít vány
(Budapest)
Sché ner Mi hály ki ál lí tá sá ra a bé kás me gye ri evan gé li kus temp lom ban 200 000 Ft

Cso ko nai Mû ve lõ dé si Köz pont (Ko má rom)
A 30 éves ko má ro mi Kis ga lé ria ju bi le u mi ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 
és összeg zõ ki ad vány meg je len te té sé re 300 000 Ft

Der ko vits Gyu la Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Könyv tár
(Ti sza új vá ros)
Csoportos és egyéni kiállítások megvalósítása Tiszaújvárosban 300 000 Ft
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Eg res sy Béni Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Ka zinc bar ci ka)
A ka zinc bar ci kai bor so di mû vé sze ti fesz ti vál kép zõ mû vé sze ti 
prog ram já nak le bo nyo lí tá sá ra 100 000 Ft

Ernst Mú ze um Kht. (Bu da pest)
Lo vas Ilo na és Bag lyas Eri ka ki ál lí tá sá ra az Ernst Mú ze um 
Do rottya Ga lé ri á ban és a kap cso ló dó ma gyar–an gol nyel vû 
ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft
Kass Esz ter ki ál lí tá sá ra a Do rottya Ga lé ri á ban és kap cso ló dó 
ma gyar–an gol nyel vû fü zet meg je len te té sé re 200 000 Ft
Do mes ti ca tea Ter ror cím mel Sza bó De zsõ ki ál lí tá sá ra 
az Ernst Mú ze um Do rottya Ga lé ri á já ban 200 000 Ft
Til tás és tû rés mun ka cím mel a stú dió 1966-os és 1967-es ki ál lí tá sá nak 
re konst ruk ci ó já ra és a kap cso ló dó ta nul mány kö tet ben való meg je len te tés re 1 500 000 Ft
Der ko vits Gyu la-ösz tön dí ja sok be szá mo ló ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Eu ró pai Utas Ala pít vány (Bu da pest)
Ban ga gro teszk hõ sei címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra Ban ga Fe renc al ko tá sa i ból 200 000 Ft

Fej ér Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szé kes fe hér vár)
Bak sa Soós Já nos kép zõ mû vész ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 
és ka ta ló gus ki adá sá ra 550 000 Ft
Kósa Já nos fes tõ mû vész ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re és ka ta ló gus ki adá sá ra 400 000 Ft

Fi a tal Kép zõ mû vé szek Stú di ó ja Egye sü let (Bu da pest)
A Pri vát do ku men tum címû cso por tos ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
a Stú dió Ga lé ri á ban 200 000 Ft
Az 1×1 táb la óri ás pla kát más ként címû pro jekt jé nek meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft
Sza bó Pé ter egyé ni ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re az FKSE Stú dió Ga lé ri á já ban 150 000 Ft
Tarr Haj nal egyé ni ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re az FKSE Stú dió Ga lé ri á já ban 150 000 Ft
Ván dor Csa ba egyé ni ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 
az FKSE Stú dió Ga lé ri á já ban 150 000 Ft
A Stú dió Ga lé ria 2006/2007. elsõ fél évi szak mai prog ram já nak, 
ki ál lí tá sa i nak tá mo ga tá sá ra 1 200 000 Ft

Fõ nix Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Deb re cen)
A XV. deb re ce ni ta va szi tár lat meg ren de zé sé re 300 000 Ft
A XIX. deb re ce ni or szá gos nyá ri tár lat meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Ga lé ria ’13 So rok sár Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kht. (Bu da pest)
Prog ram so ro zat le bo nyo lí tá sá ra a Ga lé ria ’13 tíz éves fenn ál lá sa 
al kal má ból, va la mint Bá lint I., Pé ter Á., Har tung S., Bak sai J. 
ka ta ló gu sa i nak megjelentetésére 300 000 Ft

Go dot Kul tu rá lis és Mû vész tá mo ga tó Kht. (Bu da pest)
A Go dot Ga lé ria 2006. évi ki ál lí tá si prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra* 600 000 Ft

Go lyós toll Kft. (Szom bat hely)
Mát rai Erik, Rácz Már ta és Ra vasz And rás ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft
Csá ki Lász ló ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft
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Gö döl lõi Új Mû vé szet Köz ala pít vány (Gö döl lõ)
Kor társ kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás meg ren de zé sé re a GIM-ház ban Rajz cím mel 200 000 Ft

Gön czi Fe renc Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont 
és Kö zép-Eu ró pai Kul tu rá lis Intézet (Zalaegerszeg)
Fis cher György szob rász mû vész ju bi le u mi ki ál lí tá sá ra 400 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Gyõr)
A XV. or szá gos érem bi en ná lé dí ja zott jai ki ál lí tá sá nak 
meg va ló sí tá sá ra és a kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re 293 000 Ft

Hat van Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Hat van)
A XVI. Ma gyar tá jak or szá gos táj kép bi en ná lé meg va ló sí tá sá ra 
a hat va ni Mold vay Gyõ zõ Ga lé ri á ban, va la mint ka ta ló gus meg je len te té sé re 400 000 Ft

He ves Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Eger)
A XX. or szá gos ak va rell bi en ná lé és kap cso ló dó ren dez vé nye i nek 
le bo nyo lí tá sá ra és ka ta ló gu sá nak kiadására 1 000 000 Ft
Buk ta Imre ki ál lí tá sá ra a Hat vany La jos Mú ze um ban 192 000 Ft

Ikon Cso port Szent end rei Szép mû vé sze ti Egye sü let (Szent end re)
Az Ikon Cso port kö zös ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra a Man ré za 
köz pont ban és kap cso ló dó ki ad vány meg je len te té sé re 300 000 Ft

K. Pet rys Kul tu rá lis Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Swi er ki e wicz Ró bert fes tõ mû vész Vi lág ke rék mun ka cí mû 
ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft
Ros kó Gá bor kép zõ mû vész Cso ma le gen dá ri um 
címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 200 000 Ft
Má ri ás Béla Csend élet si kollyal mun ka cí mû ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft
Ba logh Már ton, Ja pán ban al ko tó kép zõ mû vész „Mac kó len nék” 
címû ki ál lí tá sa meg ren de zé sé re 200 000 Ft
Szi ge ti Ta más kép zõ mû vész a „Hús” és az „Áram lás” 
té ma kö rû ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft
Buk ta Imre kép zõ mû vész – Ter mé szet te ma ti ká jú új ké pe i bõl
ki ál lí tás meg ren de zé sé re 200 000 Ft
Ber nát And rás kép zõ mû vész vi zu á lis tér ha tást áb rá zo ló 
új ké pe i bõl ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
Fe lu gos sy Lász ló kép zõ mû vész Fut ura De lis si ma mun ka cí mû 
ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft
Du lis ko vics Ba zil Ar cok-em be rek mun ka cí mû 
ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft
Soós György kép zõ mû vész Ars Nova 
mun ka cí mû ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Kál lai Ernõ Mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
Remb randt és mi cím mel ne ves ma gyar kor társ kép zõ mû vé szek 
Remb randt élet mû vé re ref lek tá ló, spe ci á li san erre az al ka lom ra ké szü lõ 
al ko tá sa i nak bemutatására* 1 000 000 Ft
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Ka pos Art Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti Egye sü let (Ka pos vár)
A VI. Kö zép-ke let-eu ró pai ké pes lap or szá gos ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 
és ka ta ló gu sa meg je len te té sé re 200 000 Ft
Az egye sü let 2006/2007. évi or szá gos, cso por tos és egyé ni ki ál lí tá sa i nak 
meg va ló sí tá sá ra és ki ad vány meg je len te té sé re 400 000 Ft

Kar ton – Ka ri ka tú ra és Kép re gény Mú ze um Ala pít vány (Bu da pest)
Ka pu si Gá bor elsõ ön ál ló ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re a Kar ton Ga lé ri á ban 200 000 Ft
Fú zi ók – há rom fi a tal al ko tó ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 170 000 Ft

Ked ves Fes tõk, Kor társ Mû vé szek Egye sü le te (Bu da pest)
1 hét – 1 tér – Pub lic Art Bu da pes ten – kép zõ mû vé sze ti 
ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Kép csar nok Kft. (Bu da pest)
Vizy Os gyá nyi Sára egyé ni ki ál lí tá sá ra a Med nyánsz ky Te rem ben 100 000 Ft
Új há zi Pé ter egyé ni ki ál lí tá sá ra a Med nyánsz ky Te rem ben 200 000 Ft
Muzs nay Ákos egyé ni ki ál lí tá sá ra Bu da pes ten a Med nyánsz ky Te rem ben 200 000 Ft
Kraj cso vics Éva egyé ni ki ál lí tá sá ra Bu da pes ten, a Med nyánsz ky Te rem ben 200 000 Ft
Cso por tos táj kép ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra a Med nyánsz ky Te rem ben 
há rom mû vész (Tenk Lász ló, He ge dûs End re, Len gyel Ká roly) rész vé te lé vel 200 000 Ft
Ba ra nya Me gyei Mû vé szek Tár sa sá gá nak Cso por tos Ki ál lí tá sá ra Pé csen, 
a Fe ren czy Te rem ben 200 000 Ft

Kle bels berg Kuno Mû ve lõ dé si, Kul tu rá lis és Mû vé sze ti Köz pont
(Budapest)
A köz pont kép zõ mû vé sze ti tár la tá nak tá mo ga tá sá ra 300 000 Ft

Knoll Ga lé ria Bt. (Bu da pest)
A Knoll Ga lé ri á val kö zö sen dol go zó mû vé szek új mun ká i nak be mu ta tá sá ra 
a Plug 2006 kor társ kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tá son és vásáron 200 000 Ft
Ne mes Csa ba vi deo mû vé nek és fest mé nye i nek ki ál lí tá sá ra 100 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Kuny Do mo kos
Me gyei Mú ze um (Tata)
Ker ti Ká roly és ta nít vá nyai címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 
és ki ál lí tá si ka ta ló gus meg je len te té sé re 200 000 Ft

Ko runk Ba rá ti Tár sa ság (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A ko lozs vá ri Ko runk Ga lé ria 2006. évi ki ál lí tás so ro za tá nak meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Kö ze lí tés Mû vé sze ti Egye sü let (Pécs)
Var ga Fe renc DLA-szob rász mû vész ki ál lí tá sá ra a pé csi Hattyú ház 
ki ál lí tó ter mé ben és a ka ta ló gus meg je len te té sé re 500 000 Ft
A Kö ze lí tés Ga lé ria prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft
A Hattyú ház kor társ mû vé sze ti ki ál lí tó tér 
2006–2007. évi ki ál lí tá si prog ram ja i ra 600 000 Ft
Gel lér B. Ist ván Etû dök a nö vek võ vá ros hoz címû ki ál lí tá sá nak 
meg ren de zé sé re, va la mint ka ta ló gus meg je len te té sé re 400 000 Ft
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Kul tu rá lis Kap cso la tok Egye sü le te (Oros há za)
Fajó Já nos Mun ká csy-dí jas fes tõ mû vész ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 
és mû vé sze tét be mu ta tó ki ad vány meg je len te té sé re 300 000 Ft
Fü löp Ilo na gra fi kus mû vész ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 
és mû vé sze tét be mu ta tó ki ad vány meg je len te té sé re 200 000 Ft
Gyú ró Ist ván gra fi kus mû vész ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 
az oros há zi Vá ro si Kép tár ban és ka ta ló gus meg je len te té sé re 200 000 Ft

Lip csey György – Art Ma Ga lé ria (Du na szer da hely)
Kor társ szlo vá ki ai ma gyar, szlo vák, ma gyar or szá gi és kül föl di 
kép zõ mû vé szek leg újabb tö rek vé se i nek be mu ta tá sá ra 300 000 Ft

Ma gyar Elekt ro grá fi ai Tár sa ság (Bu da pest)
A Ra ké ta cso port be mu tat ko zó ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 
és ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re 200 000 Ft
A „Pi xel” di gi tá lis nyo ma tok I. or szá gos szem lé je Bu da pest címû 
ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra, va la mint ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re 200 000 Ft
„Mat ri cák 2006” kis mé re tû elekt ro grá fi ák nem zet kö zi bi en ná lé 
ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re 300 000 Ft

Ma gyar Gra fi kus mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
A kis gra fi ka 2006 ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra* 250 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Tár sa sá ga (Bu da pest)
A Tisz tel gés a ma gyar kép zõ mû vé szet elõtt címû ki ál lí tás
meg va ló sí tá sá ra és ki ad vány meg je len te té sé re 300 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Az egye tem Bar csay Ter mé ben meg ren de zen dõ ki ál lí tá sok lét re ho zá sá ra* 600 000 Ft
A Part he non-Friz Te rem ki ál lí tá sa i nak le bo nyo lí tá sá ra* 500 000 Ft

Ma gyar Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
A Ma gyar Mû hely Ga lé ria 2006. évi ki ál lí tá si prog ram já nak 
meg va ló sí tá sá ra és az éves ka ta ló gus meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
Nagy ká ta-Er dõ szõ lõi nem zet kö zi mû vész te le pet kö ve tõ 
ki ál lí tás meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Ma gyar Szob rász Tár sa ság (Bu da pest)
A tár sa ság ki ál lí tá sá ra az esz ter go mi Vár mú ze um ban 
és a ki ad vány meg je len te té sé re* 1 500 000 Ft
A tár sa ság ki ál lí tá sá ra a ka pos fü re di Ga lé ri á ban és szo bor park ban 300 000 Ft
A tár sa ság 2006-os prog ram ja i hoz kap cso ló dó ki ad vány meg je len te té sé re* 500 000 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Ze ne tu do má nyi In té ze te (Budapest)
He ge dûs 2 Lász ló ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra és a kap cso ló dó 
ki ad vány meg je len te té sé re 200 000 Ft

Mar czi bá nyi Téri Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
A Ví zi vá ro si Ga lé ria 14. ki ál lí tá sá nak tá mo ga tá sá ra 1 000 000 Ft
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Mik száth Kál mán Mû ve lõ dé si Köz pont (Ba las sa gyar mat)
A Hor váth End re Ga lé ria és a Szerb temp lom (ga lé ria) ki ál lí tá sa i hoz 
kap cso ló dó ka ta ló gus-be tét la pok kiadására 200 000 Ft

Mil le ná ris Prog ram iro da Kul tu rá lis Kht. (Bu da pest)
Pe ter Cal las auszt rál mû vész ki ál lí tá sá ra a Mil le ná ris Pi xel Ga lé ri á ban, 
va la mint ka ta ló gus meg je len te té sé re 300 000 Ft
Berndt Lin ter mann né met mû vész ki ál lí tá sá ra a Mil le ná ris Pi xel Ga lé ri á já ban, 
va la mint ka ta ló gus ké szí té sé re 300 000 Ft

Mis kol ci Ga lé ria Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Miskolc)
Má ger Ág nes egyé ni ki ál lí tá sá hoz kap cso ló dó ka ta ló gus el ké szí té sé re 200 000 Ft
Cson tó La jos és Ger hes Gá bor kö zös ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 
és a hoz zá kap cso ló dó ka ta ló gus el ké szí té sé re 500 000 Ft

Misz tót fa lu si Kis Mik lós Köz mû ve lõ dé si Egye sü let 
(Baia Mare–Nagybánya)
Kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás so ro zat meg va ló sí tá sá ra a nagy bá nyai 
Te le ki Ma gyar Ház ban – 110 éves a nagy bá nyai mû vész te lep címmel 100 000 Ft

Mo dern Mû vé sze tért Köz ala pít vány (Du na új vá ros)
Gyûj te mé nyi ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra két rész ben 500 000 Ft

Móra Fe renc Mú ze um Csong rád Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma
(Szeged)
Az 53. vá sár he lyi õszi tár lat meg ren de zé sé re, va la mint ka ta ló gus ki adá sá ra 500 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Könyv tár és Kö zös sé gi Ház (Me zõ túr)
A 25 éves me zõ tú ri kép zõ mû vé sze ti al ko tó te lep ju bi le u mi ki ál lí tá sá ra, 
és a kap cso ló dó ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft
Ló ránt Já nos De me ter fes tõ mû vész ret ros pek tív ki ál lí tá sá ra 
és kap cso ló dó ki ad vány meg je len te té sé re 400 000 Ft

Mu ra vi dék Ba rá ti Kör Kul tu rá lis Egye sü let (Pi lis vö rös vár)
2006. évi ki ál lí tá si prog ram meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Mû csar nok (Bu da pest)
Ko kas Ig nác fes tõ mû vész 80. szü le tés nap ja tisz te le té re ren de zett 
gyûj te mé nyes ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra és ka ta ló gu sa kiadására 2 000 000 Ft
El-Has san Róza ki ál lí tá sá ra és a hoz zá kap cso ló dó ki ad vány el ké szí té sé re 300 000 Ft

Mû vé sze tek Háza (Pécs)
A pé csi Mû vé sze tek Háza 2006/2007. kép zõ mû vé sze ti 
ki ál lí tá si prog ram já nak meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Mû vé sze tek Háza (Szom bat hely)
A Szent Már ton Céh címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra és ki ad vány 
meg je len te té sé re 100 000 Ft
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Mû vé sze tek Háza (Veszp rém)
So mo dy Pé ter ki ál lí tá sá hoz kap cso ló dó ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re 400 000 Ft
Ve sze li La jos ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re a Csi kász Ga lé ri á ban 100 000 Ft
Gottf ri ed Ho neg ger ki ál lí tá sá ra a Mû vé sze tek Háza mo dern kép tár 
Vass Lász ló-gyûj te mé nyé ben 200 000 Ft

Né meth Lász ló Mû ve lõ dé si Ház (Ti hany)
Ve szely Je le na ki ál lí tá sá ra Ti hany ban 100 000 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 ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re 800 000 Ft

Nyílt Struk tú rák Mû vé sze ti Egye sü let (Bu da pest)
Az éves ki ál lí tá si prog ram meg va ló sí tá sá ra és a ren dez vé nyek hez 
kap cso ló dó ki ad vá nyok meg je len í té sé re 300 000 Ft

Ó bu dai Tár sas kör (Bu da pest)
Kor társ kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás so ro zat meg va ló sí tá sá ra 
az Ó bu dai Tár sas kör ga lé ri á ban és az ó bu dai Pincegalériában 800 000 Ft

Olaj ág Ke resz tény Mû vé sze ti Tár sa ság (Bu da pest)
A Ven dég ség címû kor társ kép zõ- és ipar mû vé sze ti szak rá lis ki ál lí tás 
le bo nyo lí tá sá ra és ka ta ló gus kiadására 300 000 Ft

Par ti Ga lé ria Mû vé sze ti Kht. (Pécs)
In gó kõ és Víz ön tõ – Ko tor mán Lász ló szob rász mû vész 
ön ál ló pé csi ki ál lí tá sá ra 200 000 Ft
Sze pa ré – Ju hos Sán dor fes tõ mû vész ön ál ló pé csi ki ál lí tá sá ra 100 000 Ft

Pa tak Kép zõ mû vé sze ti Egye sü let (Szi get szent mik lós)
Az én szi ge tem címû ön ál ló ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
és ka ta ló gus ki adá sá ra* 400 000 Ft

Pé csi Ga lé ria és Vi zu á lis Mû vé sze ti Mû hely (Pécs)
Pin cze he lyi Sán dor kép zõ mû vész ki ál lí tá sá hoz kap cso ló dó 
ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft
Má tis Rita fes tõ mû vész egyé ni ki ál lí tá sá nak ka ta ló gu sá ra 200 000 Ft
Egle Ani ta kép zõ mû vész ki ál lí tá sá hoz kap cso ló dó 
ki ad vány ka ta ló gus lét re ho zá sá ra 100 000 Ft

Pé csi Tu do mány egye tem (Pécs)
Vég zõs DLA-hall ga tók mes ter mun ka-ki ál lí tá sá ra és kap cso ló dó
ka ta ló gus el ké szí té sé re 200 000 Ft

Pest Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szent end re)
Pa csi ka Ru dolf kép zõ mû vész ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re az igaz ga tó ság 
szent end rei kép tá rá ban és ki ál lí tá si ka ta ló gus megjelentetésére 300 000 Ft
Tisz te let a mes ter nek – Ri do vics Lász ló és Uj vá ry La jos 
fes tõ mû vé szek ki ál lí tá sá ra 200 000 Ft
A Tra gor Ig nác Mú ze um 6 kor társ mû vé sze ti ki ál lí tá sá ra 
a Gö rög temp lom ban és a Hincz Ga lé ri á ban 1 000 000 Ft
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Soft ser vi ce Szá mí tás tech ni kai és Szer ve zé si Bt. (Bu da pest)
Mata At ti la – Ne ut rá lis di na mi ka címû egyé ni ki ál lí tá sá ra 
és ka ta ló gu sa meg je len te té sé re 200 000 Ft
„1956” – 19 kor társ kép zõ mû vész ’56-r ól címû cso por tos 
ki ál lí tá sá ra és kí sé rõ ka ta ló gu sa ki adá sá ra 200 000 Ft
Adam Bota „Má so dik” címû egyé ni ki ál lí tá sá ra 100 000 Ft
Cson tos Lász ló – Idõt len szép ség címû egyé ni ki ál lí tá sá ra 
és ka ta ló gu sa meg je len í té sé re 200 000 Ft
Gesz te lyi Nagy Zsu zsa Dra pé ria címû egyé ni ki ál lí tá sá ra 
és ka ta ló gu sa meg je len te té sé re 200 000 Ft

Sza ló ky és Sza ló ky Mû vé sze ti és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Cso por tos ki ál lí tás lét re ho zá sá ra a Plug 2006 kor társ ki ál lí tás
és vá sár ke re te in belül 190 000 Ft

Szent end re Mû ve lõ dé si és Mû vé sze ti In téz mé nyei (Szent end re)
A szent end rei Mû vé szet ma lom 2006. évi ki ál lí tá si prog ram já nak 
meg va ló sí tá sá ra 1 500 000 Ft

Szép ki lá tás Mû vé sze ti Köz hasz nú Egye sü let (Bu da pest)
Hely cse re, avagy… címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra, 
va la mint kap cso ló dó ki ad vány meg je len te té sé re 300 000 Ft

Szom bat he lyi Kép tár (Szom bat hely)
Hom ma ge á Cé zan ne – Tóth Csa ba fes tõ mû vész ki ál lí tá sá nak 
meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft
A Sen sa ria Cso port Idõn túl – a vál lalt fes té sze ti ha gyo mány 
címû ki ál lí tá sa meg ren de zé sé re és ka ta ló gus ki adá sá ra* 500 000 Ft

Szõ nyi Ist ván Ala pít vány (Ze be gény)
Mi hály fi Má ria fes tõ mû vész ki ál lí tá sá ra és a hoz zá kap cso ló dó 
ka ta ló gus meg je len te té sé re 100 000 Ft

Ta ta bá nya Al ko tó Mû vé sze i ért Köz ala pít vány (Ta ta bá nya)
Var koly Lász ló ki ál lí tá si ka ta ló gu sá nak ki adá sá ra, amely 
az 1980–2005 kö zöt ti idõ szak mun ká it mu tat ja meg 400 000 Ft

Tér erõ Ala pít vány (Bu da pest)
Táj em lé kek-tér kép ze tek – Kont ra Ág nes, Hal mi-Hor váth Ist ván, 
Schmal Ró za ki ál lí tá sá ra a Re tor ta Ga lé ri á ban 60 000 Ft
Né me ti Ju dit egyé ni ki ál lí tá sá ra a Re tor ta Ga lé ri á ban 40 000 Ft
Kho or Lil la Ván dor a köd ten ger elõtt címû ki ál lí tá sá ra a Re tor ta Ga lé ri á ban 100 000 Ft
Up perg ro und – pá lya kez dõ fi a tal vi deo mû vé szek fesz ti vál já nak 
meg va ló sí tá sá ra a Re tor ta Galériában 200 000 Ft
Öt fi a tal mû vész Pécs rõl címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra a Re tor ta Ga lé ri á ban 140 000 Ft

Tran ce Ba lan ce Mû vé sze ti Kft. (Szom bat hely)
Szûcs At ti la ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft
Soós Nóra ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra és ka ta ló gu sa ki adá sá ra 100 000 Ft
Csá ki Lász ló ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft
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Mát rai Erik ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft
Csá ki Lász ló és Pál fi Sza bolcs Agár címû ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
Bra un And rás ki ál lí tá sá nak és ka ta ló gu sá nak meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Vaj da La jos Stú dió Kul tu rá lis Egye sü let (Szent end re)
A Vaj da La jos Stú dió Kul tu rá lis Egye sü let szak mai-ki ál lí tá si 
prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra* 1 500 000 Ft

Vox Ar tis Ala pít vány (Bu da pest)
Ka rát son Gá bor fes tõ mû vész két egyé ni ki ál lí tá sá ra 
és ret ros pek tív ka ta ló gu sa meg je len te té sé re 500 000 Ft
Su lyok Gab ri el la két ön ál ló ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re, 
ret ros pek tív ka ta ló gu sá nak kiadására 500 000 Ft
Kor társ szak rá lis mû vé sze ti ki ál lí tás so ro zat ra 
és ki ad vá nyá nak meg je len te té sé re* 500 000 Ft

2. Szak mai prog ra mok ra és azok do ku men tá lá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Aj kai Gra fi kai Mû hely Egye sü let (Ajka)
Az Aj kai Gra fi kai Mû hely XXIV. nem zet kö zi gra fi kai te le pé nek 
le bo nyo lí tá sá ra 200 000 Ft

Ala pít vány a Bar csi Nem zet kö zi Mû vész te le pért (Barcs)
A mû vész te lep szak mai prog ram já nak meg va ló sí tá sá ra, do ku men tá lá sá ra 
,,Drá va Per for main ce” címmel 200 000 Ft

Ba ra nyai Al ko tó te le pek Mû vé sze ti és Kul tu rá lis Szer ve zõ Kht.
(Siklós)
Hely spe ci fi kus szob rá sza ti al ko tó mû hely meg ren de zé sé re 300 000 Ft
Pub lic Art kép zõ mû vé szek a vá ros ban címû prog ram meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Bé kés csa bai If jú sá gi Ház és Ál ta lá nos Tár sas kör (Bé kés csa ba)
Csa lán-Art ke let fe lõl – X. Csa lán le ves-fesz ti vál in ter mé dia al ko tó te lep 
és szim pó zi um meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Block-Art Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
A Nagy ká ta-Er dõ szõ lõi al ko tó mû hely éves prog ram ja i ra 
és az er dõ szõ lõi nem zet kö zi szim pó zi um prog ram já ra 800 000 Ft

Bu da pest Ga lé ria (Bu da pest)
18 kül föl di mû vész fo ga dá sá ra 400 000 Ft

Él es di Mû vész te lep Egye sü let (Bu da pest)
A X. ju bi le u mi él es di mû vész te lep meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Far kas kõ Nosz va ji Bar lang Mû vész te lep Egye sü let (Nosz vaj)
Nem zet kö zi kép zõ mû vé sze ti szim po zi on meg ren de zé sé re 500 000 Ft
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Ga lé ria Mú ze um Lend va (Len da va–Lend va)
A 34. nem zet kö zi mû vész te lep Lend va meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Gön czi Fe renc Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont 
és Kö zép-Eu ró pai Kul tu rá lis In té zet (Zalaegerszeg)
A XV. Ge bart za la eger sze gi nem zet kö zi mû vész te lep 
szak mai prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Haj dú sá gi Nem zet kö zi Mû vész te lep (Haj dú bö ször mény)
A 2006. évi mû vész te lep szak mai prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti Sza bad is ko la Ala pít vány (Mór)
Ko csis Ru dolf ara di szob rász mû vész meg hí vá sá ra 
a 2006. évi móri mû vész te lep re 300 000 Ft
A III. sze pez di mû vész te lep 2006-os meg ren de zé sé re és do ku men tá lá sá ra 200 000 Ft

Kö ze lí tés Mû vé sze ti Egye sü let (Pécs)
Pécs-Kis pi ac szim pó zi um meg ren de zé sé re a Pub lic-Art ról 100 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Jász dó zsa)
A VII. Dó sai mû vész te lep meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Lin dart – a Fi a tal Mû vé szek Egye sü le te (Len da va–Lendva)
Lin dart–11. nem zet kö zi if jú sá gi mû vész te lep, 
Lend va 2006 meg szer ve zé sé re és le bo nyo lí tá sá ra 200 000 Ft

Me zõ ma da ras Fej lesz té si Egye sü le te (Me zõ ma da ras)
Az V. kép zõ mû vé sze ti al ko tó tá bor és ta nul má nyi prog ram 
– A me zõ ség vi lá ga meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Me zõ sze me rei Ci vil Egye sü let (Me zõ sze me re)
Nyílt tér 2006 vi zu á lis mû vé sze ti al ko tó te lep elõ ké szí té sé re, 
le bo nyo lí tá sá ra és utó mun ká i nak meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Me zõ túr Mû vé sze ti Ala pít vá nya (Me zõ túr)
A 25 éves me zõ tú ri kép zõ mû vé sze ti al ko tó te lep 
2006. évi kép zõ mû vé sze ti kur zu sa i nak meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Mi ni mum Party Tár sa ság (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A XI. Mi ni mum Party össz mû vé sze ti al ko tó tá bor vi zu á lis mû vé sze tek 
mû he lyé nek meg szer ve zé sé re és al ko tá sa i nak dokumentálására 300 000 Ft

Mis kol ci Ga lé ria Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Miskolc)
A Mis kol ci Ga lé ria al ko tó há zá nak 2006. évi szak mai 
prog ram ja meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft
A Moz gó-kép címû V. mis kol ci mû vész te lep meg va ló sí tá sá ra 
a Mis kol ci Ga lé ria al ko tó há zá ban 400 000 Ft

Mo dern Mû vé sze tért Köz ala pít vány (Du na új vá ros)
A Du na új vá ros: Vá ros épí té szet a mo dern és a szoc re ál ke reszt tü zé ben 
címû szim pó zi um meg ren de zé sé re 260 000 Ft
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Nagy atád Vá ros Ön kor mány za ta Mû ve lõ dé si Ház (Nagy atád)
A nagy atá di nem zet kö zi szob rász al ko tó te lep 2006. évi meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Pest Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szent end re)
A szent end rei gra fi kai mû hely le bo nyo lí tá sá ra 600 000 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Esz ter gom)
A 2006. évi esz ter go mi mû vész te lep meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Szé ché nyi Mû vész te lep Ala pít vány (Gyer mely)
A Szé ché nyi Ala pít vány 2006-os prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ta ta bá nya Al ko tó Mû vé sze i ért Köz ala pít vány (Ta ta bá nya)
A X. Kép ze let nem zet kö zi szob rász szim pó zi um meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Háza Kht. (Bu da pest)
A Di na mo al ko tó mû hely éves prog ram já nak meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Vaj da La jos Stú dió Kul tu rá lis Egye sü let (Szent end re)
A szent end rei Vaj da La jos Stú dió 2006. évi nyá ri 
al ko tó mû he lye meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Vá ro si Ga lé ria (Nyír egy há za)
Sós tói nem zet kö zi érem mû vé sze ti és kis plasz ti kai al ko tó te lep 
le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

Vox Ar tis Ala pít vány (Bu da pest)
A Ta nul má nyi na pok címû szak rá lis mû vé sze ti kép zé si prog ram 
meg va ló sí tá sá ra, do ku men tá lá sá ra 200 000 Ft

3. Nem zet kö zi ren dez vé nyek re, il let ve ki ál lí tá so kon való rész vé tel re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

2B Kul tu rá lis és Mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
Ma gyar mû vé szek ki ál lí tá sá ra a New York-i A.I.R. Ga lé ri á ban* 330 000 Ft

Ár nyék kö tõk Ala pít vány (Bu da pest)
A kas sai Vy cho dos lo vens ká Ga lé ri á ban ren de zen dõ Sa xon Sa mos tat ná Vys ta va 
címû ki ál lí tá si prog ram meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Ars To pia Ala pít vány (Bu da pest)
Mû vé sze ti ka lá ka Csík som lyón – Szak rá lis tá jak a mû vé szet ben 
címû ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Art Fle xum Mû vé sze ti Tár sa ság (Mo son ma gya ró vár)
Art Fle xum nem zet kö zi mû vész te lep meg va ló sí tá sá ra Em lé ke zés 1956-ra 
cím mel, to váb bá 1956-os al bum ki adá sá ra 200 000 Ft
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Art Sec tor Ala pít vány (Bu da pest)
Re ma ins Un fi nis hed Be fe je zet len ma rad cím mel meg ren de zen dõ hely spe ci fi kus 
ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra és eh hez kap cso ló dó pá lyá zat a tûzraktér tereiben 200 000 Ft

Art po ol Mû vé szet ku ta tó Köz pont Kht. (Bu da pest)
A Mo der na Ga le ri ja/The Mu se um of Mo dern Art Ljubl ja na ,,In ter rup ted 
His to ri es/His to riae In ter rup tae” címû ki ál lí tá sán tör té nõ részvételre 200 000 Ft

Ar tus Tánc szín há zi Egye sü let (Bu da pest)
Sza bad for ma adás: nem zet kö zi mû vé szek kö zös ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Bá lind Ist ván (Bu da pest)
Szlo vé ni ai nem zet kö zi mû vész te le pen, va la mint négy szlo vén 
vá ros ban meg ren de zen dõ cso por tos ki ál lí tá son való részvételre 100 000 Ft

Ba ra ko nyi Zsom bor (Bu da pest)
Pá ri zsi fes té sze ti ki ál lí tá son tör té nõ rész vé tel re 100 000 Ft

Bé kés tá ji Mû vé sze ti Tár sa ság (Bé kés csa ba)
Bé kés csa bai Mû vész te lep meg ren de zé sé re nem zet kö zi részt ve võk kel 200 000 Ft

Bel vá ro si Mû vé szek Tár sa sá ga (Bu da pest)
A Sakk matt or szá gos te ma ti kus ki ál lí tás Bécs ben való be mu ta tá sá ra 
és ka ta ló gu sá nak el ké szí té sé re 200 000 Ft

Be ne dek Jó zsef (Bu da pest)
Bé csi és ma ros vá sár he lyi ki ál lí tá son tör té nõ rész vé tel re 
és a kap cso ló dó ki ad vány meg je len te té sé re 100 000 Ft

Be ne dek né La borcz Fló ra (Bu da pest)
Bé csi és ma ros vá sár he lyi ki ál lí tá son tör té nõ rész vé tel re és do ku men tá lá sá ra 100 000 Ft

C3 Kul tu rá lis és Kom mu ni ká ci ós Köz pont Ala pít vány (Bu da pest)
Kem pe len – ,,A tör té ne lem mel lék sze rep lõ je” címû nem zet kö zi cso por tos 
tör té ne ti és mé dia mû vé sze ti ki ál lí tás meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Csá ki Ist ván (Bu da pest)
Fe hér, Benn címû egyé ni rajz ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra Csík sze re dá ban 100 000 Ft

Deák Ga lé ria Mû vé sze ti Bt. (Bu da pest)
A Deák Ga lé ria rész vé te lé re a 2006. Vi en na fa ir nem zet kö zi vá sá ron 200 000 Ft
Az oszt rák Cle mens Kra uss ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

El-Has san Ró za (Bu da pest)
Né met or szá gi ön ál ló ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra és kap cso ló dó 
ki ad vány meg je len te té sé re 300 000 Ft

Ernst Mú ze um Kht. (Bu da pest)
Nem zet kö zi vi deó- és mé dia mû vé sze ti gyûj te mé nyek 
meg is mer te té sét cél zó so ro zat meg ren de zé sé re 200 000 Ft
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Fe ren czi Ká roly (Bu da pest)
2006 ok tó be ré ben ren de zen dõ egyé ni tár lat meg va ló sí tá sá ra 
a Kul túr pa lo tá ban és ki ál lí tá si ka ta ló gus meg je len te té sé re 100 000 Ft

Fe ren czy Zsolt (Püs pök la dány)
Ír or szá gi ki ál lí tá son tör té nõ rész vé tel re a dub li ni Mons tert ruck Ga lé ri á ban 200 000 Ft

Fi a tal Kép zõ mû vé szek Stú di ó ja Egye sü let (Bu da pest)
Bu da pest–Prá ga–Var só ki ál lí tás és cse re prog ram meg ren de zé sé re 800 000 Ft
El Ba si lis co és az FKSE Bu e nos Ai res (Ar gen tí na) – Bu da pest ki ál lí tás 
és cse re prog ram meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Fo lya mat Tár sa ság (Bu da pest)
Ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra az Eu ró pai Par la ment ben, Brüsszel ben* 100 000 Ft

Gal bo vy At ti la Le ven te (Kecs ke mét)
Auszt ria-ki ál lí tá son tör té nõ rész vé tel re a krem si Kunst hal le ban 100 000 Ft

Ga lé ria Mú ze um Lend va (Len da va–Lend va)
A lend vai vár ga lé ria gyûj te mé nyé nek be mu ta tá sá ra Haj dú bö ször mény ben 200 000 Ft

Gu bis Mi hály (Bé kés csa ba)
A „Víz, utak, erdõ és mû vé szet” mot tó jú „Nec kar-Kunst II.” 
mû vé sze ti pro jekt ben tör té nõ rész vé tel re Né met or szág ban 100 000 Ft

Haj dú sá gi Nem zet kö zi Mû vész te lep (Haj dú bö ször mény)
Iz ra e li és ro má ni ai ki ál lí tá sok meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Har gi ta Me gyei Al ko tó köz pont (La za rea–Gyer gyó szár hegy)
A Gyer gyó szár hegy me gyei al ko tó köz pont nem zet kö zi 
ki ál lí tás so ro za tá nak le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft

Hor to bá gyi Nem zet kö zi Mû vész te lep (Deb re cen)
A Hor to bá gyi nem zet kö zi mû vész te lep 2007. évi meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Ka pos Art Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti Egye sü let (Ka pos vár)
Egye sü le ti ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra Fran cia or szág ban, Sa int Se bas ti en 
sur Lo i ren-ban és Nan tes-ban, va la mint do ku men tá lá sá ra 200 000 Ft

Kar ton – Ka ri ka tú ra és Kép re gény Mú ze um Ala pít vány (Bu da pest)
Cso por tos nem zet kö zi ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra a Kar ton Ga lé ri á ban 
finn és ma gyar al ko tók rész vé te lé vel 150 000 Ft

Ke le men Mar cel (Bu da pest)
Egyé ni ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra Sep si szent györ gyön a kép tár ban 
és a ki ad vány meg je len te té sé re 200 000 Ft

Kiss-Pál Sza bolcs (Bu da pest)
Az utób bi évek ben ké szí tett vi deo mû vek be mu ta tó já ra 
az ams ter da mi Kees van Gel der Ga lé ri á ban 150 000 Ft
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Knoll Ga lé ria Bt. (Bu da pest)
A Vi en na fa ir kor társ kép zõ mû vé sze ti vá sá ron 
és ki ál lí tá son tör té nõ rész vé tel re 200 000 Ft

Kö rö sé nyi Ta más (Bu da pest)
A pá lyá zó mû csar no ki ki ál lí tá sá nak Po zsony ban való be mu ta tá sá hoz 126 000 Ft

Kö ze lí tés Mû vé sze ti Egye sü let (Pécs)
Az egye sü let 2006–2007. évi nem zet kö zi cse re ki ál lí tá sa i nak meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Lak ner An tal (Bu da pest)
Art in Ge ne ral, New York-i cse re prog ra mon és ki ál lí tá son való rész vé tel re 150 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Nem zet kö zi ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra az egye tem Bar csay Ter mé ben 
az Ex po nált em lé kek címû kon fe ren ci á hoz kap cso ló dó an* 500 000 Ft

Ma gyar Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
Wi red Banks 2006 címû ki ál lí tás do ku men tá lá sá ra, 
ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re 300 000 Ft

Ma gyar Szob rász Tár sa ság (Bu da pest)
A tár sa ság ki ál lí tá sá ra a du na szer da he lyi Kor társ Ma gyar Ga lé ri á ban* 400 000 Ft

Mat zon Ákos (Soly már)
A pá lyá zó ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra Stutt gart ban és Ulm ban, 
va la mint a ki ál lí tá sok do ku men tá lá sá ra 200 000 Ft

Mo dern Mû vé sze tért Köz ala pít vány (Du na új vá ros)
Sean Snyder ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
Az Air-Cru i se nem zet kö zi ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Mû csar nok (Bu da pest)
A 2006. évi Bu ka rest-bi en ná lén való ma gyar rész vé tel re 300 000 Ft
Az E-Flux Vi deo Ren tal (EVR) címû nem zet kö zi kor társ 
vi deó mû vé sze ti pro jekt bu da pes ti be mu ta tó já ra 500 000 Ft
Dan Per jo vis chi ro mán kép zõ mû vész egyé ni ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft
Nor dic Art Show 2006 mun ka cí mû skan di náv kép zõ mû vé sze ti cso por tos 
ki ál lí tás meg ren de zé sé re a Mû csar nok ban és ka ta ló gus készítésére 1 000 000 Ft
Co ol hun ters – Fi a ta lok mé dia és piac kö zött címû ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Pécs-Ba ra nya Mû vé sze i nek Tár sa sá ga (Pécs)
A rév ko má ro mi Li mes Ga lé ri á ban ren de zen dõ ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Pin tér Ba lázs (Mór)
Tor nay End re And rás, Pin tér Ba lázs és Ko rom pai Pé ter 
kö zös cseh or szá gi ki ál lí tá sá ra és a kap cso ló dó ki ad vány lét re ho zá sá ra 300 000 Ft

Põ cze At ti la (Bu da pest)
A Vin ta ge Ga lé ria be mu tat ko zá sá ra a Vi en na fa ir nem zet kö zi kiállításon 200 000 Ft
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Se bes tyén Zol tán (Bu da pest)
A Block Cso port per for mansszal egy be kö tött ki ál lí tá sá ra Drez dá ban 
az Alte Fe u er wa che Ga lé ri á ban 200 000 Ft

Sif lis And rás (Bu da pest)
Egyé ni ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra Müns ter ben, olaj fest mény 
és gra fi kai anyag gal 100 000 Ft

Szom bat hy Bá lint (Bu da pest)
Szom bat hy Bá lint spli ti (Hor vát or szág) ön ál ló tár la tá ra 200 000 Ft

Só vá ra di Va lé ria (Bu da pest)
Egyé ni ki ál lí tás ra Cseh or szág ban, Pil sen ben a Jiri Trnka Ga lé ri á ban 145 000 Ft

Sza ló ky és Sza ló ky Mû vé sze ti és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
A Co log ne Fine Art 2006. évi nem zet kö zi kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás 
és vá sá ron való meg je le nés tá mo ga tá sá ra 200 000 Ft

Szász Sán dor (Bu da pest)
Szász Sán dor ma ros vá sár he lyi ki ál lí tá sá ra és ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re 200 000 Ft

Szom bat he lyi Kép tár (Szom bat hely)
A Ga le ri ja Murs ka So bo ta gyûj te mé nyét be mu ta tó ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
és a ka ta ló gus meg je len te té sé re 500 000 Ft

Te le ki Ma gyar Ház Tár sa ság (Baia Mare–Nagy bá nya)
Kor társ nagy bá nyai kép zõ mû vé szek tár la tá nak meg va ló sí tá sá ra a szol no ki 
Dam ja nich Mú ze um ban, va la mint a kap cso ló dó ki ad vány megjelentetésére 200 000 Ft

Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Háza Kht. (Bu da pest)
A Re vo lu ti on is Not a Gar den Party címû nem zet kö zi ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 
az 1956-os for ra da lom 50. év for du ló já nak alkalmából 300 000 Ft
Tran si ti o ners-a So ci é té Ré a lis te nem zet kö zi mû vész cso port 
ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Tran ce Ba lan ce Mû vé sze ti Kft. (Szom bat hely)
A Vi en na fa ir 2006-on való rész vé tel re 200 000 Ft
Art fo rum Ber lin 2006-on való rész vé tel meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Var ga Leon Gá bor (Bu da pest)
A Le eds-i Met ro po li tan Uni ver sity Ga lé ri á ban ren de zen dõ 
ki ál lí tá son tör té nõ rész vé tel re 200 000 Ft

Wro bel Pé ter (Bu da pest)
Nem zet kö zi mû vész te le pen való rész vé tel re, amely kö zös ki ál lí tás sal zá rul 100 000 Ft
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Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 11 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 16 908 850 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 za tok szá ma: 4 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 5 550 000 Ft
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 6 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 10 570 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 4 600 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba gyó Anna (Bu da pest)
Nem zet kö zi vá sá rok lá to ga tá sá ra, kap cso la tok kez de mé nye zé sé re, épí té sé re, 
a ma gyar szak mai rész vé tel elõ se gí té sé re, publikációra 300 000 Ft

Bog dán dy Zol tán (Bu da pest)
Taj va ni al ko tó tá bor ban való rész vé tel re 400 000 Ft

La vik 92. Gra fi kai, Könyv ki adó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Ba lázs Art Va lé ria Dél vi dé ki ma gyar kép zõ mû vé sze ti le xi kon 
címû köny vé nek ki adá sá ra 1 500 000 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 Eu ró pai Mû vé szek Ta ná csá nak 2006. évi kong resszu sán 
tör té nõ rész vé tel re 100 000 Ft

No votny Ti ha mér (Bu da örs)
Al ko tói tá mo ga tás Ko vács Lász ló (1944–2006) fes tõ mû vész 
éle té nek fel dol go zá sá ra 800 000 Ft

Pa tak Kép zõ mû vé sze ti Egye sü let (Szi get szent mik lós)
A du na ha rasz ti Bak tay Er vin kor társ kép zõ mû vé sze ti gyûj te mény 
címû ki ad vány meg je len te té sé re 1 500 000 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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KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM –
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. feb ru ár 24.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. áp ri lis 24.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 6 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 8 380 000 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: 6 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 8 380 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 8 000 000 Ft

Or szá gos je len tõ sé gû kon fe ren ci ák meg ren de zé sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Köz mû ve lõ dé si és Ide gen for gal mi
In té zet (Miskolc)
Or szá gos köz mû ve lõ dé si te le ma ti kai kon fe ren cia meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Csong rád Me gyei Köz mû ve lõ dé si Ta nács adó Köz pont (Szeged)
A VIII. Köz mû ve lõ dé si nyá ri egye tem (Mû ve lõ dés – mû velt ség)
meg ren de zé sé re 2 210 000 Ft

Kul tú ra köz ve tí tõk Tár sa sá ga (Bu da pest)
A kul tú ra pén ze, a pénz kul tú rá ja címû szak mai kon fe ren cia meg ren de zé sé re* 1 000 000 Ft

Kul tu rá lis Köz pon tok Or szá gos Szö vet sé ge (Kecs ke mét)
A köz mû ve lõ dés új ki hí vá sai II. címû or szá gos köz mû ve lõ dé si 
kon fe ren cia meg va ló sí tá sá ra* 1 600 000 Ft

Ma gyar Nép mû ve lõk Egye sü le te (Bu da pest)
Az egye sü let 2006. évi ván dor gyû lé sé nek meg va ló sí tá sá ra* 1 000 000 Ft

Mû ve lõ dé si In téz mé nyek, Me gyei és Re gi o ná lis Kul tu rá lis
Szer ve zõdések Országos Szövetsége (Szom bat hely)
Eu ró pa jö võ je, a jövõ kul tú rá ja – kul tu rá lis ré gi ók, kul tu rá lis kis tér sé gek 
sze re pe Eu ró pá ban cím mel nem zet kö zi kon fe ren cia meg va ló sí tá sá ra* 1 280 000 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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KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. feb ru ár 28.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. áp ri lis 24.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 1287 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 816 998 714 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 237 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 82 735 048 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: 596 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 523 020 831 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 174 245 000 Ft

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

1. Szak mai prog ra mok ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

A Köz mû ve lõ dés Háza Kht. (Ta ta bá nya)
A XX. õszi vers- és pró za mon dó ver seny re Ko má rom-Esz ter gom me gyei 
ál ta lá nos is ko lás ko rú ak ré szé re 100 000 Ft

A Mû ve lõ dés Háza (Sá ros pa tak)
A VII. sá ros pa ta ki bor nap és szü re ti fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra* 250 000 Ft

Al ko tó Kép zõ mû vé szek és Írók Or szá gos Szö vet sé ge (Vasad)
Szak mai ren dez vé nyek, nem hi va tá sos mû vé sze ti ta lál ko zók tá mo ga tá sá ra 300 000 Ft

Al ko tó tá bo ri Egye sü let (Hi das né me ti)
30 éve az ama tõr kép zõ mû vé szet fej lesz té sé ért cím mel 
ju bi le u mi ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Dé va vá nya)
Kis tér sé gi Ki mit tud? meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

Ar te ra Ala pít vány (Odor he iu-Se cu i esc–Szé kely ud var hely)
Nyá ri já té kok – ha tá ro kon át íve lõ együtt mû kö dé sen ala pu ló 
nem zet kö zi ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Az Eu ró pai Unió Roma If jú sá gá ért Egye sü let (Nagy ka ni zsa)
Szak mai ren dez vé nyek, nem hi va tá sos mû vé sze ti ta lál ko zók tá mo ga tá sá ra 500 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Köz mû ve lõ dé si Szak mai
Ta nács adó és Szol gál ta tó In té ze te (Kecskemét)
Szak mai és ama tõr mû vé sze ti ta lál ko zók meg va ló sí tá sá ra a dél-al föl di ré gi ó ban 350 000 Ft
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Ba las si Bá lint Ma gyar Kul tu rá lis In té zet (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 va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Bal kán Hang ja Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
Bal kán hang ja fesz ti vál so ro zat meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Ba ra nya Hon is me re ti Egye sü let (Pécs)
Mû ve lõ dé si há zak hon is me re ti szak kö rei, ön ál ló és is ko lai hon is me re ti 
szak kö rök ve ze tõi szá má ra mód szer ta ni to vább kép zés megvalósítására* 200 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Kul tu rá lis és Ide gen for gal mi Köz pont (Pécs)
Ba ra nyai me di ter rán õsz 2006* 2 000 000 Ft

Ba ra nyai Em be re kért Szö vet ség (Pécs)
A Duna nem el vá laszt, ha nem össze köt címû ren dez vény meg va ló sí tá sá ra* 500 000 Ft

Bar ta ko vics Béla Mû ve lõ dé si Köz pont (Eger)
Szak mai ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra a mû ve lõ dé si köz pont ban 2 500 000 Ft

Bé kés Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont, Kéz mû ves Szak is ko la és
Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la (Békéscsaba)
A Szü lõ föl dünk címû ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Bé kés Me gyei Nyug dí jas kö zös sé gek Kul tu rá lis Egye sü le te
(Nagyszénás)
XXIII. Bé kés me gyei nyug dí jas Ki mit tud? és gála meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

Bé kés csa bai If jú sá gi Ház és Ál ta lá nos Tár sas kör (Bé kés csa ba)
A X. Csa lán le ves fesz ti vál és a XX. Ze nit fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 700 000 Ft

Bi ha ri Mú ze um Ba rá ti Köre (Be rettyó új fa lu)
Ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra a XXX. bi ha ri hon is me re ti tá bor al kal má ból 100 000 Ft

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Köz mû ve lõ dé si és Ide gen for gal mi
In té zet (Miskolc)
A Di a ló gu sok 2006–2007 meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Bu da pes ti Hon is me re ti Tár sa ság (Bu da pest)
Elõ adás so ro zat hely tör té ne ti té ma kör ben köz mû ve lõ dé si szak em be rek 
és ci vil szer ve ze tek kép vi se lõi számára* 100 000 Ft

Bu da pes ti Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Szak mai fó ru mok és vil lám kon fe ren ci ák tá mo ga tá sá ra 400 000 Ft

Bu ko vi nai Szé ke lyek Or szá gos Szö vet sé ge (Bony hád)
Bu ko vi nai ta lál ko zá sok címû XVII. nem zet kö zi 
folk lór fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Ci gány Kul tu rá lis és Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Pécs)
Szak mai ren dez vé nyek, nem hi va tá sos mû vé sze ti ta lál ko zók tá mo ga tá sá ra 300 000 Ft
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Ci gány Szo ci á lis és Mû ve lõ dé si Mód szer ta ni Bá zis (Pécs)
V. nem zet kö zi ro ma fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Cse ma dok Kas sa-kör nyé ki Te rü le ti Vá laszt má nya 
(Mol da va Nad Bod vou–Szepsi)
VIII. Eg res sy Béni or szá gos szín ját szó fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Cse ma dok Rozs nyói Te rü le ti Vá laszt má nya (Roz na va–Roznyó)
IV. Gö mö ri kul tu rá lis na pok meg ren de zé sé re Roz nyón és tér sé gé ben 400 000 Ft

Csong rád Me gyei Köz mû ve lõ dé si Ta nács adó Köz pont (Szeged)
Kincs ke re sõ cím mel õszi ama tõr mû vé sze ti fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Dél-Al föl di Re gi o ná lis Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Bé kés csa ba)
Nem hi va tá sos mû vé sze ti ta lál ko zók a dél-al föl di ré gi ó ban 500 000 Ft

Dél-Ba la to ni kul tu rá lis Köz pont (Sió fok)
Ré gi ós fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

Do ro gi Köz mû ve lõ dé si Kht. (Do rog)
II. tér sé gi ci vil nap és össz mû vé sze ti fesz ti vál meg ren de zé sé re 700 000 Ft

Eg res sy Béni Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Ka zinc bar ci ka)
Bá nyász fú vós ze ne ka rok és mû vé sze ti együt te sek 2006. évi or szá gos 
ta lál ko zó ja meg va ló sí tá sá ra Ka zinc bar ci kán és a kör nyék 10 településén 600 000 Ft

Egye sí tett Köz mû ve lõ dé si In téz mény Mû ve lõ dé si Ház és Köz sé gi
Könyv tár (Szegvár)
Ama tõr mû vé sze ti al ko tó pá lyá zat és ta lál ko zó Szeg vá ron 
Novi Be cej (Tö rök be cse) köz re mû kö dé sé vel 300 000 Ft

Er dé lyi Ma gyar Ci vil Szer ve ze te kért Ala pít vány 
(Cluj Na po ca–Kolozsvár)
Ci vil fó rum 2006 címû ren dez vény 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)
VIII. Ka le i dosz kóp nem zet kö zi vers fesz ti vál dön tõ jé nek meg va ló sí tá sá ra 700 000 Ft

Eu ró pa Jö võ je Egye sü let (Kecs ke mét)
IX. Eu ró pa jö võ je nem zet kö zi gyer mek- és if jú sá gi ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Fák lya Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Le te nye)
XXIII. Mura men ti na pok meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Fe ke te Lász ló Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Ti sza fü red)
Kis tér sé gi össz mû vé sze ti fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Fonó Bu dai Ze ne ház Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Kht. (Bu da pest)
Kha mo ro ci gány kul tu rá lis fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft
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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)
Ki ál lí tás, gyer mek- és if jú sá gi nap meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Gála Tár sas tánc klub Egye sü let (Za la eger szeg)
For má ci ós ma gyar baj nok ság meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Gön czi Fe renc Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont és Kö zép-eu ró pai
Kul tu rá lis In té zet (Zalaegerszeg)
III. Kár pát-me den cei méz-fesz ti vál meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Gyer me kek Háza (Gyõr)
A Gyer me kek Háza Szent Lász ló-nap és ház nyi to ga tó 
prog ram ja i nak tá mo ga tá sá ra 200 000 Ft

Gyer me kek Háza (Szom bat hely)
Gyer mek mû vé sze ti fesz ti vál 2007 ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Haj dú bö ször mé nyi Ze ne is ko lá ért Ala pít vány (Haj dú bö ször mény)
A IV. nem zet kö zi Big Band Fesz ti vál Haj dú bö ször mény meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Hat van Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Hat van)
Zagy va men ti ha gyo má nyok 2006 ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Hel tai Gás pár Könyv tá ri Ala pít vány (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Az ala pít vány kul tu rá lis prog ram ja i nak, ren dez vé nye i nek rész tá mo ga tá sá ra 500 000 Ft

Hon is me re ti Szö vet ség (Bu da pest)
1956-os mû ve lõ dés tör té ne ti ve tél ke dõ és XI. or szá gos if jú sá gi 
hon is me re ti aka dé mia meg ren de zé sé re* 500 000 Ft

If jú sá gi és Sza bad idõ Ház (Mis kolc)
A XXXII. nem zet kö zi for má ci ós tánc fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 700 000 Ft

II. Rá kó czi Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont (Nagy kál ló)
Kál lai-ket tõs kó rus ta lál ko zó meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mû ve lõ dé si, To vább kép zé si és Sport
In té zet (Szolnok)
Me gyei kép zõ- és ipar mû vé sze ti tár lat meg ren de zé sé re* 400 000 Ft

Jó kai Mór Mû ve lõ dé si Ház, Könyv tár és Te le ház
(Táp lán szent ke reszt)
Uta zó szín ház – ama tõr szín ját szók Thá lia sze ke rén 
címû prog ram meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Jó kai Mór Mû ve lõ dé si Köz pont (Pápa)
II. pá pai nem zet kö zi fú vós ze ne ka ri fesz ti vál meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház (Mi hály ger ge)
Kü lön le ges hang sze rek VI. nem zet kö zi ta lál ko zó ja meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft
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Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Köz pont és If jú sá gi Ház (Baja)
I. Or szá gos sza lon ze nei fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Ju ri sics-vár Mû ve lõ dé si Köz pont és Vár szín ház (Kõ szeg)
Szak mai ren dez vé nyek, nem hi va tá sos mû vé sze ti ta lál ko zók tá mo ga tá sá ra 600 000 Ft

Kár pát-me den cé ben Élõ Ma gya ro kért Ala pít vány (Bu da ke szi)
Winds Ses si on fú vós ze ne ka ri fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra Bu da ke szin 300 000 Ft

Kecs ke mé ti If jú sá gi Ott hon (Kecs ke mét)
Az if jú sá gi ott hon re gi o ná lis és or szá gos köz mû ve lõ dé si 
prog ram jai meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ké ki rin gó Ala pít vány (Odor he ie-Se cu i esc–Szé kely ud var hely)
Bar tók Béla nyom do ka in címû két na pos em lék ün nep ség meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

Ke me nes al jai Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Cell dö mölk)
Krá ter hang ver seny 2006 – fú vós ze ne ka rok ta lál ko zó ja 
a Ság he gyen és Cell dö möl kön 200 000 Ft

Ke reszt úr Nevû Te le pü lé sek Szö vet sé ge (Ba la ton ke reszt úr)
A Ke reszt úr nevû te le pü lé sek VII. nem zet kö zi és ha zai ta lál ko zó ja 
meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Kincs ke re sõk Egye sü le te (Kecs ke mét)
Együtt ját sza ni jó! – or szá gos já té kok kis kö zös sé gek nek 200 000 Ft

Kis kun fél egy há zi Ma zso rett Egye sü let (Kis kun fél egy há za)
Szak mai ren dez vé nyek, nem hi va tá sos mû vé sze ti ta lál ko zók tá mo ga tá sá ra 100 000 Ft

Kis ma ro si Te le ház Ala pít vány (Kis ma ros)
A kis ma ro si Mál na fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Kiss Áron Ma gyar Já ték Tár sa ság (Bu da pest)
Fe hér vá ri ba ba ház – Mos kovsz ky-gyûj te mény nap ja 8. – já ték ké szí tõk, 
gyûj tõk, ba rá tok, ku ta tók, ját szó ház ve ze tõk ta lál ko zó ja megvalósítására 100 000 Ft

Ko dály Zol tán Ma gyar Mû ve lõ dé si Köz pont 
(Bac ka To po la–Topolya)
Szak mai ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Te het ség gon do zó és Lé lek se gí tõ
Ala pít vány (Tatabánya)
Fo gya té kos ság gal élõ ama tõr elõ adók VIII. or szá gos kul tu rá lis 
fesz ti vál ja meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Kos suth La jos Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Nagy rá bé)
If jú sá gi ta lál ko zó meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Köl csey Fe renc Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Deb re cen)
Az Õszi tár lat, Tár sas tánc- és Ma zso rett fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft
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Köz sé gi Mû ve lõ dé si Ház (Rát ka)
XIII. nem zet kö zi nem ze ti sé gi fesz ti vál meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Ma dách Imre Mû ve lõ dé si Köz pont (Vác)
XIV. váci vi lá gi vi ga lom meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ma dách-kör (Vác)
VI. Ma dách-ta nul má nyi na pok meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

Ma gyar Drá ma pe da gó gi ai Tár sa ság (Bu da pest)
Szín ház-drá ma-ne ve lés – mód szer ta ni hét vé ges oro zat meg ren de zé sé re* 1 500 000 Ft

Ma gyar Jazz Szö vet ség (Bu da pest)
VI. bu da pes ti Big Band Ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ma gyar Kó ru sok és Ze ne ka rok Szö vet sé ge – KÓTA (Bu da pest)
Szak mai ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra 700 000 Ft

Ma gyar Kul tú ra ala pít vány (Bu da pest)
Ré gi ók ta lál ko zá sa címû ren dez vény so ro zat ra* 3 000 000 Ft

Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet (Bu da pest)
Az in té zet ál tal ren de zen dõ szak mai prog ra mok ra: nem ze ti sé gi gála, 
fo tó-, vers mon dó ver seny, bet le he mes ta lál ko zó 4 500 000 Ft

Ma gyar Spe ci á lis Mû vé sze ti Mû hely Egye sü let (An dor nak tá lya)
(H)ar ca ink cím mel is ko lás- és fel nõttkorú ér tel mi fo gya té ko sok 
XIX. or szá gos kul tu rá lis fesz ti vál ja meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei
Tu do má nyos Egye sü let (Szolnok)
Mik ro kö zös sé gek sze re pe a kul tú ra át adás, -át vé tel ben – 
nem zet kö zi works hop meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Ma gyar Vers mon dók Egye sü le te Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei
Szer ve ze te (Gyõr)
IX. Kor mos Ist ván nem zet kö zi és re gi o ná lis vers- és pró za mon dó 
ver seny dön tõ je meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

Mar czi bá nyi Téri Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Szín há zi lec ke – mód szer ta ni ren dez vény tá mo ga tá sá ra 300 000 Ft

Mát ra Mû ve lõ dé si Köz pont (Gyön gyös)
A V. gyön gyö si te het ség ku ta tó ama tõr rock ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Ma zso rett Ala pít vány (Sár vár)
V. nem zet kö zi fú vós ze ne ka ri és ma zso rett fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 350 000 Ft

Me gyei Mû ve lõ dé si és If jú sá gi Köz pont (Szom bat hely)
A Vas me gyei mû ve lõ dé si köz pont 2006. évi me gyei, re gi o ná lis, 
or szá gos és nem zet kö zi köz mû ve lõ dé si nagy ren dez vé nyei meg va ló sí tá sá ra 1 500 000 Ft
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Mó ra net Mó ra hal mi In for ma ti kai Szol gál ta tó Kht. (Mó ra ha lom)
Fú vós ze ne ka ri ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra a ho mok há ti So ka da lom 
fesz ti vál keretében 200 000 Ft

Mun ká csy Mi hály Mû ve lõ dé si Ház (Tö rök bá lint)
A tö rök bá lin ti Can ta bi le Kó rus ju bi le u mi kó rus ta lál ko zó ja 
meg va ló sí tá sá ra ha tá ron túli kó ru sok részvételével 400 000 Ft

Mun kás mû ve lõ dé si Köz pont Kht. (Du na új vá ros)
A kul tú ra szol gá la tá ban címû prog ram so ro zat meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Gen csa pá ti)
III. nem zet kö zi bet le he mes ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Ga lé ria (Csong rád)
IX. ke nyér- és bor ün nep, IX. Ti sza-vi dé ki ama tõr al ko tók 
ta lál ko zó ja és ki ál lí tá sa meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Mû vé sze tek Háza Eger Kul tu rá lis és Szó ra koz ta tó Kht. (Eger)
VIII. or szá gos non ver bá lis di ák fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra ép 
és sé rült di á kok in teg rált fesz ti vál ja 800 000 Ft

Nagy Lász ló Vá ro si Könyv tár és Sza bad idõ Köz pont (Ajka)
Ajka tár lat 2006 meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Nagy atád Vá ros Ön kor mány za ta Mû ve lõ dé si Ház (Nagy atád)
Nagy atá di nyá ri fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Né meth Lász ló Kö zös sé gi Ház, Köz sé gi és Is ko lai Könyv tár
(Me zõ szi las)
VI. nyá ri fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra Me zõ szi la son 200 000 Ft

Nép kör Ma gyar Mû ve lõ dé si Köz pont (Su bo ti ca–Sza bad ka)
V. in ter etno fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra Sza bad kán 400 000 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 ro ma- és kis tér sé gi fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Ópe ren cia Re gi o ná lis Kul tu rá lis Egye sü let (Pécs)
Pé csi drá ma ta nár-ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

Örök ség Nép fõ is ko lai Szö vet ség (Bé kés csa ba)
XXVI. örök sé günk nép fõ is ko lai ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Pan nó nia Kul tu rá lis Köz pont és Könyv tár (Ba la ton al má di)
Al má di nyá ri fesz ti vál 2006 meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Pé csi Fér fi kar Ala pít vány (Pécs)
Fér fi kó ru sok XI. eu ró pai bor dal fesz ti vál já nak meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft
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Pé csi If jú sá gi Köz pont (Pécs)
Né pek kar ne vál ja fesz ti vál tá mo ga tá sá ra 800 000 Ft

Pest Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Bu da pest)
Kis tér sé gi szak mai kol lé gi um fó rum so ro zat meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Pe tõ fi Kul tu rá lis Kht. (Oros há za)
Fú vós- és kó rus ta lál ko zók meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Ma gyar Mû ve lõ dé si Egye sü let (Novi Sad–Újvidék)
A XIII. Kin cses pó di um ren dez vény re 150 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Ház (Bá ta szék)
Bá ta szé ki szü re ti na pok meg va ló sí tá sá ra 150 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Köz pont Kht. (Gö döl lõ)
Az I. gö döl lõi fú vós ze ne ka ri fesz ti vál ra, Gö döl lõ vá ros sá ava tá sá nak 
40. év for du ló ja al kal má ból 200 000 Ft

Pi noc chió Ala pít vány (Sá ros pa tak)
XI. Zsá kom ban a bá bom nem zet kö zi báb fesz ti vál meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Rad nó ti Em lék bi zott ság és Iro dal mi Tár sa ság (Gyõr)
VIII. iro dal mi hét meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

Roma Kö zös ség fej lesz tõk Or szá gos Egye sü le te (Kis kö re)
In di á tól Ma gyar or szá gig – ci gány nép is me re ti aka dé mia meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Sá ros pa ta ki Nép fõ is ko lai Egye sü let (Sá ros pa tak)
Sá ros pa ta ki ama tõr nyá ri aka dé mia meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Se lye Já nos Egye te mért Ala pít vány (Ko mar no–Rév ko má rom)
V. Se lye nyá ri kul tu rá lis fesz ti vál meg ren de zé sé re Rév ko má rom ban 200 000 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 ver se nyek és be mu ta tók 
meg va ló sí tá sá ra So mogy me gyé ben 1 000 000 Ft

Sza bad Szín ját szá sért Egye sü let (Sit ke)
Az egye sü let szak mai ren dez vé nye i re 600 000 Ft

Sza bad kí gyós Köz ség Ön kor mány zat 
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont ja (Szabadkígyós)
A Mi énk a szín pad ama tõr gála meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Me gyei Pe da gó gi ai,
Köz mû ve lõ dé si és Kép zé si In té ze te (Nyíregyháza)
Film szem le, ÁMK-ta lál ko zó meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Sze ge di He lyi Szerb Kö zös ség (Sze ged)
A sze ge di Szerb kul tú ra nap ja meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft
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Szent Ist ván Ki rály Ala pít vány az Ipoly-men te Kul túr kö rért
(Vá mos mi ko la)
He ted hét Ipo lyon in nen és túl címû ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Szent esi Ze ne ba rá tok Egye sü le te (Szen tes)
VII. nem zet kö zi fú vós ze ne ka ri fesz ti vál meg ren de zé sé re Szen te sen 
2006. au gusz tus 18-án 200 000 Ft

Ta nac Kul tu rá lis Egye sü let (Pécs)
Is ten ho zott, ked ves ven dég! nem zet kö zi hor vát fesz ti vál – 
hár mas Du na-fesz ti vál tá mo ga tá sá ra 400 000 Ft

Tánc pe da gó gu sok Or szá gos Szö vet sé ge (Bu da pest)
VI. or szá gos tánc já ték fesz ti vál meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Téka Kul tu rá lis Ala pít vány (Gher la–Sza mo súj vár)
III. Ég tá jak – ven dég ség ben Sza mo súj vá rt és a VIII. nem zet kö zi 
õszi fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Te le ki Ma gyar Ház Tár sa ság (Baia Mare–Nagy bá nya)
VII. Szent Ist ván-na pok 2006 meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

Téti If jú sá gi Fú vós ze ne kar Egye sü let (Tét)
VI. nem zet kö zi fú vós ze ne ka ri fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Tol na Me gyei Egyed An tal Hon is me re ti Egye sü let (Szek szárd)
Or szá gos hon is me re ti aka dé mia meg va ló sí tá sá ra Szek szár don* 800 000 Ft

Váci Mi hály Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Gyer mek cent rum
(Nyír egy há za)
Az I. fel nõtt ama tõr báb cso por tok be mu ta tó szín pa dá nak meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Vá ro si Könyv tár és Mû ve lõ dé si Köz pont (Jász apá ti)
Apá ti nevû te le pü lé sek ama tõr mû vé sze i nek XI. or szá gos ta lál ko zó ja 
meg va ló sí tá sá ra Jász apá tin 1 000 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si és Ze nei Köz pont Kht. (Szol nok)
A XIII. Glo be fesz ti vál – or szá gos di ák szín ját szó ta lál ko zó 
meg ren de zé sé re Szol no kon 1 500 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Encs)
V. en csi nem zet kö zi gi tár ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Veszp rém)
Or szá gos és nem zet kö zi ama tõr mû vé sze ti ren dez vé nyek 
meg va ló sí tá sá ra Veszp rém ben 1 500 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Má té szal ka)
Fel nõtt ama tõr szín ját szó ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 
ha tá ron túli cso por tok rész vé te lé vel 600 000 Ft
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Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Tö rök szent mik lós)
Kis tér sé gi ama tõr rock fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Vá ros vé dõ és Szé pí tõ Egye sü let (Sá tor al ja új hely)
Ha gyo mány õr zõ prog ra mok ha tá ron in nen és tú li ak ré szé re 400 000 Ft

Veszp rém Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Veszp rém)
Kor társ Vers mon dó ver seny, fa lu szín pa di ta lál ko zó, 
Ko dály szak mai na pok: me gyei kó rus ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Veszp rém Me gyei Né met Ön kor mány za tok és Elek to rok Kö zös sé ge
(Veszprém)
XVII. Veszp rém me gyei né met nem ze ti sé gi fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 150 000 Ft

Vi dé ki Kul tu rá lis If jú sá gért Egye sü let (Nyír egy há za)
Or szá gos ama tõr fú vós ze ne ka ri ver seny az év fú vós ze ne ka ra 2006 cí mért 
meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Vi rá nyo si Kö zös sé gi Ház (Bu da pest)
Sé rült fi a ta lok fesz ti vál ja megvalósítására 100 000 Ft

Vi té zi Ének Ala pít vány (Bu da pest)
Bu da vá ri nyá r címû köz mû ve lõ dé si prog ram meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

VOKE Vas utas Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Nyír egy há za)
Nyug dí jas ama tõr mû vé sze ti cso por tok re gi o ná lis ta lál ko zó ja 2006 
meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft

VOKE Vas utas Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Bé kés csa ba)
A vas utas mû ve lõ dé si ház 30. éves fenn ál lá sá nak ju bi le u mi ren dez vé nyei
megvalósítására 100 000 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)
Hon is me re ti és „Tart sa meg az em lé kezet” címû ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Za lá ért Egye sü let (Za la eger szeg)
Za lai mû vé sze ti fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft
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2. Köz mû ve lõ dé si célú nyá ri tá bo rok tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Pest Me gyei Mû ve lõ dé si In té zet (Bu da pest) 200 000 Ft
A Kö rös-vi dék Drá ma pe da gó gi á já ért Ala pít vány (Bé kés csa ba) 300 000 Ft
A Köz mû ve lõ dés Háza Kht. (Ta ta bá nya) 200 000 Ft
A Ma gyar Nyelv és Kul tú ra Nem zet kö zi Tár sa sá ga (Bu da pest) 100 000 Ft
Aca de mia Ludi Et Ar tis Egye sü let (Bu da pest) 400 000 Ft
Al ko tó tá bo ri Egye sü let (Hi das né me ti) 100 000 Ft
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Vas kút) 100 000 Ft
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Al só örs) 100 000 Ft
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Ül lés) 100 000 Ft
Apol ló Kul tu rá lis Egye sü let (Pécs) 300 000 Ft
Arany Já nos Mû ve lõ dé si Köz pont és If jú sá gi Ház (Nagy kõ rös) 100 000 Ft
Au gust Se no a Hor vát Kul tu rá lis Egye sü let (Pécs) 100 000 Ft
Bal kán Hang ja Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest) 100 000 Ft
Bal ma zúj vá ros Köz mû ve lõ dé sé ért Ala pít vány (Bal ma zúj vá ros) 100 000 Ft
Ba rá ti Kör a Gyer mek kép zõ mû vé sze tért Egye sü let (Nyír egy há za) 300 000 Ft
Ba rát ság Mû ve lõ dé si Köz pont (Száz ha lom bat ta) 200 000 Ft
Bar ta ko vics Béla Mû ve lõ dé si Köz pont (Eger) 300 000 Ft
Bé kés Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont, 
Kéz mû ves Szak is ko la és Alap fo kú mûvészeti Iskola (Bé kés csa ba) 200 000 Ft
Bé kés Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Bé kés) 150 000 Ft
Bé kés csa bai If jú sá gi Ház és Ál ta lá nos Tár sas kör (Bé kés csa ba) 150 000 Ft
Bé ké si Úti Kö zös sé gi Há zak (Bé kés csa ba) 180 000 Ft
Bi ha ri Mú ze um Ba rá ti Köre (Be rettyó új fa lu) 100 000 Ft
Bu da ör si Mû vé szek Egye sü le te (Bu da örs) 200 000 Ft
Bu da pest Fõ vá ros XV. Ke rü let Ön kor mány zat 
Cso ko nai Mû ve lõ dé si Központ (Bu da pest) 300 000 Ft
Bu da pes ti Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest) 200 000 Ft
Can tus Ag ri en sis Kul tu rá lis Egye sü let (Eger) 100 000 Ft
Ci gány Kul tu rá lis és Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Pécs) 100 000 Ft
Ci gány Szo ci á lis és Mû ve lõ dé si Mód szer ta ni Bá zis (Pécs) 100 000 Ft
Csa bai Ga ra bon ci ás Ala pít vány (Bé kés csa ba) 100 000 Ft
Csa bai Szlo vá kok Szer ve ze te (Bé kés csa ba) 100 000 Ft
Cso ko nai Mû ve lõ dé si Köz pont (Ko má rom) 100 000 Ft
Csong rád Me gyei Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Makó) 100 000 Ft
Da la nics György Köz ok ta tá si és Kul tu rá lis Ala pít vány (Nyír egy há za) 100 000 Ft
Dél-al föl di Re gi o ná lis Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Bé kés csa ba) 300 000 Ft
Der ko vits Gyu la Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Könyv tár (Ti sza új vá ros) 100 000 Ft
Dé ry né Mû ve lõ dé si és If jú sá gi Köz pont (Kar cag) 100 000 Ft
Di ós gyõ ri Ady End re Kul tu rá lis és Sza bad idõ Köz pont (Mis kolc) 100 000 Ft
Du ett Mû vé szet ok ta tá si Kht. (Me zõ kö vesd) 200 000 Ft
Du na szek csõ Em lé ke i ért és Jö võ jé ért Ala pít vány (Du na szek csõ) 100 000 Ft
Eg res sy Béni Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Ka zinc bar ci ka) 200 000 Ft
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Egye sí tett Köz mû ve lõ dé si In téz mény Mû ve lõ dé si Ház 
és Köz sé gi Könyv tár (Szeg vár) 200 000 Ft
Élet fa Kul tu rá lis Ala pít vány (Bé kés csa ba) 200 000 Ft
Élet tér Kö zös ség- és Te le pü lés fej lesz tõ Egye sü let (Ko má rom) 100 000 Ft
Er dei Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont és Mû vé sze ti Is ko la (Kecs ke mét)* 200 000 Ft
Er dé lyi Kár pát Egye sü let (Cluj Na po ca–Ko lozs vár) 100 000 Ft
Er dõ kert esi Fa lu ház és Könyv tár (Er dõ ker tes) 150 000 Ft
Er kel Fe renc Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Gyu la) 300 000 Ft
Fa lu ház (Eger sza lók) 200 000 Ft
Fa lu vé dõ Egye sü let (Sa jó ka za) 100 000 Ft
Fonó Bu dai Ze ne ház Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Kht. (Bu da pest) 100 000 Ft
For rás Gyer mek-sza bad idõ köz pont (Eger) 200 000 Ft
For tu na Tánc, Sport Egye sü let (Jász árok szál lás) 100 000 Ft
Gála Tár sas tánc klub Egye sü let (Za la eger szeg) 300 000 Ft
Ger se ka rá tért Ba rá ti Kör (Ger se ka rát) 100 000 Ft
Gö döl lõi Ki rá lyi Kas tély Kht. (Gö döl lõ) 100 000 Ft
Gön czi Fe renc Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont 
és Kö zép-Eu ró pai Kulturális Intézet (Za la eger szeg) 200 000 Ft
Gyer me ke in kért, Jö võn kért Ala pít vány (Keszt hely) 100 000 Ft
Gyer mek lánc fû Kör nye zet – Ter mé szet – Egész ség vé dõ 
és Ha gyo mány (Szi get ha lom) 100 000 Ft
Har mó nia Tánc mû vé sze tet és Ze ne kart Tá mo ga tó Ala pít vány (Deb re cen) 100 000 Ft
Hegy há ti Jó lé ti Szol gá lat Ala pít vány (Vas vár) 100 000 Ft
Hild Vik tor Vá ro si Könyv tár és Köz mû ve lõ dé si In téz mény (Szol nok) 100 000 Ft
Hon Kul tu rá lis és Mû vé sze ti Ala pít vány (Me gya szó) 100 000 Ft
Hon is me re ti és Ter mé szet vé dõ Egye sü let (Mesz teg nyõ)* 100 000 Ft
Hu mán Eu ró pa Szö vet ség (Za la eger szeg) 100 000 Ft
Id. Ka po li An tal Mû ve lõ dé si Ház (Ka dar kút) 100 000 Ft
If jú sá gért Kht. (Ko mar no–Rév ko má rom) 200 000 Ft
If jú sá gi és Sza bad idõ Ház (Mis kolc) 300 000 Ft
Is ten kú ti Kö zös sé gért Egye sü let (Pécs) 200 000 Ft
Javk Ol va só in kért Könyv tá ri Ala pít vány (Za la eger szeg) 100 000 Ft
Jó kai Mór Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da örs) 100 000 Ft
Jó kai Mór Mû ve lõ dé si Köz pont (Pápa) 100 000 Ft
Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Köz pont és If jú sá gi Ház (Baja) 100 000 Ft
Kasz Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Ház (Pécs) 100 000 Ft
Káva Kul tu rá lis Mû hely Egye sü let (Bu da pest) 100 000 Ft
Ke me nes al jai Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Cell dö mölk) 100 000 Ft
Ker cse li ge ti Ki sebb sé gi Ér dek vé del mi Szer ve zet (Ker cse li get) 100 000 Ft
Kis fa lu dy Ká roly Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Tét) 100 000 Ft
Kis kun-Mû vész Kht. (Kis kun fél egy há za) 100 000 Ft
Ko dály Zol tán Ma gyar Mû ve lõ dé si Köz pont (Bac ka To po la–To po lya) 100 000 Ft
Kos suth Mû ve lõ dé si Köz pont (Ceg léd) 100 000 Ft
Kos suth Mû ve lõ dé si Köz pont (Da bas) 200 000 Ft
Könyv vel Anya nyel vün kért Ala pít vány (Pécs) 100 000 Ft
Kö rös nagy har sá nyi Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Kö rös nagy har sány) 100 000 Ft
Kö rös tar csa Köz ség Ön kor mány za ta Sza bó Ká roly 
Mû ve lõ dé si Ház (Kö rös tar csa) 100 000 Ft
Köz mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Szend rõ) 100 000 Ft
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Kö zös sé gi Ház és Nagy köz sé gi Könyv tár (Al só zsol ca) 150 000 Ft
Köz sé gi Mû ve lõ dé si Ház (Bá ránd) 100 000 Ft
Köz sé gi Mû ve lõ dé si Ház (Püs pök hat van) 100 000 Ft
KPVDSZ Mû ve lõ dé si Ház (Ta ta bá nya) 100 000 Ft
Kuc kó Egye sü let (Odorheie-Secuiesc – Szé kely ud var hely) 200 000 Ft
Ku lich Gyu la Mû ve lõ dé si Ház (Do boz) 100 000 Ft
La kó kör ze ti Mû ve lõ dé si Há zak Igaz ga tó sá ga (Nyír egy há za) 100 000 Ft
La kó te le pi Nép fõ is ko la Egye sü let (Pécs) 200 000 Ft
Le ven du la Ala pít vány (Cser kút) 100 000 Ft
Lo vas be ré nyi Fa lu vé dõ Pol gá ri Kör (Lo vas be rény) 100 000 Ft
Má csai Sán dor Mû ve lõ dé si Ház (Kaba) 150 000 Ft
Mag ló di Ifjú Pol gá ro kért Egye sü let (Mag lód) 100 000 Ft
Ma gyar Drá ma pe da gó gi ai Tár sa ság* 200 000 Ft
Ma gyar Kó ru sok és Ze ne ka rok Szö vet sé ge – KÓTA (Bu da pest) 100 000 Ft
Ma gyar Kul tu rá lis, Kö zös sé gi és Tu risz ti kai Egye sü let (Mis kolc) 100 000 Ft
Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet (Bu da pest) 400 000 Ft
Ma gyar Vers mon dá sért Ala pít vány (Bu da pest) 200 000 Ft
Ma gyar Vers mon dók Egye sü le te (Bu da pest) 250 000 Ft
Ma gyar Vers mon dók Egye sü le te 
Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Szer ve ze te (Gyõr) 100 000 Ft
Ma gyar or szá gi Gö rö gök Kul tu rá lis Egye sü let 
Csong rád Me gyei Helyi Csoportja (Sze ged) 100 000 Ft
Má nyo ki Gyer me ke kért Ala pít vány (Nagy má nyok) 100 000 Ft
Mar czi bá nyi Téri Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest) 300 000 Ft
Mát ra Mû ve lõ dé si Köz pont (Gyön gyös) 100 000 Ft
Me gyei Mû ve lõ dé si és If jú sá gi Köz pont (Szom bat hely) 200 000 Ft
Méta Kom mu ni ká ci ós Ne ve lé si Kör (Bu da pest) 200 000 Ft
Me zõ ma da ras Fej lesz té si Egye sü le te (Me zõ ma da ras) 100 000 Ft
Mi ni mum Party Tár sa ság (Cluj Na po ca–Ko lozs vár) 100 000 Ft
Mó ricz Zsig mond Könyv tár és Kö zös sé gi Ház (Me zõ túr) 100 000 Ft
Mó ricz Zsig mond Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Zagy va ré kas) 100 000 Ft
Mu zsi ká ló Gyer me ke kért Ala pít vány (Oros há za) 150 000 Ft
Mû ve lõ dé si Ház és Fe nyõ Mik sa Könyv tár (Mély kút) 100 000 Ft
Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Zsá ka) 100 000 Ft
Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Gyön gyös pa ta) 100 000 Ft
Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Sásd) 200 000 Ft
Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Ga lé ria (Csong rád) 200 000 Ft
Mû ve lõ dé si Köz pont (Kis kun maj sa) 200 000 Ft
Na dá nyi Zol tán Mû ve lõ dé si Köz pont és Sin ka Ist ván 
Vá ro si Könyv tár (Be rettyó új fa lu) 200 000 Ft
Na gyig mánd Nagy köz sé gi Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Na gyig mánd) 150 000 Ft
Négy Mú zsa Ala pít vány (Mo hács) 200 000 Ft
Né meth Lász ló Mû ve lõ dé si Ház (Ti hany) 100 000 Ft
Nyit ra Ut cai Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Szom bat hely) 200 000 Ft
On gai Kul tu rá lis Egye sü let (Onga) 100 000 Ft
Ori ens 2000 Ala pít vány (Bé kés csa ba) 150 000 Ft
Össz pró ba Ala pít vány (Bu da pest) 200 000 Ft
Öve ges Jó zsef Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Za la eger szeg) 100 000 Ft
Pak si Köz mû ve lõ dé si Kht. (Paks) 100 000 Ft
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Pé csi If jú sá gi Köz pont (Pécs) 200 000 Ft
Pest szen tim rei Kö zös sé gi Ház (Bu da pest) 100 000 Ft
Pe tõ fi Kul tu rá lis Kht. (Oros há za) 200 000 Ft
Pe tõ fi Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Kis kun lac há za) 100 000 Ft
Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Ásott ha lom) 100 000 Ft
Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si-Sport Ház és Könyv tár (Csep reg) 150 000 Ft
Pity pang Hu mán Szol gál ta tó Ala pít vány (Bu da pest) 300 000 Ft
Pro Pat ria Kht. (Ko mar no–Rév ko má rom) 200 000 Ft
Rad nó ti Em lék bi zott ság és Iro dal mi Tár sa ság (Gyõr) 100 000 Ft
Rat kó Jó zsef Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Hat van) 100 000 Ft
Ref lex Szín pad Egye sü let (Za la eger szeg) 100 000 Ft
Ri val da Kul tu rá lis Köz hasz nú Egye sü let (Ti sza új vá ros) 200 000 Ft
Roma Kö zös ség fej lesz tõk Or szá gos Egye sü le te (Kis kö re) 100 000 Ft
Rõt hy Mi hály Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Kis lõd) 100 000 Ft
Sal la Mû ve lõ dé si Köz pont, Könyv tár és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la (Za la lö võ) 100 000 Ft
Sar kad Vá ros Ön kor mány za ta Bar tók Béla 
Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Sar kad) 100 000 Ft
Sin ka Ist ván Mû ve lõ dé si Köz pont, 
Mû vé sze ti Is ko la és Vá ro si Könyv tár (Vész tõ) 100 000 Ft
Sit kei If jú sá gi Kör (Cell dö mölk) 300 000 Ft
Sza bad Szín ját szá sért Egye sü let (Sit ke) 100 000 Ft
Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Me gyei 
Pe da gó gi ai Köz mû ve lõ dé si és Kép zé si In té ze te (Nyír egy há za) 100 000 Ft
Száz ha lom Ala pít vány (Száz ha lom bat ta) 200 000 Ft
Sze gé nye ket és Rá szo rul ta kat Se gí tõ Ala pít vány (Bu da pest) 100 000 Ft
Szent Ist ván Ki rály Ze nei Ala pít vány (Bu da pest) 300 000 Ft
Szol no ki Mû vé sze ti Egye sü let (Szol nok) 100 000 Ft
Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ros Fel sõ gal lai 
Szé che nyi Ist ván Mû ve lõdési Ház (Ta ta bá nya) 100 000 Ft
Téka Kul tu rá lis Ala pít vány (Gher la–Sza mo súj vár) 100 000 Ft
TEMI Mó ricz Zsig mond Mû ve lõ dé si és If jú sá gi Ház 
Köz hasz nú Ala pít vá nya (Nyír egy há za) 100 000 Ft
Thá lia 2002 Tánc mû vé sze ti és Sport egye sü let (Ta ta bá nya) 100 000 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) 100 000 Ft
Vaj da Pé ter Mû ve lõ dé si Köz pont és Tu rul Mozi (Szar vas) 125 000 Ft
Vá ro si Kul tu rá lis és Sport in téz mény (Lõ rin ci) 100 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Új szász) 100 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház (De ve cser) 150 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház (Vas vár) 300 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Jó zsef At ti la Könyv tár (Kun szent már ton) 100 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Encs) 100 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Veszp rém) 200 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Ózd) 100 000 Ft
Veszp rém Me gyei Ama tõr Szín ját szók Egye sü le te (Veszp rém) 100 000 Ft
Veszp rém Me gyei Gyer mek szín ját szó 
és Drá ma pe da gó gi ai Egye sü let (Veszp rém) 100 000 Ft
Veszp rém Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Veszp rém) 300 000 Ft
VOKE Cso mó pon ti Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Szol nok) 100 000 Ft
VOKE Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Köz pont (Du na ke szi) 100 000 Ft
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Yawu Mû vé sze ti Mû hely Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest) 200 000 Ft
Zala Me gyei Mû ve lõ dé si és Pe da gó gi ai In té zet, 
Szak kép zõ Is ko la (Za la eger szeg) 200 000 Ft
Za la szen ti ván If jú sá gi és Kul tu rá lis Egye sü let (Za la szen ti ván) 100 000 Ft
Ze né lõ If jú ság Ala pít vány (Ti sza kécs ke) 100 000 Ft
Zsá ka Jö võ jé ért Ala pít vány (Zsá ka) 150 000 Ft

3. Szak mai te vé keny sé get se gí tõ esz kö zök és anya gok be szer zé sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

5 Kapu Kul tu rá lis és Sport egye sü let (Mis kolc) 100 000 Ft
A Mû ve lõ dés Háza (Sá ros pa tak) 400 000 Ft
Ady End re Mû ve lõ dé si Ház (Ki szom bor) 100 000 Ft
Ady End re Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Pol gár) 200 000 Ft
Ala pít vány a Pé csi Érc bá nyász Kon cert-Fú vós ze ne ka rért (Pécs) 100 000 Ft
Al só nyé ki Kul túr ház (Al só nyék) 100 000 Ft
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Dé va vá nya) 100 000 Ft
Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Új szil vás) 100 000 Ft
Apá czai Ne ve lé si és Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Pécs) 200 000 Ft
Apol ló Kul tu rá lis Egye sü let (Pécs) 100 000 Ft
Arany Já nos Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Vác szent lász ló) 100 000 Ft
Arany Já nos Mû ve lõ dé si Köz pont és If jú sá gi Ház (Nagy kõ rös) 100 000 Ft
Arany tíz Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest) 100 000 Ft
Bán hi dai Pus kin Mû ve lõ dé si Ház (Ta ta bá nya) 150 000 Ft
Bá nyász Kul tu rá lis Egye sü let (Ajka–Pad rag kút) 100 000 Ft
Bá nyász Kul tu rá lis Egye sült (Mis kolc) 160 000 Ft
Ba ra nya Kul tu rá lis Egye sü let (Pécs) 100 000 Ft
Bar ta ko vics Béla Mû ve lõ dé si Köz pont (Eger) 340 000 Ft
Bar tók Béla Mû ve lõ dé si Köz pont (Nagy ká ta) 300 000 Ft
Bé kés Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont, 
Kéz mû ves Szak is ko la és Alap fo kú Mûvészeti Iskola (Bé kés csa ba) 500 000 Ft
Bé kés csa bai Bar tók Béla Kó rus egye sü let (Bé kés csa ba) 100 000 Ft
Bé ké csa bai If jú sá gi Ház és Ál ta lá nos Tár sas kör (Bé kés csa ba) 400 000 Ft
Bé ké si Úti Kö zös sé gi Há zak (Bé kés csa ba) 150 000 Ft
Bé la pát fal va Nagy köz ség Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Bé la pát fal va) 380 000 Ft
Ber zék Köz ség Ön kor mány za ta (Ber zék) 100 000 Ft
Beth len Gá bor Ha gyo mány õr ség Egye sü let (Aszód) 100 000 Ft
Bu da pest Fõ vá ros XV. Ke rü let Ön kor mány zat 
Cso ko nai Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest) 340 000 Ft
Bu da pest Fõ vá ros XXIII. Ke rü let So rok sár Ön kor mány zat
Tán csics Mi hály Mû ve lõ dé si Ház (Bu da pest) 100 000 Ft
Bu da pes ti Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest) 300 000 Ft
Calyp so Ka ma ra kó rus (Mar ca li) 100 000 Ft
Can tus Ag ri en sis Kul tu rá lis Egye sü let (Eger) 100 000 Ft
Com me di as Egye sü let – Come (Vas vár) 100 000 Ft
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Csa ba sza ba di ért Egye sü let (Csa ba sza ba di) 100 000 Ft
Cseh bá nya Né met Ki sebb sé gi Te le pü lé si Ön kor mány zat (Cseh bá nya) 100 000 Ft
Cse kovsz ky Ár pád Mû ve lõ dé si Ház (Bu da pest) 100 000 Ft
Cse pe li Mun kás ott hon Ala pít vány (Bu da pest) 200 000 Ft
Csep reg Vá ros Fú vós ze ne ka ra (Csep reg) 100 000 Ft
Cseszt reg Köz sé gi Ön kor mány zat (Cseszt reg) 200 000 Ft
Csi li Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest) 280 000 Ft
Cso ko nai Mû ve lõ dé si Köz pont (Ko má rom) 100 000 Ft
Der ko vits Gyu la Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Könyv tár (Ti sza új vá ros) 280 000 Ft
Dé ry né Mû ve lõ dé si és If jú sá gi Köz pont (Kar cag) 100 000 Ft
Desz ki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Deszk) 100 000 Ft
Di ós gyõ ri Ady End re Kul tu rá lis és Sza bad idõ Köz pont (Mis kolc) 100 000 Ft
Dó zsa Mû ve lõ dé si Ház (Bu da pest) 220 000 Ft
Eg res sy Béni Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Ka zinc bar ci ka) 140 000 Ft
Egri Vi téz lõ Os ko la Ha gyo mány õr zõ és Sport Köz hasz nú Egye sü let (Eger) 100 000 Ft
Egye sí tett Köz mû ve lõ dé si In téz mény Mû ve lõ dé si Ház 
és Köz sé gi Könyv tár (Szeg vár) 300 000 Ft
Együd Ár pád Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont
és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la (Ka pos vár) 160 000 Ft
Élet tér Kö zös ség- és Te le pü lés fej lesz tõ Egye sü let (Ko má rom) 150 000 Ft
Er dei Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont és Mû vé sze ti Is ko la (Kecs ke mét)* 500 000 Ft
Er dõ kert esi Fa lu ház és Könyv tár (Er dõ ker tes) 120 000 Ft
Er kel Fe renc Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Gyu la) 300 000 Ft
Eu fó nia Kul tu rá lis Egye sü let (Sfin tu Ge org he–Sep si szent györgy) 100 000 Ft
Fa lu ház Ba rá ti Kör (Gyõr vár) 100 000 Ft
Fe renc vá ro si Herz Fér fi kar (Bu da pest) 100 000 Ft
Fis cher Mór Fog lal koz ta tá si és Kép zé si Ala pít vány (He rend) 100 000 Ft
Fo gya té ko sok Fó ru ma (Nyír egy há za) 100 000 Ft
Fóti Közmû ve lõ dé si Köz pont (Fót) 300 000 Ft
Fú vós ze nei Ala pít vány (Sár vár) 100 000 Ft
Fü lep La jos Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont, Sza bad té ri Szín ház, 
Könyv tár és Sport csar nok (Pécs vá rad) 250 000 Ft
Gála Tár sas tánc klub Egye sü let (Za la eger szeg) 100 000 Ft
Ga ra bon ci ás Ala pít vány (Bu da pest) 100 000 Ft
Gi rincs Köz sé gi Ön kor mány zat (Gi rincs) 100 000 Ft
Gos pel-Spi ri Ala pít vány (Bu da pest) 100 000 Ft
Gö döl lõi Fi a tal Mû vé szek Egye sü le te (Gö döl lõ) 100 000 Ft
Gön czi Fe renc Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont és Kö zép-eu ró pai 
Kul tu rá lis In té zet (Za la eger szeg) 100 000 Ft
Gyer me kek Háza (Gyõr) 400 000 Ft
Gyer me kek Háza (Szom bat hely) 100 000 Ft
Györ kö nyi Ha gyo mány õr zõ Egye sü let (Györ köny) 100 000 Ft
Gyu la fi rá tó ti Né met Nem ze ti sé gi Kulturális Egyesület (Gyu la fi rá tót) 100 000 Ft
Har mó nia Ének együt tes Kó rus egye sü let (Csur gó) 100 000 Ft
Hód me zõ vá sár hely Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta 
Pol gár mes te ri Hi va ta la (Hód me zõ vá sár hely) 200 000 Ft
Homo Lu dens Ze nés Szín pad (Szom bat hely) 100 000 Ft
Id. Ka po li An tal Mû ve lõ dé si Ház (Ka dar kút) 100 000 Ft
If jú sá gi és Sza bad idõ Ház (Mis kolc) 360 000 Ft
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II. Rá kó czi Fe renc Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Na gye csed) 100 000 Ft
Jó kai Mór Mû ve lõ dé si Ház (Szi get szent már ton) 180 000 Ft
Jó kai Mór Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da örs) 100 000 Ft
Jó kai Mór Mû ve lõ dé si Köz pont (Pápa) 400 000 Ft
Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház (Ad ács) 160 000 Ft
Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház (Ru dolf te lep) 100 000 Ft
Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Ház (Ve csés) 240 000 Ft
Jó zsef At ti la Mû ve lõ dé si Köz pont és If jú sá gi Ház (Baja) 200 000 Ft
Ju ri sics-vár Mû ve lõ dé si Köz pont és Vár szín ház (Kõ szeg) 250 000 Ft
Ka no na Band Ze nei Egye sü let (Sár vár) 100 000 Ft
Ka rint hy Fri gyes Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest) 100 000 Ft
Kasz Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Ház (Pécs) 150 000 Ft
Káva Kul tu rá lis Mû hely Egye sü let (Bu da pest) 100 000 Ft
Ka zin czy Fe renc Mû ve lõ dé si Ház (Pan non hal ma) 350 000 Ft
Kecs ke mé ti If jú sá gi Ott hon (Kecs ke mét) 400 000 Ft
Ke le men Lász ló Mû ve lõ dé si Ház (Csa nád pa lo ta) 200 000 Ft
Ke me nes al jai Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Cell dö mölk) 200 000 Ft
Ke re pe si Fa lu ház (Ke re pes) 300 000 Ft
Kesz nyé ten Köz sé gi Ön kor mány zat (Kesz nyé ten) 120 000 Ft
Kis kõ rö si Szlo vá kok Szer ve ze te (Kis kõ rös) 100 000 Ft
Kis kun ha la si Mû ve lõ dé si Köz pont Kul tu rá lis 
és Köz mû ve lõ dé si Kht. (Kis kun ha las) 150 000 Ft
Kis ma ro si Te le ház Ala pít vány (Kis ma ros) 100 000 Ft
Ko dály Zol tán Ma gyar Mû ve lõ dé si Köz pont (Back a To po la–To po lya) 200 000 Ft
Kom ló Vá ros Ön kor mány zat Kö zös sé gek Háza (Kom ló) 300 000 Ft
Kon do ro si Fa lu szé pí tõ Ba rá ti Tár sa ság (Kon do ros) 100 000 Ft
Kos suth La jos Kö zös sé gi Ház és Könyv tár (Üröm) 100 000 Ft
Kos suth La jos Mû ve lõ dé si Köz pont (Sá tor al ja új hely) 300 000 Ft
Kos suth Mû ve lõ dé si Köz pont (Da bas)* 200 000 Ft
Köl csey Fe renc Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Deb re cen) 100 000 Ft
Kö les di Köz éle ti Egye sü let (Kö lesd) 100 000 Ft
Könyv tár és Mû ve lõ dé si Ház (Tá pió sze le) 100 000 Ft
Kör men di Kul tu rá lis Köz pont és Fa lu di Fe renc Könyv tár (Kör mend) 200 000 Ft
Kõ sze gi Né met Nem ze ti sé gi Kó rus (Kõ szeg) 100 000 Ft
Kö zös sé gi Ház és Nagy köz sé gi Könyv tár (Al só zsol ca) 100 000 Ft
Köz sé gi Ön kor mány zat (Új ud var) 100 000 Ft
Köz sé gi Ön kor mány zat (Al só dob sza) 100 000 Ft
Köz sé gi Ön kor mány zat (Ba ko nyosz lop) 100 000 Ft
Köz sé gi Ön kor mány zat (Csá tal ja) 100 000 Ft
Köz sé gi Ön kor mány zat (Ha lim ba) 100 000 Ft
Köz sé gi Ön kor mány zat (Ma gyar po lány) 300 000 Ft
Köz sé gi Ön kor mány zat (Olasz fa lu) 100 000 Ft
Köz sé gi Ön kor mány zat (Ré dics) 100 000 Ft
KPVDSZ Mû ve lõ dé si Ház (Ta ta bá nya) 240 000 Ft
Krú dy Gyu la Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Szé csény) 180 000 Ft
Kul túr ház (Ber hi da) 100 000 Ft
Le õ wey Tánc együt tes Egye sü let (Pécs) 100 000 Ft
Má csai Sán dor Mû ve lõ dé si Ház (Kaba) 200 000 Ft
Ma gyar Spe ci á lis Mû vé sze ti Mû hely Egye sü let (An dor nak tá lya) 100 000 Ft
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Ma gya rock Dal szín ház Szín há zi Egye sü let (Ko má rom) 100 000 Ft
Mar ca li Vá ro si Kul tu rá lis Köz pont (Mar ca li) 250 000 Ft
Mar czi bá nyi Téri Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest) 240 000 Ft
Mát ra Mû ve lõ dé si Köz pont (Gyön gyös) 360 000 Ft
Me gya szó Köz ség Ön kor mány za ta (Me gya szó) 180 000 Ft
Me gyei Mû ve lõ dé si és If jú sá gi Köz pont (Szom bat hely) 200 000 Ft
Mén fõ csa na ki Pe tõ fi Sán dor Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont 
(Gyõr-Mén fõ csa nak) 100 000 Ft
Méta Kom mu ni ká ci ós Ne ve lé si Kör (Bu da pest) 100 000 Ft
Me zõ he gyes Vá ro si Ön kor mány zat Jó zsef At ti la 
Ál ta lá nos Mû ve lõdési Központja (Me zõ he gyes) 200 000 Ft
Me zõ kö ves di Szí né sze ti Egye sü let (Me zõ kö vesd) 100 000 Ft
Mik száth Kál mán Köz mû ve lõ dé si In téz mény, 
Könyv tár és If jú sá gi Ház (Ér sek vad kert) 240 000 Ft
Mik száth Kál mán Mû ve lõ dé si Köz pont (Ba las sa gyar mat) 100 000 Ft
Móra Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont, If jú sá gi és Kö zös sé gi Ház
(Kis kun fél egy há za) 350 000 Ft
Mó ricz Pál Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Haj dú ná nás) 200 000 Ft
Mó ricz Zsig mond Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Bar cs) 200 000 Ft
Mó ricz Zsig mond Könyv tár és Kö zös sé gi Ház (Me zõ túr) 300 000 Ft
Mó ricz Zsig mond Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Zagy va ré kas) 150 000 Ft
Mó ricz Zsig mond Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Ger se ka rát) 200 000 Ft
Mó ricz Zsig mond Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Fe hér gyar mat) 300 000 Ft
Mun kás mû ve lõ dé si Köz pont Kht. (Du na új vá ros) 220 000 Ft
Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Abony) 100 000 Ft
Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Du na bog dány) 100 000 Ft
Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Fegy ver nek) 100 000 Ft
Mû ve lõ dé si Ház és Köz sé gi Könyv tár (Õri szent pé ter) 100 000 Ft
Mû ve lõ dé si Ház (Lo vas be rény) 100 000 Ft
Mû ve lõ dé si Ház (To kaj) 200 000 Ft
Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Sásd) 300 000 Ft
Mû ve lõ dé si Köz pont (Kis kun maj sa) 200 000 Ft
Mû vé sze tek Háza (Veszp rém) 400 000 Ft
Nagy Lász ló Vá ro si Könyv tár és Sza bad idõ Köz pont (Ajka) 400 000 Ft
Nagy bajcs Köz sé gi Ön kor mány zat (Nagy bajcs) 150 000 Ft
Na gyig mánd Nagy köz sé gi Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Na gyig mánd) 220 000 Ft
Nagy köz sé gi Kul túr ház és Könyv tár (Tát) 100 000 Ft
Né met Nem ze ti Ki sebb sé gi Ha gyo mány- és Szár ma zás ku ta tó 
Egye sü let (Bakonynána) 100 000 Ft
Né meth Lász ló Kö zös sé gi Ház, Köz sé gi és Is ko lai Könyv tár (Me zõ szi las) 200 000 Ft
Nép kör Ma gyar Mû ve lõ dé si Köz pont (Su bo ti ca–Sza bad ka) 100 000 Ft
Ne ve lõk Háza Kó rus ala pít vány (Pécs) 100 000 Ft
Ola di Mû ve lõ dé si Köz pont (Szom bat hely) 300 000 Ft
Ópe ren cia Re gi o ná lis Kul tu rá lis Egye sü let (Pécs) 100 000 Ft
Orosz Stú dió szín ház Egye sü let (Bu da pest) 100 000 Ft
Öve ges Jó zsef Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Za la eger szeg) 100 000 Ft
Pak si Köz mû ve lõ dé si Kht. (Paks) 140 000 Ft
Pan non Kapu Kul tu rá lis Egye sü let (Szent gott hárd) 200 000 Ft
Pá pai Mu si cal Stú dió (Pápa) 100 000 Ft
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Pa ta ky Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest) 180 000 Ft
Pé csi If jú sá gi Köz pont (Pécs) 300 000 Ft
Pé csi Kul tu rá lis Köz pont (Pécs)* 500 000 Ft
Pe da gó gu sok sop ro ni Mû ve lõ dé si Há zá ért Ala pít vány (Sop ron) 100 000 Ft
Pe tõ fi Kul tu rá lis Kht. (Oros há za) 200 000 Ft
Pe tõ fi Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Al más fü zi tõ) 160 000 Ft
Pe tõ fi Sán dor Ma gyar Mû ve lõ dé si Egye sü let (Novi Sad–Új vi dék) 200 000 Ft
Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Köz pont (Me zõ be rény) 300 000 Ft
Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si, Sport ház és Könyv tár (Csep reg) 200 000 Ft
Pol gár mes te ri Hi va tal (Tar cal) 100 000 Ft
Pol gár mes te ri Hi va tal (Vér tes szõ lõs) 240 000 Ft
Pro Mu si ca Ének-ze nei Ala pít vány (Gyön gyös) 100 000 Ft
Pusz ta e de rics Köz ség Ön kor mány za ta (Pusz ta e de rics) 100 000 Ft
Radó An tal Könyv tár és Mû ve lõ dé si Köz pont (Mór) 100 000 Ft
Rá kos ker ti Mû ve lõ dé si Klub (Bu da pest) 220 000 Ft
Recsk Kul tu rá lis Éle té ért Köz ala pít vány (Recsk) 100 000 Ft
Ref lex Szín pad Egye sü let (Za la eger szeg) 100 000 Ft
Scho la Can to rum So pi a nen sis Egye sü let (Pécs) 100 000 Ft
Se gíts Raj tam Hát rá nyos Hely ze tû e kért Ala pít vány (Szek szárd) 100 000 Ft
Sillye Gá bor Mû ve lõ dé si Köz pont és Kö zös sé gi Ház (Haj dú bö ször mény) 300 000 Ft
Sit kei If jú sá gi Kör (Cell dö mölk) 100 000 Ft
Sol Ori ens az Ama tõr Kó rus moz ga lo mért (Deb re cen) 100 000 Ft
Solt vad kert Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la (Solt vad kert) 100 000 Ft
Sop ro ni Pe da gó gus Ének ka rért Ala pít vány (Sop ron) 100 000 Ft
Szent end re Mû ve lõ dé si és Mû vé sze ti In téz mé nyei (Szent end re) 200 000 Ft
Szent esi Mû ve lõ dé si Köz pont (Szen tes) 200 000 Ft
Szind bád Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Kht. (Vár pa lo ta) 200 000 Ft
Ta má si Fú vós Egy let (Ta má si) 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
(Ta ta bá nya) 160 000 Ft
Ten ge li ci Fény su gár Ala pít vány (Ten ge lic) 100 000 Ft
Ten kes Ve gyes ka ri Egye sü let (Sik lós) 100 000 Ft
Téti If jú sá gi Fú vós ze ne kar Egye sü let (Tét) 100 000 Ft
Tót kom lós Fú vós ze nei Kul tú rá já ért Ala pít vány (Tót kom lós) 100 000 Ft
Ud var hely Kul tú rá já ért Egye sü let (Odorheie-Secuiesc – Szé kely ud var hely) 100 000 Ft
Új csa ná los Köz ség Ön kor mány za ta (Új csa ná los) 100 000 Ft
Új sze ge di Ka ma ra ze ne kar Ba rá ti Köre Egye sü let (Sze ged) 100 000 Ft
Vaj da Pé ter Mû ve lõ dé si Köz pont és Tu rul Mozi (Szar vas) 250 000 Ft
Vá ro si Könyv tár és In téz mé nyei (Szi get szent mik lós) 220 000 Ft
Vá ro si Kul tu rá lis és Sport in téz mény (Lõ rin ci) 100 000 Ft
Vá ro si Kul tu rá lis Köz pont és Könyv tár (Sze rencs) 200 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Új szász) 100 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Ház (De ve cser) 150 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Mart fû) 300 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Veszp rém) 150 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Ba la ton fü red) 100 000 Ft
Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont (Má té szal ka) 400 000 Ft
Va sas Mû vész együt tes Ala pít vány (Bu da pest) 130 000 Ft
Veszp rém Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Veszp rém) 400 000 Ft
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Vi dé ki Kul tu rá lt If jú sá gért Egye sü let (Nyír egy há za) 100 000 Ft
VOKE Cso mó pon ti Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Szol nok) 200 000 Ft
VOKE József Attila Mûvelõdési Központ (Dunakeszi) 380 000 Ft
VOKE Vas utas Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Bé kés csa ba) 200 000 Ft
VOKE Vas utas Mû ve lõ dé si Ház (Pécs) 300 000 Ft
VOKE Vö rös marty Mi hály Mû ve lõ dé si Ház (Mis kolc) 100 000 Ft
Vö rös marty Mi hály Ál ta lá nos és Mû ve lõ dé si Köz pont (Bony hád) 300 000 Ft
Wass Al bert Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Könyv tár (Kis bér) 220 000 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) 150 000 Ft
Za la eger sze gi Ve gyes kar Egye sü let (Za la eger szeg) 100 000 Ft
Za la szen ti ván If jú sá gi és Kul tu rá lis Egye sü let (Za la szen ti ván) 120 000 Ft
Zirc Vá ro si Könyv tár, Mû ve lõ dé si Ház és To u rin form Iro da (Zirc) 200 000 Ft
Zru mecz ky De zsõ Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Inárcs) 150 000 Ft

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

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

5 Kapu Kul tu rá lis és Sport egye sü let (Mis kolc)
A for ra da lom ver sei címû elõ adó est tá jol ta tá sá ra 200 000 Ft

A Kö rös-Vi dék Drá ma pe da gó gi á já ért Ala pít vány (Bé kés csa ba)
Vár a nap su gár Báb szín ház és a csa bai szí ni stú dió mû so rá nak tá jol ta tá sá ra 300 000 Ft

A Mû ve lõ dés Háza (Sá ros pa tak)
A ka ma ra kó rus és a Bod rog Nép tánc együt tes elõ adás so ro za ta tá jol ta tá sá ra 
a köz mû ve lõ dé si szem pont ból hát rá nyos hely ze tû településeken* 700 000 Ft

Ács Ká roly Mû ve lõ dé si Köz pont (Rác ke ve)
A ma gyar ság tánc ha gyo má nyai cím mel a Kéve Nép tánc együt tes if jú sá gi és
gyer mek kö zös sé gek ré szé re ké szí tett mû so rá nak bemutatására 200 000 Ft

Ala pi Ha gyo mány õr zõ Egye sü let (Alap)
Szín há zi elõ adá sok tá jol ta tá sá ra 500 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Köz mû ve lõ dé si Szak mai
Ta nács adó és Szol gál ta tó In té ze te (Kecskemét)
Köz mû ve lõ dé si prog ra mok tá jol ta tá sá ra 2 500 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Kul tu rá lis és Ide gen for gal mi Köz pont (Pécs)
Jer sze, em lé kez zünk! cím mel köz mû ve lõ dé si prog ra mok tá jol ta tá sá ra 
Ba ra nya köz mû ve lõ dé si szem pont ból hát rá nyos hely ze tû településein* 2 500 000 Ft

Bar ta ko vics Béla Mû ve lõ dé si Köz pont (Eger)
Köz mû ve lõ dé si prog ra mok tá jol ta tá sá ra He ves me gye 
hát rá nyos hely ze tû te le pü lé se in 3 000 000 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 Mûvészeti Iskola  (Bé kés csa ba)
Közmûvelõdési programok távoktatására Békés megyében 2 500 000 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)
Köz mû ve lõ dé si prog ra mok tá jol ta tá sá ra 1 000 000 Ft

Can tus Ag ri en sis Kul tu rá lis Egye sü let (Eger)
Öt száz év kó ru sa – Bar tók-em lék mû sor – hang ver se nyek 
a ré gió hát rá nyos hely ze tû te le pü lé se in 300 000 Ft

Ci gány Kul tu rá lis és Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Pécs)
Köz mû ve lõ dé si prog ra mok tá jol ta tá sá ra 300 000 Ft

Con ser va to ry Ala pít vány (Deb re cen)
Régi és új ma gyar zene – a Bar tók-év for du ló hoz 
kap cso ló dó hang ver seny so ro zat meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Da la nics György Köz ok ta tá si és Kul tu rá lis Ala pít vány (Nyír egy há za)
A Sza bolcs Tánc együt tes és a Csi rik li Nép tánc együt tes Egyen lí tõ 
címû kul tu rá lis mû so rá nak ter jesz té sé re Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye 
hát rá nyos hely ze tû településein 200 000 Ft

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

Élet tér Kö zös ség- és Te le pü lés fej lesz tõ Egye sü let (Komárom)
Köz mû ve lõ dé si év for du lós mû so rok tá jo lá sá ra Ko má rom-Kop pány mo nos to ron 200 000 Ft

Fej ér Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Szé kes fe hér vár)
Köz mû ve lõ dé si prog ra mok tá jol ta tá sá ra 1 500 000 Ft

Gyer mek kul tú rá ért Ala pít vány (Veszp rém)
Jár juk együtt! címû roma ha gyo mány õr zõ ze nés gyer mek prog ram tá jol ta tá sá ra 300 000 Ft

Har gi ta Nem ze ti Szé kely Népi Együt tes 
(Mi er cu rea Ciuc–Csík sze re da)
A Har gi ta Nem ze ti Szé kely Népi Együt tes prog ram ja i nak tá jol ta tá sá ra 
Ko lozs, Ma ros és Besz ter ce Nasszód me gyék szór vány te le pü lé se in 300 000 Ft

Hel tai Gás pár Könyv tá ri Ala pít vány (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Ko lozs me gyei kis- és hát rá nyos hely zet ben lévõ te le pü lé sek 
mû vé sze ti prog ra mok kal való el lá tá sá ra 300 000 Ft

If jú sá gért Kht. (Ko mar no–Rév ko má rom)
„Kis esti mese” – ván dor me se mon dó es tek 
a fel vi dé ki ma gyar roma gye re kek szá má ra 200 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mû ve lõ dé si, To vább kép zé si 
és Sport Intézet (Szol nok)
Mû vé sze ti prog ra mok tá jol ta tá sára Jász-Nagy kun-Szol nok me gyé ben* 2 000 000 Ft
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Ka la maj ka Báb szín ház Egye sü let (Mis kolc)
Báb szín há zi elõ adá sok tá jol ta tá sá ra 200 000 Ft

Ké ki rin gó Ala pít vány (Odorheie-Secuiesc – Szé kely ud var hely)
A Ké ki rin gó Nép tánc cso port mû so ra i nak tá jol ta tá sá ra 300 000 Ft

Ke me nes al jai Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Cell dö mölk)
Tá jo lás a Ke me nes al ján – köz mû ve lõ dé si prog ra mok 
tá jol ta tá sá ra a kis tér ség ben 300 000 Ft

Ko dály Zol tán Ma gyar Mû ve lõ dé si Köz pont 
(Bac ka To po la–Topolya)
A Se or szá gom, se ha zám címû mû sor tá jol ta tá sá ra 300 000 Ft

Köl csey Fe renc Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Deb re cen)
Mû sor szol gál ta tás Haj dú-Bi har me gye hát rá nyos hely ze tû te le pü lé se in 
2006. jú ni us 1.–2007. május 31-ig 1 000 000 Ft

Lajt ha Lász ló Ala pít vány (Sfin tu-Ghe org he–Sep si szent györgy)
A Há rom szék Tánc együt tes „A hely ség ka la pá csa” 
címû elõ adá sá nak észak-er dé lyi tur né ja szór vány vi dé ken 200 000 Ft

Ma gyar Drá ma pe da gó gi ai Tár sa ság (Bu da pest)
Em ber fa ra gó – a ma gyar drá ma pe da gó gi ai tár sa ság ko or di ná lá sá ban 
meg va ló su ló or szá gos szín há zi ne ve lé si fog lal ko zás so ro zat megvalósítására* 600 000 Ft

Ma gyar Vers mon dók Egye sü le te Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei
Szer ve ze te (Gyõr)
Köz mû ve lõ dé si prog ra mok tá jol ta tá sá ra 500 000 Ft

Ma gya ry Zol tán Vá ro si és Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont (Tata)
Ba ran go ló – Kul tu rá lis prog ra mok tá jo ltatá sá ra Ko má rom-Esz ter gom 
me gye kis te le pü lé se in 700 000 Ft

Me gyei Mû ve lõ dé si és If jú sá gi Köz pont (Szom bat hely)
Köz mû ve lõ dé si prog ra mok tá jol ta tá sá ra Vas me gyé ben 3 000 000 Ft

Nép kör Ma gyar Mû ve lõ dé si Köz pont (Su bo ti ca–Sza bad ka)
A „Bar tók le ve lei” címû em lék mû sor tá jo lá sá ra a Vaj da ság ban 400 000 Ft

Pest Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Bu da pest)
Köz mû ve lõ dé si prog ra mok tá jol ta tá sa Me gye há zi aján dék cím mel 2 500 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Ma gyar Kul túr kör (Be cej–Be cse)
Köz mû ve lõ dé si mû sor tá jol ta tá sá ra 200 000 Ft

Pe tõ fi Sán dor Ma gyar Mû ve lõ dé si Egye sü let (Novi Sad–Újvidék)
Az Or chi de ák, lila or chi de ák… vaj da sá gi la ko da lom, Bar tók ne vé ben, 
va la mint a Gu zsa lyas címû mû so rok tá jol ta tá sá ra 300 000 Ft
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Pro Pat ria Kht. (Ko mar no–Rév ko má rom)
„Pil la na tok és han gu la tok” – ván dor fo tó-ki ál lí tás a fel vi dé ki 
ma gyar ság szo ká sa i ról, ha gyo má nya i ról, életérõl 200 000 Ft

Se lye Já nos Egye te mért Ala pít vány (Ko mar no–Rév ko má rom)
A ma gyar egye te mes kul tú ra és tör té ne lem ké pek ben, fel vi dé ki 
ván dor bé lyeg- és ké pes lap ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Selye Já nos Kol lé gi um (Ko mar no–Rév ko má rom)
Or szá gos fel vi dé ki ma gyar ipar mû vé sze ti ván dor ki ál lí tás tá jol ta tá sá ra 200 000 Ft

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

Szlo vák Köz mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Ma gyar or szá gi szlo vák nyel vû szín há zi pro duk ci ók tá jol ta tá sá ra 
szlo vák fal vak ban 400 000 Ft

Téka Kul tu rá lis Ala pít vány (Gher la–Sza mo súj vár)
A Ka lá ka Nép tánc együt tes Bar tók-em lék mû so rá nak be mu ta tá sa 
me zõ sé gi szór vány-ma gyar fal vak ban 300 000 Ft

Ti sza Mû ve lõ dé si Egye sü let (Pé ter ré ve)
A Ti sza Tánc együt tes mû so ra tá jo lá sá nak költ sé ge i re 200 000 Ft

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont ja
(Szekszárd)
A kom po zí ció útja Vi val di tól Bar tó kig címû kon cert so ro zat tá jol ta tá sá ra 600 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Encs)
Köz mû ve lõ dé si prog ra mok tá jol ta tá sá ra Aba új ban 400 000 Ft

Veszp rém Me gyei Ama tõr Szín ját szók Egye sü le te (Veszp rém)
Ta má si Áron: Sze gény ör dög címû elõ adás tá jol ta tá sá ra 
Veszp rém me gye kis te le pü lé se in 400 000 Ft

Veszp rém Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Veszp rém)
Fa lu ról fa lu ra – ba ran go lás a mû vé sze tek ben címû táj mû so rok
tá jol ta tá sá ra Veszp rém me gye kis te le pü lé se in 2 000 000 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)
Köz mû ve lõ dé si prog ra mok tá jol ta tá sá ra 500 000 Ft

Zirc Vá ro si Könyv tár, Mû ve lõ dé si Ház és To u rin form Iro da (Zirc)
A zir ci vá ro si ve gyes kar ma gas szín vo na lú mû vé sze ti elõ adá sa i ra 
a Zirc hez kö ze li te le pü lé se ken 160 000 Ft
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Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 11 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 18 205 180 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: 8 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 15 605 180 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

Ár pád-há zi Szent Er zsé bet Tör té ne lmi Tár sa ság (Sá ros pa tak)
A XIV. Szent Er zsé bet-ün nep meg va ló sí tá sá ra 2 000 000 Ft

Bu da pes ti Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Köz mû ve lõ dé si mi nõ ség fej lesz té si prog ram ja meg va ló sí tá sá ra 1 500 000 Ft

Cse ma dok Kas sa kör nyé ki te rü le ti vá laszt má nya 
(Mold va Nad Bod vou–Szepsi)
A IX. já szói or szá gos nyá ri egye tem meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

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

Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet (Bu da pest)
Ér ték men tõ ri por tok ké szí té se a ma gyar kul tú r- és mû ve lõ dés tör té net el múlt 
fél év szá za dá ról, az in té zet fenn ál lá sá nak 60. év for du ló ja kapcsán* 1 000 000 Ft

Ma gyar Szõ lõ- és Bor kul tú ra Szol gál ta tó Kht. (Bu da pest)
Szü re ti fel vo nu lás és a Bor né pek da lai címû dal ver seny
gá lá já nak le bo nyo lí tá sá ra 2 500 000 Ft

Mû ve lõ dé si Ház (Let kés)
A köz mû ve lõ dés nap ja Let ké sen – szak mai kon fe ren ci á ra 
és mû vé sze ti prog ram ra 600 000 Ft

Pan non Kapu Kul tu rá lis Egye sü let (Szent gott hárd)
A 100 éves fú vós ze ne kar a Hár mas ha tá ron címû prog ram meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

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

el nö ke

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

len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. feb ru ár 28.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. áp ri lis 26.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 334 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 437 971 402 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 22 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 24 096 610 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: 16 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 43 065 289 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 187 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 202 202 626 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 107 072 088 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 új ipar mû vé sze ti al ko tá sok lét re ho zá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba bos Pál ma (Bu da örs)
Por ce lán szob rok lét re ho zá sá ra 300 000 Ft

Ba lázs Jó zsef Ró bert (Bu da pest)
Már vány kis ké pek – emb le ma ti kák lét re ho zá sá ra 300 000 Ft

Bán fi Ma ri an na (Bu da pest)
Egye di, di gi tá lis nyo mott tex ti lek lét re ho zá sá ra új tech no ló gi ák, 
új tí pu sú fes té kek al kal ma zá sá val 300 000 Ft

Be i czer Ju dit (Bu da pest)
Egye di fes tett, min tá zott cse rép kály ha el ké szí té sé re 300 000 Ft

Bé nyei Tün de (Bu da pest)
Fénnyel raj zolt öl tö ze tek lét re ho zá sá ra, fo to grá fi ai tech ni kák 
tex ti len való al kal ma zá sá val egye di öl tö ze tek létrehozására 300 000 Ft

E. Sza bó Mar git (Bu da pest)
Tex til alap for mák ter ve zé sé re és el ké szí té sé re 300 000 Ft

Fe ke te Lász ló (Bu da pest)
por ce lán- és agyag plasz ti kák lét re ho zá sá ra 300 000 Ft

Gyu lai Na tá lia (Bu da pest)
Öl tö zék kol lek ció lét re ho zá sá ra 300 000 Ft

Ka to na Ka ta lin (Bu da pest)
Tér-idõ címû öt vös mû meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft
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Ki rá lyi Fan ni (Érd)
Kí sér le ti jel le gû hasz ná la ti tár gyak és au to nóm al ko tá sok (érem) lét re ho zá sá ra 300 000 Ft

Kon dor Edit (Bu da pest)
Bel sõ té ri por ce lán lám pa kol lek ció lét re ho zá sá ra 300 000 Ft

Nagy Ju dit (Bu da pest)
A pre des ti ná tió címû kár pit so ro zat foly ta tá sa ként 
az ötö dik stá ció meg szö vé sé re 400 000 Ft

Pá pai Lí via (Bu da pest)
Tex til mû vé sze ti tár gyak lét re ho zá sá ra 300 000 Ft

Pas qu a let ti Ele o nó ra (Bu da pest)
Kár pit mû vek lét re ho zá sá ra 300 000 Ft

Sme ta na Ág nes (Szent end re)
Ke men cé ben össze ol vasz tott üveg plasz ti kák lét re ho zá sá ra 300 000 Ft

Sütõ Éva (Szom bat hely)
Sa ba ria an no címû gyap jú go be lin köz in téz mény ben való el he lye zé sére 300 000 Ft

Szûcs Zsu zsan na (Bu da pest)
Mér ta ni ke rá mi a szob rok lét re ho zá sá ra 400 000 Ft

Vá ly né He gyi Ibo lya (Bu da pest)
Két négy zet mé te res kár pit ins tal lá ció lét re ho zá sá ra 400 000 Ft

Vav ri necz Krisz ti na (Bu da pest)
Öl töz kö dé si tár gyak lét re ho zá sá ra 400 000 Ft

Zi da rics Ilo na (Bu da pest)
,,Az után” címû ins tal lá ci ós ék szer be mu ta tá si együt tes meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

2. Ki ál lí tá sok meg ren de zé sé re és ka ta ló gu sok ki adá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ács Ká roly Mû ve lõ dé si Köz pont (Rác ke ve)
A Keve ga lé ria ki ál lí tá sá ra 560 000 Ft

Aqu a na u ta Ru ha- és Jel mez ter ve zõ, Ki vi te le zõ Kft. (Budapest)
A Bu da pest Fas hion We e ken történõ be mu tat ko zás ra a di vat be mu ta tón 
és a ki ál lí tó pa vi lon ban, ka ta ló gus ké szí té sé re a pret-á por ter kollekcióról 1 000 000 Ft
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Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u mi Szer ve ze te
(Kecs ke mét)
A III. kor társ ke resz tény iko nog rá fi ai bi en ná lé meg ren de zé sé re 
és ka ta ló gus ki adás ra 1 000 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Nem zet kö zi Zo mánc mû vé sze ti
Al ko tó mûhelye (Kecskemét)
A XXXII. nem zet kö zi zo mánc mû vé sze ti al ko tó te lep ki ál lí tá sá nak 
meg ren de zé sé re és ka ta ló gu sá nak kiadására 1 000 000 Ft

Bal anyi Ká roly (Kecs ke mét)
A kecs ke mé ti kép tár ban ren de zen dõ élet mû ki ál lí tás ra 
és a hoz zá kap cso ló dó ka ta ló gus ra 400 000 Ft

Ba rót hy Anna (Bu da pest)
Vi zu á lis egyen le tek cím mel üveg tár gyak ki ál lí tá sá ra és ka ta ló gus ra 300 000 Ft

Bé kés csa bai If jú sá gi Ház és Ál ta lá nos Tár sas kör (Bé kés csa ba)
A Mun ká csy Mi hály em lék ház ban Te van Mar git Mun ká csy-dí jas 
öt vös mû vész ka ma ra ki ál lí tá sá ra és a hoz zá kap cso ló dó katalógusra 149 000 Ft

Bel vá ro si Mû vé szek Tár sa sá ga (Bu da pest)
A Bu da pes ti Ta va szi Fesz ti vál hoz kap cso lód va, Bar tók 
Cso dá la tos man da rin vi zu á lis meg je le ní tése címû ki ál lí tás ra* 300 000 Ft
Sakk matt cím mel or szá gos te ma ti kus ki ál lí tás ra és ka ta ló gu sá ra* 600 000 Ft
Ha rang szó 1456 és Ha rang zú gás 1956 cím mel sors for dí tó ese mé nyek
mû vé sze ti meg je le ní té sé re or szá gos ki ál lí tás keretében 400 000 Ft

Be ne dek Jó zsef (Bu da pest)
Egyé ni ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra a Kék Is ko la Ga lé ri á ban, va la mint ka ta ló gus ra 250 000 Ft

Be ne dek né La borcz Fló ra (Bu da pest)
A Mo tí vu mok to vább élé sei címû ki ál lí tás ra a Kék Is ko la Ga lé ri á ban, 
va la mint CD ki adá sá ra 250 000 Ft

Bod nár Bar ba ra (Bu da pest)
Új esz köz a min ta ter ve zés ben: A fény cím mel Bod nár Bar ba ra, 
Ré vész Esz ter és Var ga Ani kó ki ál lí tá sá ra és ka ta ló gu sá ra 400 000 Ft

Bo hus Zol tán (Bu da pest)
Bo hus Zol tán élet mû-ki ál lí tá sá ra az Ipar mû vé sze ti Mú ze um ban 1 000 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros XIII. Ke rü le ti Ön kor mány zat Új li pót vá ro si Klub
Ga lé ria (Budapest)
Krajt so vics Mar git ke ra mi kus mû vész ki ál lí tá sá ra és a ka ta ló gus el ké szí té sé re 151 480 Ft

Csa la Sán dor (Szek szárd)
A FISE Ga lé ri á ban ren de zen dõ ön ál ló ki ál lí tás ra 
és a hoz zá kap cso lódó ka ta ló gus ra 200 000 Ft

904 NKA HÍRLEVÉL n EREDMÉNYKÖZLÉSEK



Er dély Mû vé sze té ért Ala pít vány (Bu da pest)
A Bu da pes ti Ta va szi Fesz ti vál ke re té ben Mo zart és Bar tók 
az er dé lyi mû vé szet ben címû ki ál lí tás ra és ka ta ló gus ra 800 000 Ft

Fej ér me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szé kes fe hér vár)
A IV. nem zet kö zi mû vész könyv-ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
és a hoz zá kap cso ló dó ka ta ló gus ki adá sá ra 800 000 Ft

Fé szek Mû vész klub (Bu da pest)
Hat ipar mû vé sze ti ki ál lí tás meg ren de zé sé re a Fé szek Mû vészk lub ban 700 000 Ft

Ga rajsz ki Jó zsef (Da bas)
Élet mû-ki ál lí tás ra és a hoz zá kap cso ló dó ka ta ló gus ra 400 000 Ft

Gel ley And rás né Há ger Rit ta (Bu da pest)
Ön ál ló össze fog la ló ki ál lí tá s ra és ka ta ló gu s ra a ti ha nyi Ben cés Apát ság ban 400 000 Ft

Ger le Mar git (Kecs ke mét)
Ki ál lí tás meg ren de zé sé re a kecs ke mé ti kép tár ban 
és az eh hez kap cso lódó ka ta ló gus ra 400 000 Ft

Gö döl lõi Új Mû vé szet Köz ala pít vány (Gö döl lõ)
Kor társ cso por tos ipar mû vé sze ti ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
Il di kó kert je cím mel* 700 000 Ft
Kun Éva ke ra mi kus mû vész és Tóth Bori tex til mû vész 
ön ál ló ki ál lí tá sá ra és a kap cso ló dó ka ta ló gus ra* 300 000 Ft

Haj du And rea (Szeg ha lom)
A Köz vet len kör nye ze tünk bõr tár gyai címû ki ál lí tás ra 300 000 Ft

Hé vi zi Éva (Bu da pest)
A Duna ga lé ri á ban ren de zen dõ ki ál lí tás ra és az eh hez kap cso ló dó ka ta ló gus ra 500 000 Ft

Hi deg né Tam kó Ju dit (Bu da pest)
A deb re ce ni és gyön gyö si ön ál ló ki ál lí tás ra és ka ta ló gu sá ra 1 000 000 Ft

Ka rat tur Ka ta lin (Bu da pest)
Össze fog la ló ki ál lí tás meg ren de zé sé re és ka ta ló gus ki adá sá ra 400 000 Ft

Ka to na Sza bó Er zsé bet (Gö döl lõ)
A pes ter zsé be ti mú ze um ban Ka to na Sza bó Er zsé bet tex til mû vész 
ön ál ló ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Kép csar nok Kft. (Bu da pest)
Csav lek Etel ka ke ra mi kus mû vész és Csav lek And rás fes tõ mû vész 
ki ál lí tá sá ra és kis ka ta ló gu sá ra a sze ge di Gu lá csy Lajos Teremben 150 000 Ft
,,POSZT” Ba ra nya me gyei ipar mû vé szek cso por tos ki ál lí tá sá ra és ka ta ló gus ra 
a pé csi Fe ren czi Te rem ben 150 000 Ft
Rem sey Fló ra go be lin mû vész, Anti Sza bó Já nos gra fi kus mû vész, 
Szme ta na Ág nes üveg ter ve zõ ki ál lí tá sá ra a Fe ren czi Te rem ben,
va la mint a ki ál lí tás kiskatalógusára 150 000 Ft
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Kun Éva ke ra mi kus mû vész és Cse te Il di kó tex til mû vész ki ál lí tá sá ra 
(Med nyánsz ky Te rem) és kis ka ta ló gu sá ra 150 000 Ft
Buk rán Edit ke ra mi kus mû vész szé kes fe hér vá ri ki ál lí tá sá ra és kis ka ta ló gu sá ra 
a Pát zay Pál teremben 150 000 Ft
A Tó vá ri Tóth Ist ván Te rem ben An tal And rás és Sze me re ki Te réz 
ke ra mi kus mû vé szek ki ál lí tá sá ra és ka ta ló gu sá ra 150 000 Ft
A bu da pes ti Med nyánsz ky Te rem ben Hé vi zi Éva, Turi End re 
és Mo rel li Edit zo mánc mû vé szek ki ál lí tá sá ra és kis ka ta ló gu sá ra 150 000 Ft
A szé kes fe hér vá ri Pát zay Pál Te rem ben, Zi da rics Ilo na 
és La czák Géza öt vös mû vé szek ki ál lí tá sá ra és kis ka ta ló gu sá ra 150 000 Ft
Vá sár he lyi ke rá miaszim pó zi um cso por tos ki ál lí tá sá ra és kis ka ta ló gu sá ra 150 000 Ft

Kiss Ka ta lin (Bu da pest)
Élet mû-ki ál lí tás meg ren de zé sé re és a ka ta ló gus ki adá sá ra 500 000 Ft

Kle bels berg Kuno Mû ve lõ dé si, Kul tu rá lis és Mû vé sze ti Köz pont
(Budapest)
Cso por tos és egyé ni ki ál lí tás ra 166 745 Ft

Kó nya And rás (Bu da pest)
Álom és va ló ság cím mel 25 év dísz let-, jel mez ter ve zõi mun ka 
ki ál lí tá sá ra és a hoz zá kap cso ló dó ka ta ló gus ra 400 000 Ft

Ko vács Ju li an na Róza (Bu da pest)
Döm sö di ki ál lí tás ra és ka ta ló gus meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Ku li nyi Ist ván (Bu da pest)
Ku li nyi Ist ván élet mû-ka ta ló gu sá ra 1 000 000 Ft

Kul tu rá lis Kap cso la tok Egye sü le te (Oros há za)
Bú zás Ár pád Mun ká csy-dí jas tex til mû vész ki ál lí tá sá ra 
és a hoz zá kap cso ló dó ki ad vány ra 400 000 Ft
Vida Zsu zsa Fe ren czy No é mi-dí jas üveg mû vész ki ál lí tá sá ra 
és a hoz zá kap cso ló dó ka ta ló gus ra 500 000 Ft

La borcz Mó ni ka (Bu da pest)
Egyé ni ki ál lí tás ra 3 db fest mény ke re te zé sé re és 4 ré szes sa mott dom bor mû 
ko vá csolt vas-fa ins tal lá lá sá ra 119 400 Ft

M. Tóth Éva (Bu da pest)
A ka pos vá ri Cso ko nai Ga lé ri á ban meg ren de zen dõ ki ál lí tás ra 
és kap cso ló dó ka ta ló gus ra 400 000 Ft

Ma da rász Gyu lá né Kat hy Mar git (Deb re cen)
Össze fog la ló élet mû-ki ál lí tás ra és a hoz zá kap cso ló dó ka ta ló gus ra 1 000 000 Ft

Ma gyar Csip ke ké szí tõk Egye sü le te (Szi get szent mik lós)
Csip kék és csip kés masz kok ki ál lí tá sá ra és kis ka ta ló gus ra 130 000 Ft

Ma gyar Il luszt rá to rok Tár sa sá ga (Bu da pest)
A tár sa ság ki ál lí tá sá ra a XIII. Bu da pes ti Nem zet kö zi Könyv fesz ti vá lon* 1 000 000 Ft
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Ma gyar Pa pír mû vé sze ti Tár sa ság (Bu da pest)
A 10. év ju bi le u mi ki ál lí tá sá ra  és az eh hez kap cso ló dó
ki ad vány meg je len te té sé re 700 000 Ft

Ma gyar or szá gi Ko vács mí ves Céh (Bu da pest)
Ha gyo mány és kor sze rû ség a mû vé szi ko vá cso lás va la mint az épí té szet 
kap cso la tá ban címû ki ál lí tás ra és az eh hez kap cso ló dó katalógusra 1 000 000 Ft

Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Haj nal Gab ri el la fa li kár pit ja i nak ki ál lí tá sá ra 
és a hoz zá kap cso ló dó ka ta ló gus ra 600 000 Ft

Mé szá ros Éva (Bu da pest)
Élet mû-ki ál lí tás ra és ka ta ló gus ra 530 000 Ft

Mikó Sán dor (Bu da pest)
Élet mû-ki ál lí tás ra és le po rel ló ra 1 000 000 Ft

Mo holy-Nagy Mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Top Ta lent Award mul ti mé di ás ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
az Egye tem Pon ton Ga lé ri á já ban* 500 000 Ft
Dip lo ma 2006 – a vég zõs év fo lyam dip lo ma-ka ta ló gu sá ra* 1 000 000 Ft
Ani má ci ós ki ál lí tás ra és ka ta ló gus ra* 500 000 Ft

Mû vé szek Al ko tó Tár sa sá ga XVII. Köz hasz nú Egye sü let (Bu da pest)
Csak tisz ta for rás ból címmel Bar tók év for du ló hoz kap cso ló dó 
vi zu á lis ki ál lí tás ra és a hoz zá kap cso ló dó ka ta ló gus ra 500 000 Ft

Mû vé sze tek Kin cse há za (Ka pos vár)
Hely zet je len tés cím mel Bucz kó György és Gaál End re üveg mû vé szek 
ki ál lí tá sá ra és a hoz zá kap cso ló dó ka ta ló gus ra 600 000 Ft

Ná dai Ti bor (Bu da pest)
Élet mû-ki ál lí tás ra és ka ta ló gus ra 170 200 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
Mû anyag a je len kor tárgy kul tú rá ja címû ki ál lí tás ra és le po rel ló ra 1 000 000 Ft

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem (Sop ron)
Mû vész hall ga tók ki ál lí tá sá ra a sop ro ni vá ro si ki ál lí tó te rem ben 1 000 000 Ft

Olaj ág Ke resz tény Mû vé sze ti Tár sa ság (Bu da pest)
A Ven dég ség címû kor társ kép zõ- és ipar mû vé sze ti ki ál lí tás 
meg ren de zé sé re és ka ta ló gus ké szí té sé re 1 000 000 Ft

Pá jer Emí lia (Bu da pest)
Élet mû-ki ál lí tás ra és a hoz zá kap cso ló dó ka ta ló gus ra 1 000 000 Ft

Par ti Ga lé ria Mû vé sze ti Kht. (Pécs)
Víz be-tûz be cím mel Fü ze si He i er li Zsu zsa ke rá mi kus 
ön ál ló pé csi ki ál lí tá sá ra és a hoz zá kap cso ló dó katalógusra 200 000 Ft
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Rá day Ga lé ria és Club Szol gál ta tó Ke res ke del mi 
és Va gyon ke ze lõ Kft. (Budapest)
A Ma nu ál Cso port ki ál lí tá sá ra és a kap cso ló dó ka ta ló gus ára 150 000 Ft
Kar say Ju dit egyé ni ki ál lí tá sá ra és ka ta ló gus ára 150 000 Ft
Bor ko vics Pé ter egyé ni ki ál lí tá sá ra és ka ta ló gus ára 150 000 Ft
Szi lá gyi Jú lia egyé ni ki ál lí tá sá ra és kí sé rõ ka ta ló gu sá ra 150 000 Ft

Rá day Köny ves ház Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Pa ta ki Ti bor ki ál lí tá sá ra és ka ta ló gus ra 300 000 Ft

Rem sey Fló ra (Bu da pest)
Ka ta ló gus el ké szí té sé re és az ön ál ló ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
a gö döl lõi ki rá lyi kas tély ban 400 000 Ft

Schram mel Imre (Bu da pest)
A pá lyá zó Enyé szet címû ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 
és a tár lat hoz kap cso ló dó ka ta ló gus  megjelentetésére 500 000 Ft

Sós László (Budapest)
Sós László és Kemény Éva 60 éves tevékenységét bemutató 
életmû-kiállítására és katalógusra 1 000 000 Ft

Sza bad kai Kép zõ mû vé szek Ipar mû vé sze ti és For ma ter ve zé si
Egye sü le te (Su bo ti ca–Szabadka)
A Kul tú ra-Pla kát 1966–2006 címû ki ál lí tás ra 
és a hoz zá kap cso ló dó ka ta ló gus ra 395 243 Ft

Szent end re Mû vé sze té ért Ala pít vány (Szent end re)
Szív-ügyek címû ki ál lí tás ra és ki ad vány meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

Szi lá gyi And rás (Döm söd)
Ki ál lí tás meg ren de zé sé re és ka ta ló gus ki adá sá ra 400 000 Ft

Szyksz ni an Wan da (Bu da pest)
A Hol volt, hol nem volt címû me se il luszt rá ci ók ki ál lí tá sá ra 
a szent end rei Skan zen Kor társ Mú ze um ban 400 000 Ft

Turi End re (Kecs ke mét)
A 70 éves mû vész ki ál lí tá sá nak ka ta ló gu sá ra 400 000 Ft

Uni kát Ipar mû vé sze ti Stú dió Bt. (Bu da pest)
Pá lya kez dõ ipar mû vé szek be mu ta tá sá ra az Even tu ell Ga lé ri á ban 
és az eh hez kap cso ló dó ki ad vány ra 500 000 Ft

Ve recz key Szil via (Bu da pest)
A Szín-te rek címû ki ál lí tás ra és a hoz zá kap cso ló dó öl töz kö dés-tex tí li ák 
be mu ta tá sá ra a Nem ze ti Szín ház Zik ku rat Galériájában 400 000 Ft

Vi rág Tí mea (Vác)
A FISE Ga lé ri á ban Meg úju ló ener gia for rá sok fel hasz ná lá sa az öl töz kö dés ben 
címû ön ál ló ki ál lí tás meg ren de zé sé re és az eh hez kap cso ló dó katalógusra 300 000 Ft
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Vox Ar tis Ala pít vány (Bu da pest)
Kor társ szak rá lis mû vé sze ti ki ál lí tás so ro zat ra és ka ta ló gus meg va ló sí tá sá ra 850 000 Ft

Ze le nák Ka ta lin (Bu da pest)
A Fé szek Ga lé ria Her man Ter mé ben ren de zen dõ ki ál lí tás ra 
és hoz zá kap cso ló dó ka ta ló gus ké szí té sé re 400 000 Ft

3. Szak mai ren dez vé nye ken való rész vé tel re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Nem zet kö zi Zo mánc mû vé sze ti
Al ko tó mû he lye (Kecskemét)
A XXXII. nem zet kö zi zo mánc mû vé sze ti al ko tó te lep meg ren de zé sé re* 1 000 000 Ft

Bán Ma ri an na (Bu da pest)
Az agyag hang ja nem zet kö zi szim pó zi u mon való rész vé tel re 150 000 Ft

Ba ra nyai Al ko tó te le pek Mû vé sze ti- és Kul tu rá lis Szer ve zõ Kht.
(Siklós)
Minden ami szilikát, a papírtól a betonig címû szimpózium megrendezésére 600 000 Ft
Több szó la mú in ven ció cím mel a 25. sik ló si nem zet kö zi ke rá mia szim pó zi um
meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Csa ta i né Hol ló sy Ka ta lin (Kecs ke mét)
A kecs ke mé ti XXXII. nem zet kö zi zo mánc mû vé sze ti 
al ko tó te le pen való rész vé tel re 150 000 Ft

Ele kes Gyu la (Odorheie-Secuiesc – Szé kely ud var hely)
A XXXII. nem zet kö zi zo mánc mû vé sze ti al ko tó te le pen való rész vé tel re 150 000 Ft

Fa ra gó Anna Má ria (Bu da pest)
Fe lü le ti kí sér le tek re raku ége té si tech no ló gi á val 
a Kecs ke mé ti Nem zet kö zi Ke rá mia Stúdióban 150 000 Ft

Fe ke tû Bog lár ka (Sze ged)
Szim pó zi um a fi a tal ke rá mi kus ge ne rá ci ó ért címû ren dez vény 
meg va ló sí tá sá ra Siklóson 700 000 Ft

Fi a tal Üveg mû vé szek Egye sü le te (Bár dud var nok)
A fi a tal üveg mû vé szek egye sü le té nek V. Fú zió címû szim pó zi u má ra 500 000 Ft

Gom bos Haj nal ka (Zsám bék)
A Kecs ke mé ti Nem zet kö zi Ke rá mia Stú dió mes ter kur zu sán való rész vé tel re 150 000 Ft

Haáz Re zsõ Ala pít vány (Odorheie-Secuiesc – Szé kely ud var hely)
Az Er dé lyi ma gyar res ta u rá to rok VII. to vább kép zõ kon fe ren ci á já ra 900 000 Ft
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Ha ber Szil via (Bu da pest)
Az agyag hang ja címû szim pó zi u mon való rész vé tel re 
a Kecs ke mé ti Nem zet kö zi Ke rá mia Stú di ó ban 150 000 Ft

Hor váth Ba lázs (Ka pos vár)
A Kecs ke mé ti Nem zet kö zi Ke rá mia stú di ó ban ke rá mi ák ké szí té sé re 150 000 Ft

Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti Sza bad is ko la Ala pít vány (Mór)
A II. móri nem ez mû vé sze ti al ko tó te lep meg szer ve zé sé re 400 000 Ft

Ke resz tu ry Ka ta lin (Bu da pest)
A 2006 Nan tes–Eu ro pe an Way(s) of Life címû nem zet kö zi 
de sign-ki ál lí tá son való rész vé tel tá mo ga tá sá ra 227 500 Ft

Kor társ Ke rá mia mû vé sze tért Ala pít vány (Kecs ke mét)
Ta lál ko zás  mes te rek kel címû mes ter kur zus-so ro zat meg ren de zé sé re 
a Kecs ke mé ti Nem zet kö zi Ke rá mia Stúdióban 1 500 000 Ft
Az Em lé ke zés 1956-ra címû szim pó zi um meg ren de zé sé re 
a Kecs ke mé ti Nem zet kö zi Ke rá mia Stú di ó ban 1 200 000 Ft

Ko vács Sza bolcs Gergõ (Bu da pest)
Nem zet kö zi szim pó zi u mon való rész vé tel re Kecs ke mé ten 150 000 Ft

Ma gyar De sign Kul tu rá lis Ala pít vány (Bu da pest)
Nem zet kö zi De sign Works hop (Trak tér 2) szer ve zé sé re, le bo nyo lí tá sá ra 1 500 000 Ft

Ma gyar Üveg mû vé sze ti Tár sa ság (Pécs)
Emma Var ga mes ter kur zu sá ra a kecs ke mé ti üveg-al ko tó mû hely ben 800 000 Ft

Mo holy-Nagy Mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Az Ipar mû vé sze ti Egye tem for ma ter ve zõ tan szé ké nek mû vész te le pé re* 400 000 Ft
Új mé dia és de sign az ok ta tás ban címû nem zet kö zi kon fe ren cia 
meg ren de zé sé re* 500 000 Ft

Mû vé szek Al ko tó Tár sa sá ga XVII. Köz hasz nú Egye sü let (Bu da pest)
Bar tók Béla szü le té sé nek 125. év for du ló já ra ren de zett szim pó zi um ra 300 000 Ft

Neh lich Krisz ti na (Bu da pest)
A Kecs ke mé ti Nem zet kö zi Ke rá mia Stú dió szim pó zi u mán való rész vé tel re 150 000 Ft

Néma Jú lia (Bu da pest)
Az NKS Me e ting Mas ters Clay and Ar chi tec tu re címû 
mes ter kur zu son való rész vé tel re 150 000 Ft

Ne mes Tí mea Iza bel la (Bu da pest)
Ége té si tech ni kák ra a Kecs ke mé ti Nem zet kö zi Ke rá mia Stú di ó ban 150 000 Ft

Nem zet kö zi Ke rá mia Stú dió Kht. (Kecs ke mét)
A kri ti kai ta nul má nyok címû nem zet kö zi kon fe ren cia meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft
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Nem zet kö zi Üveg mû vész Szö vet ség (Bár dud var nok)
A XVI. nem zet kö zi üveg szim pó zi um és a X. nem zet kö zi 
if jú sá gi üveg szim pó zi um meg ren de zé sé re 1 500 000 Ft

Olaj ág Ke resz tény Mû vé sze ti Tár sa ság (Bu da pest)
Ott ho nunk a ke resz tény Eu ró pa címû szim pó zi um meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Páz mán di An tal (Bu da pest)
Új al ko tá sok lét re ho zá sá ra a Kecs ke mé ti Nem zet kö zi Ke rá mia Stú di ó ban 150 000 Ft

Ra dics Már ta (Mis kolc)
Ke rá mia és épí té szet mes ter kur zu son való rész vé tel re 
a Kecs ke mé ti Nem zet kö zi Ke rá mia Stúdióban 150 000 Ft

Szán tó Ta más (Or da cse hi)
Ülõ plasz ti ka ké szí té sé re a Kecs ke mé ti Nem zet kö zi Ke rá mia Stú di ó ban 150 000 Ft

Tom ka Stú dió Mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
Fi a tal ru ha ter ve zõk di vat be mu ta tó já ra a szent end rei Mû vé szet ma lom ban 600 000 Ft

Tor má né Ja nisch Kor né lia (Bu da pest)
Az agyag, tûz, fa és só címû szim pó zi u mon való rész vé tel re 
a Kecs ke mé ti Nem zet kö zi Ke rá mia Stú dió mû vész te le pén 150 000 Ft

Tûz zo mánc mû vé szek Ma gyar Tár sa sá ga (Kecs ke mét)
A VI. nem zet kö zi bu da fo ki zo mánc mû vé sze ti works hop meg ren de zé sé re* 500 000 Ft

Vár bí ró Kin ga Eve lin (Bu da pest)
Fi gu rá lis ülõ bú tor pár ki vi te le zé sé re a Kecs ke mé ti 
Nem zet kö zi Ke rá mia Stú di ó ban 150 000 Ft

Vár he lyi Ju dit (Bu da pest)
Az ICSID ve ze tõ sé gi ülé se in való rész vé tel re 699 600 Ft

4. Szak iro da lom elõ ké szí té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba las si Ki adó Kft. (Bu da pest)
Szil vitz ky Mar git: Tér tex til és a töb bi év ti zed címû könyv meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

En ter Stu dio 98 Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság
(Budaörs)
A Gra fi kum címû könyv elõ ké szí té sé re és meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Ernst Mú ze um Kht. (Bu da pest)
Bu da pest, a szí nes vá ros – Zsol nay-épü let ke rá mi ák Bu da pes ten 
címû ki ad vány meg je len te té sé re 1 500 000 Ft
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Fe ke te György (Bu da pest)
A tár gyak ter mé szet raj za címû könyv fo tó anya gá nak és raj za i nak el ké szí té sé re 500 000 Ft

Har say Ilo na (Bu da pest)
Har say Ilo na: Bõr szer szá mos könyv cím mel ki ad vány meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

His to ria Ecc le si as ti ca Hun ga rica Ala pít vány (Szeged)
Bu da pes ti to rony órák 1900-ban címû kö tet meg je len te té sé re 500 000 Ft

Hol nap Ki adó Kft. (Bu da pest)
Wag ner Nán dor ról szó ló szak iro da lom elõ ké szí té sé re és meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Li pócz ki Ákos Le ven te (Bu da pest)
Az Ék szer teg nap és ma címû CD meg je len te té sé re 387 500 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
A kor társ mû anyag tárgy kul tú ra címû kö tet elõ ké szí té sé re 
és meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Nor dex Kul tu rá lis és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Mu cha tól Ru bi kig – Ma gyar és kö zép-eu ró pai ipar mû vé szet 
a XX. szá zad ban címû ki ad vány meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

P. Sza lay Emõ ke (Deb re cen)
Ma gyar re for má tus egy há zak ja va i nak tára. – A Ke let-Kas sai 
Egy ház me gye I–II. címû ki ad vány meg je len te té sé re 1 145 000 Ft

Pro Pan no nia Ki adói Ala pít vány (Pécs)
Baj kay Éva: Az utó pia bû vö le té ben címû ki ad vány 
nyom dai elõ ké szí té sé re és ki adá sá ra 700 000 Ft

Terc Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Fót)
Tér for má lás/tárgy for má lás 3-4 címû ki ad vány meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Vox Ar tis Ala pít vány (Bu da pest)
Mû vé szet az is ten tisz te let szol gá la tá ban címû 
ta nul mány kö tet elõ ké szí té sé re és ki adá sá ra 500 000 Ft

5. A kor társ ma gyar épí tõ mû vé szet gyûj te mé nyé nek gya ra pí tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Fej ér Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szé kes fe hér vár)
Szé kely Kati al ko tá sa i nak meg vá sár lá sá ra a szé kes fe hér vá ri 
Szent Ist ván Ki rály Mú ze um gyûj te mé nye számára 320 000 Ft

Ipar mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Pinc vicz ki Ju dit: Pa ra ván és Mol nár Imre: Bõr mun ka kol lek ci ó já nak 
meg va ló sí tá sá ra az Ipar mû vé sze ti Mú ze um számára 500 000 Ft
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Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár (Bu da pest)
Má tyás, a hu ma nis ta címû Cor vin-kár pi tok kö zép sõ ré szé nek 
meg vá sár lá sá ra 3 500 000 Ft

Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um (Bu da pest)
Nyer ges Éva–Oláh Ta más: Pe tõ fi 99 címû trip ti chon já nak meg va ló sí tá sá ra 1 000 000 Ft

So mogy Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Ka pos vár)
Bor ko vics Pé ter: Konstruk tív di at ré ta (In Me mo ri am Ta tlin) 
címû üveg plasz ti ká já nak meg vá sár lá sá ra 180 000 Ft

Tex til- és Tex til ru há za ti Ipar tör té ne ti és Mú ze umi Ala pít vány
(Budapest)
Dr. Bo lyós And rás, kék fes tõ népi ipar mû vész tel jes min ta kol lek ci ó já ból 
ken dõk fa li kár pi tok és zsû rí zett te rí tõ meg vá sár lá sá ra 400 000 Ft

6. Ipar mû vé sze ti al ko tá sok res ta u rá lá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba kony bé li Szent Ma u rí ci usz Ala pít vány (Ba kony bél)
Nyolc 17–18. szá za di úri hím zés res ta u rá lá sá ra 500 000 Ft

Blas ko vich Mú ze um Ba rá ti Köre (Tá pió sze le)
A tá pió sze lei Blas ko vich-gyûj te mény ipar mû vé sze ti ér té kû 
fegy ver anya gá nak res ta u rá lá sá ra 700 000 Ft

Bu dai Szerb Or to dox Egy ház me gye (Szent end re)
Két 18. szá za di mé cses és két 19. szá za di füs tö lõ res ta u rá lá sá ra 200 000 Ft

Bu da pest-Bel vá ro si Szent Anna Temp lom igaz ga tó ság (Bu da pest)
A bel vá ro si Szent An na-temp lom régi mi se ru hái kö zül 
1 ca su la res ta u rá lá sá ra 900 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Deb re cen)
Mon gol temp lo mi zász lók res ta u rá lá sá ra 566 000 Ft

Ipar mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
A Hopp Fe renc Ke let-Ázsi ai Mû vé sze ti Mú ze um 
ja pán gyûj te mé nyé ben õr zött sza mu ráj pán cél res ta u rá lá sá ra 1 000 000 Ft
Az Esz ter há zy Kincs tár egy da rab strucc ala kú dísz edé nyé nek 
és egy da rab fe de les dísz ser le gé nek res ta u rá lá sá ra 300 000 Ft

Ka piszt rán Szent Já nos ról ne ve zett Fe ren ces Rend tar to mány
(Bu da pest)
A Má ria Te ré zia mi se ruha-együt tes res ta u rá lá sá ra 700 000 Ft

EREDMÉNYKÖZLÉSEK n NKA HÍRLEVÉL 913



Ke resz te lõ Szent Já nos Ró mai Ka to li kus Plé bá nia
(Tir gu Mures – Ma ros vá sár hely)
Há rom ba rokk monst ran cia res ta u rá lá sá ra 160 000 Ft

Ma gyar Ben cés Kong re gá ció Pan non hal mi Fõ apát ság
(Pan non hal ma)
A pan non hal mi fõ apát ság ba rokk bú to ra i nak res ta u rá lá sá ra 500 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
A kép zõ- és ipar mû vé sze ti szak köz épp is ko la fõ be já ra ta fe let ti 
ól mo zott szí nes üveg ab lak res ta u rá lá sá ra 840 000 Ft

Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge (Bu da pest)
1742-bõl az ó bu dai zsi na gó gá ból szár ma zó tó ra szek rény-ta ka ró 
elsõ ré szé nek res ta u rá lá sá ra* 1 000 000 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
Xan tus Já nos kí nai rajz gyûj té sé nek res ta u rá lá sá ra 403 000 Ft
Jach ke, Franz: Nati o nal-Kle i dert rach ten und An sich ten  von Un garn… 
Wien 1821 címû köny vé nek res ta u rá lá sá ra 241 500 Ft

Pest Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szent end re)
A pen ci fa lu mú ze um 3 ma jo li kakály há já nak res ta u rá lá sá ra 800 000 Ft

Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Gyöm rõ)
A Jé zus Szí ve ró mai ka to li kus temp lom ól mo zott, fes tett üveg ab la ka i nak 
res ta u rá lá sá ra, pót lá sá ra* 1 500 000 Ft

Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Veszp rém var sány)
A veszp rém varás nyi Szent Adal bert ró mai ka to li kus temp lom 
szó szé ké nek res ta u rá lá sa 1 000 000 Ft

So mogy Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Ka pos vár)
Rá tét hím zé sû fa li kép egyik szár nyá nak res ta u rá lá sá ra 500 000 Ft

Sza bad kai Fe ren ces Rend ház (Su bo ti ca–Sza bad ka)
Pes ky Jó zsef há rom ol tár ké pé nek res ta u rá lá sá ra 480 000 Ft

Tex til- és Tex til ru há za ti Ipar tör té ne ti és Mú ze u mi Ala pít vány
(Budapest)
A XVIII. szá za di ló jár gá nyos mán gor ló mû hely res ta u rá lá sá nak IV. üte mé re 1 500 000 Ft

Ti szán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let és Deb re ce ni Re for má tus
Kol lé gi um (Debrecen)
A Köl csey csa lád ha gya té ká ból szár ma zó bú to rok, 
va la mint ezüst kely hek és te rí tõk res ta u rá lá sá ra 302 000 Ft
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7. Tech ni kai-tech no ló gi ai esz köz fej lesz tés re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Nem zet kö zi Zo mánc mû vé sze ti
Al ko tó mû he lye (Kecs ke mét)
Ol vasz tó ke men ce szi lit rúd be té te i nek cse ré jé re* 446 400 Ft

Ma gyar Üveg mû vé sze ti Tár sa ság (Pécs)
Pi co-drill gyé mánt fe jes fú ró gép be szer zé sé re 156 520 Ft

Nem zet kö zi Ke rá mia Stú dió Kht. (Kecs ke mét)
Kis mé re tû gáz ke men ce és szoft ver be szer zé sé re 705 000 Ft

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem (Sop ron)
Há rom di men zi ós nyom ta tó be szer zé sé re 2 000 000 Ft

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

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem (Sop ron)
Az I.CS.I.D. – a For ma ter ve zõk Nem zet kö zi Szö vet sé ge 2006. évi tag díj ára 240 000 Ft

Zsó tér Lász ló s. k.,
az Ipar mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

el nö ke

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

len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. már ci us 6.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. áp ri lis 26.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 294 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 333 092 238 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 10 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 8 364 000 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: 3 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 2 102 320 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 97 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 129 216 401 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 82 327 745 Ft

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

1. Fo tó mû vé sze ti al ko tó mun ká ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Elek Ju dit Ka ta lin (Bu da pest)
Ün ne pek a vi dé ki óvo dák ban mun ka té má ban 240 000 Ft

Fej ér Zol tán (Bu da pest)
A Petz val Jó zsef re vo nat ko zó írá sos anya gok szak mai fel dol go zá sa 
és köz zé té te le 160 000 Ft
Spo la rics Olga (1895–1969) és Wlas sics Ad or ján (1893–1947) 
fo tó mû vé sze ti mun kás sá gá nak ta nul má nyo zá sa és is mer te té se 160 000 Ft

Fe ke te Zsolt (Tir gu-Mu res–Ma ros vá sár hely)
Or bán Ba lázs és Ve ress Fe renc XIX. szá za di és Fe ke te Zsolt 
XXI. szá za di fény ké pei Er dély ugyan azon hely szí ne i rõl 720 000 Ft

Fe li ci des Il di kó (Bu da pest)
A meg ma radt még mû kö dõ kézi la bo rok mes te rei és mes ter fo gá sai 
– össze ha son lí tó ta nul mány 480 000 Ft

Frankl Ilo na (Al io na) (Bu da pest)
Múlt idé zõ mes ter sé gek, mû he lyek meg örö kí té se 480 000 Ft

He ge dûs 2 Lász ló (Szé kes fe hér vár)
Új al ko tá sok el ké szí té sé re (Az akt, mint mo tí vum) 320 000 Ft

Ke re kes Gá bor (Bu da pest)
A work bo ok 2006 címû port fó lió foly ta tá sa ként 480 000 Ft
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Kresz Al bert (Gö döl lõ)
A Pa lóc föld ci gány prí má sai és ze né szei címû fo tó so ro zat 320 000 Ft

Mol nár Zol tán (Bu da pest)
Árva roma gye re kek Ro má ni á ban mun ka té má ban 560 000 Ft

Mó ricz Si mon (Bu da pest)
Mon go lok Hõ gyé szen cím mel fo tó esszé el ké szí té sé re 640 000 Ft

Mu csy Szil via (Bu da pest)
Fo tó mû vé sze ti al ko tó mun ká ra: Nagy ma mák cím mel fo tó so ro zat ké szí té sé re 480 000 Ft

Rá kos sy Pé ter (Bu da pest)
La kó te le pi tör té ne tek címû al ko tá sok meg va ló sí tá sá ra 720 000 Ft

Sol tész Ist ván (Nyír egy há za)
Id. Sol tész Ist ván ki ál lí tá si anya gá nak el ké szí té sé re 160 000 Ft

Spi lák Zsu zsan na (Bu da pest)
Me ne kü lé si út vo na lak címû fo tó esszé el ké szí té sé re 320 000 Ft

Szász Lil la (Bu da pest)
Ta lált nõk – Haj lék ta lan anyák ról ké szült port ré so ro zat el ké szí té sé re 320 000 Ft

Sze ren csés Já nos (Bu da pest)
Több sí kú tér -ké pek lét re ho zá sá nak foly tat ásá sa 240 000 Ft

Ten gö lics Lász ló (Bu da pest)
Kis te le pü lé sek hez kö tõ dõ mon dák fel dol go zá sa régi el já rá sok al kal ma zá sá val 480 000 Ft

Vé kás Mag dol na (Bu da pest)
Bi kro má tos fo tó el já rá sok (pig ment, gumi, olaj, fény nyomás) kí sér le te zé se 640 000 Ft

Vi tos Bo tond (Gyö gyös) 
Szub jek tív ref le xió egy, a kor társ tech no ló gi ák ál tal sza bá lyo zott 
al ter na tív (szub kul tu rá lis) vi lág kép re 240 000 Ft

2. Ki ál lí tás ra, ka ta ló gus ra, do ku men tá ci ó ra

Pály zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ara tó Alíz (Bu da pest)
A fotó szak 2006-ban dip lo má zó hall ga tó i nak ki ál lí tá sá ra 
és ka ta ló gu sa ki adá sá ra 900 000 Ft

Bar ta Zsolt Pé ter (Két bo dony)
A szé kes fe hér vá ri  vá ro si kép tár ban meg ren de zen dõ egyé ni, 
ret ros pek tív ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 296 000 Ft
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Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
Do bos Gá bor ope ra tõr, film ké szí tõ, fo to grá fus 
do ku men tum-fo tó i ból ké szü lõ ki ál lí tás ra 700 000 Ft

Bu da pest Ga lé ria (Bu da pest)
For ma újí tó tö rek vé sek a ma gyar fo tó mû vé szet ben – 
a ’70-es és ’80-as évek cím mel fo tó ki ál lí tás ra és ka ta ló gus ra 1 000 000 Ft

Cseh Gab ri el la (Bu da pest)
A Sem mi kép címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra a bu da pes ti Fran cia In té zet ben 300 000 Ft

Dré gely Imre (Bu da pest)
A Mo no szkóp címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 430 000 Ft

Du na ka nyar Fo tó klub (Vác)
75 év – Ko csis Ist ván fo tó mû vész ret ros pek tív 
ki ál lí tás-ka ta ló gu sá nak ki adá sá ra 500 000 Ft

Ernst Mú ze um Kht. (Bu da pest)
Fe ke te And rás fo tó mû vész ki ál lí tá sá ra a Do rottya Ga lé ri á ban 490 000 Ft

Fé szek Mû vész klub (Bu da pest)
Fo tó mû vé sze ti ki ál lí tás ra a Fé szek Ga lé ri á ban 250 000 Ft

Fo tog ra fus.hu – Ala pít vány a ma gyar fo to grá fi á ért (Solymár)
Dunaújvárosi fotográfiai biennálé létrehozására 2 000 000 Ft

Frankl Ilo na (Al io na) (Bu da pest)
A Pe rip he rie címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra Bécs ben 150 000 Ft

Hap Hun ga ro-Aust ro Plan Épí té sze ti Ter ve zõ és Ta nács adó Kft.
(Bu da pest)
Ma gyar for ma cím mel Se id ner Zol tán, Bá rány Nán dor, 
Du lo vits Jenõ és Né meth Jó zsef kö zös em lék ki ál lí tás ára a fo tó hó nap ban 600 000 Ft

Háló Kö zös ség fej lesz tõ Ka to li kus Egye sü let (Bu da pest)
A Kol ta Ga lé ria ki ál lí tá sa i nak meg va ló sí tá sá ra 1 200 000 Ft

Kö zép-Eu ró pa Tánc szín ház Egye sü let (Bu da pest)
A Beth len Kor társ Fo tó ga lé ria ki ál lí tá sa i ra a 2006/2007. évad ban 500 000 Ft

Lu men Fo tó mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
A Lu men Ga lé ria 2006. évi ki ál lí tá sa i nak meg va ló sí tá sá ra 660 000 Ft

Ma gyar Ben cés Kong re gá ció Pan non hal mi Fõ apát ság
(Pan non hal ma)
A Re gu la ocu lo rum ki ál lí tás ra Pan non hal mán (2006. márc. 21–nov. 11.) 
és a hoz zá kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re* 1 000 000 Ft

Ma gyar Fo to grá fi ai Ala pít vány (Bu da pest)
A Ma gyar Fo to grá fi ai Mú ze um ki ál lí tá si prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 3 450 000 Ft

918 NKA HÍRLEVÉL n EREDMÉNYKÖZLÉSEK



Ma gyar Fo to grá fu sok Háza Kht. (Bu da pest)
Egyé ni és cso por tos ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra és a hoz zá kap cso ló dó
ka ta ló gus ki adá sá ra 15 477 000 Ft

Ma gyar Fo tó ri por te rek Tár sa sá ga (Bu da pest)
A XXV. ma gyar saj tó fo tó ki ál lí tás ra a Mû vé sze tek Pa lo tá já ban* 1 500 000 Ft
Ste fan Mo ses 1956-os ma gyar or szá gi ké pe i bõl ren de zett ki ál lí tás ra* 400 000 Ft

Ma gyar Táv ira ti Iro da Rt. (Bu da pest)
Az MTI fotó – 50 év ké pei címû ki ál lí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ma gyar Ké zõ mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Nem zet kö zi ki ál lí tás ra az egye tem Bar csay-ter mé ben 
az Ex po nált em lék címû kon fe ren ci á hoz kap cso ló dó an 1 180 000 Ft

Mil le ná ris Prog ram iro da Kul tu rá lis Kht. (Bu da pest)
A Mil le ná ris Park Csiga-ga lé ri á já nak Bu da pest ké pek ben 
címû ki ál lí tás so ro za tá hoz ké szü lõ ka ta ló gus meg je len te té sé re 800 000 Ft

Mis kol ci Ga lé ria Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Miskolc)
A Bor+tár lat Kis ga lé ria 2006. évi ki ál lí tá si prog ram ja meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Miró Fo tó mû vé sze ti Ala pít vány (Ba la ton bog lár)
A Miró fo tó ga lé ria hat ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 360 000 Ft

Nagy La jos (Bu da pest)
Az Öt ven év fo tó i ból öt ven kép mun ka cí mû, Nagy La jos 80. szü le tés nap já hoz 
kap cso ló dó ki ál lí tás meg ren de zé sé re és ka ta ló gus elkészítésére 300 000 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
Kép gyár tó di nasz tia Szé kely ud var he lyen – a Ko váts-nap fény mû te rem 
száz éve ki ál lí tás ra 1 000 000 Ft

Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság (Bu da pest)
Ma gyar rend õr ség a XIX–XX. szá zad ban – vá lo ga tás hí res fo tó mû vé szek 
al ko tá sa i ból címû ki ál lí tás lét re ho zá sá ra 500 000 Ft

Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um (Bu da pest)
Ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra Pi linsz ky Já nos fo tó i ból, a köl tõ ha lá lá nak 25. 
és szü le té sé nek 85. év for du ló ján 200 000 Ft

Sar kan tyú Il lés (Bu da pest)
A „Fran cia ma gyar” címû port ré fo tó-so ro zat ki ál lí tá sá ra 
a bu da pes ti Fran cia In té zet ben 450 000 Ft

Põ cze At ti la (Bu da pest)
A Vin ta ge Ga lé ria ki ál lí tá si prog ram já nak 
és a prog ram do ku men tá lá sá nak meg va ló sí tá sá ra 1 200 000 Ft
A Mo dern ma gyar fo to grá fia címû ki ál lí tás ra 
a mün che ni Bern he i mer Ga lé ri á ban 500 000 Ft
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Si mo nyi Ká roly Szak kö zép is ko la és Szak is ko la (Pécs)
A XXXIX. or szá gos kö zép is ko lai fo tó ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Sza mó dy Zsolt (Ta ta bá nya)
A Ten ger-je len lét címû ki ál lí tás hoz kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re 700 000 Ft

Szel lem kép Film- és Fo tó mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
A Szel lem kép sza bad is ko la fo tó ki ál lí tá sá ra 
a Fo tó hó nap 2006. ren dez vény kap csán 400 000 Ft

Szi lá gyi Len ke (Bu da pest)
A Party címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 450 000 Ft

Tér erõ Ala pít vány (Bu da pest)
Fo tó ki ál lí tá sok ra 2006–2007 a Re tor ta Ga lé ri á ban 700 000 Ft

Tóth Szil via (Bu da pest)
Vá ro si tör té ne tek címû fo tó ala pú kép re gény ins tal lá ció-ki ál lí tás ra, 
a Lu men ga lé ri á ban 200 000 Ft

Tu ray Ba lázs (Bu da pest)
Az Éj sza ka címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 170 000 Ft

Van csó Zol tán (Bu da pest)
A Bu da pest–Pá rizs fo tó ki ál lí tás ra 620 000 Ft

Váci Mi hály Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Gyer mek cent rum
(Nyír egy há za)
A VMK fo tó ga lé ria ki ál lí tá sa i nak meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Veszp rém)
A veszp ré mi Ba kony Fo tó klub ju bi le u mi ki ál lí tá sá ra és ka ta ló gu sa ki adá sá ra 200 000 Ft

3. Szak mai ren dez vé nyek re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ei fert Já nos (Gyõr)
Nem zet kö zi di a po rá ma fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 200 000 Ft

Fotó és Film mû vé sze ti In té zet (Ko mar no–Rév ko má rom)
Az I. fel vi dé ki ma gyar fo tó mû vé sze ti kon fe ren ci á ra 300 000 Ft

Lu men Fo tó mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
Ak ti vá lás – Fo tó mû vé szet és tár sa dal mi ak ti viz mus 
címû szak mai ren dez vény meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Ma gyar Fo to grá fu sok Háza Kht. (Bu da pest)
Fo to grá fi á val össze füg gõ ren dez vé nyek meg va ló sí tá sá ra 1 400 000 Ft
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Ma gyar Fo tó mû vé sze ti Al ko tó cso por tok Or szá gos Szö vet sé ge
(Budapest)
FIAP (Nem zet kö zi Fo tó mû vé sze ti Szö vet ség) kong resszu sá ra Kí ná ban 290 000 Ft

Mi ni mum Party Tár sa ság (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A XI. Mi ni mum Party össz mû vé sze ti al ko tó tá bor meg va ló sí tá sá ra, 
do ku men tá lá sá ra és ka ta ló gu sa kiadására 300 000 Ft

Ma gyar Di a po rá ma és Mul ti ví zió Egye sü let (Bu da pest)
40 éves a ma gyar di a po rá ma mû vé szet – A nem zetk özi di a po rá ma gála 
váci meg va ló sí tá sá ra 150 000 Ft

Moz gás kor lá to zot tak Nem zet kö zi Fotó- és Szí nes dia-pá lyá za ta
(MONFODI) Alapítvány
A IX. fo tós al ko tó te lep meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Põ cze At ti la (Bu da pest)
A Vin ta ge Ga lé ria be mu ta tá sá ra a Pa ris Pho to 2006 
címû nem zet kö zi tár la ton 1 000 000 Ft

4. Szak könyv tá rak vá sár lá sa i nak tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Art po ol Mû vé szet ku ta tó Köz pont Kht. (Bu da pest)
A köz pont kor társ mû vé sze ti szak könyv tá rá nak ál lo mány bõ ví té sé re 100 000 Ft

Ma gyar Fo to grá fia Ala pít vány (Bu da pest)
A Ma gyar Fo to grá fi ai Mú ze um könyv tár gya ra pí tá sá ra 121 445 Ft

Ma gyar Fo to grá fu sok Háza Kht. (Bu da pest)
A Pé csi Jó zsef Szak könyv tár ál lo má nya gya ra pí tá sá ra 1 000 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Az egye tem könyv tá rá nak fo tó mû vé sze ti ál lo má nya bõ ví té sé re 500 000 Ft
Fo tó mû vé sze ti al bu mok vá sár lá sá ra a szak kö zép is ko la szak könyv tá ra szá má ra 400 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)
A mú ze um tör té ne ti fény kép tá ra szak könyv tá rá nak gya ra pí tá sá ra 93 300 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
A mú ze um szak könyv tá ra fo tó mû vé sze ti könyv vá sár lá sá ra 200 000 Ft

Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um (Bu da pest)
Fo to grá fi ai szak köny vek vá sár lá sá ra 100 000 Ft
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5. Fo tó al bu mok ra, fo tó mû vé sze ti hon la pok ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Eper je si Ág nes (Bu da pest)
A Csa lá di al bum címû ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft

Far kas An tal (Kecs ke mét)
Mun ka könyv – Hû ség a kép hez, hû ség az art hoz cím mel 
elsõ ön ál ló fo tó al bum meg je len te té sé re 1 500 000 Ft

Ma gyar Fo to grá fi ai Ala pít vány (Bu da pest)
Su gár Ka ta-mo no grá fia meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
A Mag di köny ve címû em lék kö tet ki adá sá ra 800 000 Ft

Ku dász Gá bor Ari on (Bu da pest)
Ku dász Gá bor Ari on: Tá bor címû fo tó al bu má nak meg je len te té sé re 800 000 Ft

Lu men Fo tó mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
A Lu men Ga lé ria má so dik évét do ku men tá ló ka ta ló gus ki adá sá ra 1 000 000 Ft

Ma gyar Fo tó ri por te rek Tár sa sá ga (Bu da pest)
Az Év fo tói – 2006 meg je len te té sé re* 1 500 000 Ft

Mar ko vics Fe renc (Bu da pest)
Ju bi le u mi, két nyel vû en cik lo pé dia meg je len te té sé re 3 000 000 Ft

Ma gyar Fo to grá fi ai Ala pít vány (Bu da pest)
A Bras sai Ma gyar or szá gon címû kö tet meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Nap Ki adó Kft. (Bu da pest)
Zöld völgy – Kis tér ség címû fo tó al bum meg je len te té sé re 
15 fo tó mû vész mun ká já ból 1 500 000 Ft

Põ cze At ti la (Bu da pest)
Csi ky Ti bor: Fo tó mun kák címû al bum ki adá sá ra 700 000 Ft

Sza bó De zsõ (Bu da pest)
Sza bó De zsõ egyé ni al bum ki adá sá ra 
(1998–2006-ig ké szült fo tó mû vé sze ti mun kák) 800 000 Ft

Szi lá gyi Gá bor (Bu da pest)
A po zi tív mû hely – kor társ fo tóg rá fi a mû hely hon lap já nak 
el ké szí té sé re és mû köd te té sé re 500 000 Ft

Új Man dá tum Lap- és Könyv ki adó Bt. (Bu da pest)
Szi lá gyi Sán dor: For ma újí tó tö rek vé sek a ma gyar fo tó mû vé szet ben, 
1965–1990 címû fo tó al bum ki adá sá ra 2 000 000 Ft

Tóth Ist ván (Ceg léd)
Tóth Ist ván élet mû-al bu má nak meg je len te té sé re 1 500 000 Ft
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6. A fo tó kul tú ra ter jesz té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Baki Pé ter (Bu da pest)
A fény ké pé szet mun ka cí mû + fo tó tech ni kai szak köny meg je len te té sé re 3 500 000 Ft

Nor dex Kul tu rá lis és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Az Akt fo to grá fia címû kö tet meg je len te té sé re 1 580 000 Ft

Põ cze At ti la (Bu da pest)
Kál mán Kata: A ma dzsar is ko la 1927–1929 címû könyv meg je len te té sé re 500 000 Ft

Bán And rás s. k.,
a Fo tó 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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ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. már ci us 16.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. áp ri lis 27.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 125 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 242 839 205 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 2 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 21 660 000 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: 17 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 44 138 350 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 41 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 71 243 500 Ft
Jó vá ha gyott vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 48 768 500 Ft

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

1. Épí tõ mû vé sze ti al ko tá sok be mu ta tá sá ra a mé di á ban

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ja nus 62 Mû vé sze ti és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Kor társ ma gyar épí té szek port ré film-so ro za tá ra XII kõ mû ves cím mel 
a Duna Te le ví zó ban 2 400 000 Ft

Te lin Te le kom mu ni ká ci ós Kft. (Sze ged)
Sze ge di épí té szek és más te rü le ten élõ al ko tók sze ge di vo nat ko zá sú 
mun ká i nak be mu ta tá sá ra 2 500 000 Ft

2. Al ko tói tá mo ga tás ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bibó Ist ván (Bu da pest)
A Pol lack Mi hály címû könyv kéz ira tá nak meg írá sá ra 480 000 Ft

De me ter Gá bor (Su bo ti ca–Sza bad ka)
Al ko tói tá mo ga tás Sza bad ka, Sze ged és Te mes vár 1918–1941 kö zöt ti 
épí té sze ti fej lõ dé se címû ta nul mány el ké szí té sé re 480 000 Ft

Furu Ár pád (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Al ko tói tá mo ga tás A Nyi kó men te népi épí té sze te címû kéz irat meg írá sá ra 480 000 Ft

Ke se rû Ka ta lin (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás To rocz kai Vi gand Ede címû könyv kéz ira tá nak meg írá sá ra 480 000 Ft
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Klo bu sovsz ki Pé ter (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás Klo busovsz ki Pé ter: Kor társ sváj ci épí té szet 
címû kéz irat meg írá sá ra 480 000 Ft

Lé vai-Ka nyó Ju dit (Bu da pest)
A La bi rin tus ban címû épí té szet el mé le ti ta nul má nyok meg írá sá ra 480 000 Ft

Vá czi Pi ros ka (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás ta nul mány kéz ira tá nak meg írá sá ra 
Fõ úri pa lo ták Bu da pes ten a du a liz mus ko rá ban 1867–1914 címmel 240 000 Ft

3. Szak mai ki ad vá nyok ra (ha gyo má nyos, in ter ne tes, di gi tá lis meg je len te tés)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Fe ke te Sas Könyv ki adó Bt. (Bu da pest)
A mil len ni u mi föld alat ti meg ál lói a vi lág örök ség men tén 
mun ka cí mû al bum ki adá sá ra 500 000 Ft

Furu Ár pád (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A Ka lo ta szeg népi épí té sze te címû szak mai ki ad vány meg je len te té sé re 1 500 000 Ft

Her czeg Ág nes (Bu da pest)
Szép és kies ker tek cím mel ki ad vány meg je len te té sé re 1 700 000 Ft

Hol nap Ki adó Kft. (Bu da pest)
Vá rallyay Réka: Ko mor  Mar cell és Ja kab De zsõ 
címû ki ad vá nyá nak meg je len te té sé re 1 850 000 Ft

Ki já rat Ki adó Bt. (Bu da pest)
Fe rencz Ist ván Ybl- és Ma gyar Mû vé sze tért-dí jas épí tész 
mo no grá fi á já nak meg je le ní té sé re 560 000 Ft

Ko lozs vá ri Mû ve lõ dé si Egye sü let (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Tho rocz kai Wi gand Ede vá lo ga tott írá sai címû ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft

Kri te ri on Könyv ki adó Kft. (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Az er dé lyi mû em lé kek címû ki ad vány meg je len te té sé re 900 000 Ft

Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház Lut her Ki adó (Bu da pest)
Evan gé li kus temp lo mok Ma gyar or szá gon 1990–2006 címû kö tet ki adá sá ra 1 400 000 Ft
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Terc Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Fót)
Idõ és tér az épí té szet ben címû könyv ki adá sá ra 1 800 000 Ft
Az id. Ja ná ky Ist ván címû könyv ki adá sá ra 2 000 000 Ft
Koz ma La jos és az új ház címû könyv ki adá sá ra 2 500 000 Ft
10. épí tész port ré – Oss kó Ju dit te le ví zi ós in ter júi 1977–1995 
címû könyv ki adá sá ra 1 200 000 Ft
Vá ri né Szi lá gyi Ibo lya: Épí tész pro fi lok címû könyv ki adá sá ra 1 500 000 Ft
A XII kõ mí ves címû könyv ki adá sá ra 1 800 000 Ft

Vin ce Ki adó és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Sisa Jó zsef: Kas tély épí té szet és kas tély kul tú ra Ma gyar or szá gon 
címû mun ká já nak meg je len te té sé re 2 500 000 Ft

4. Szak mai ren dez vé nyek re, to vább kép zés re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ars To pia Ala pít vány (Bu da pest)
A IX. és X. szé kely föl di für dõ épí tõ ka lá ka címû épí té sze ti ren dez vény 
meg szer ve zé sé re és le bo nyo lí tá sá ra 1 370 000 Ft

Ber csé nyi Épí tész Szak kol lé gi u mért Ala pít vány (Bu da pest)
EASA006 Bu da pest cím mel épí tész hall ga tói ta lál ko zó szer ve zé sé re 
,,Köz: hely” cím mel 5 050 000 Ft

Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem (Bu da pest)
Lip pay Já nos és kora címû tu do má nyos kon fe ren cia meg szer ve zé sé re 720 000 Ft

Épí tész fó rum Ki adói Kft. (Bu da pest)
Föld alat ti be szél ge té sek címû ren dez vény so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 732 000 Ft
A Mé dia épí té sze ti dí jak 2006 címû ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra 499 000 Ft

Hap Hun ga ro-Aust ro Plan Épí té sze ti Ter ve zõ és Ta nács adó Kft.
(Bu da pest)
Sán dy Gyu la épí tész (1868–1953) em lék ki ál lí tás meg ren de zé sé re 770 500 Ft
Jur csik Ká roly épí tész élet mû-ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 855 500 Ft
Po ló nyi Ká roly (1928–2002) épí tész em lék ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 350 000 Ft
A Volt Gyõr ben egy ter ve zõ iro da (É. M. gyõ ri ter ve zõ vál la lat be mu ta tá sa) 
cím mel ki ál lí tás meg ren de zé sé re 935 500 Ft
Kiss Ti bor (1899–1972) épí tész em lék ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 789 000 Ft
A szo ci a lis ta re a liz mus ma ra dan dó épü le tei címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 837 000 Ft

Ipar mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Az új ház – Koz ma La jos vil la épü le tei címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 1 195 000 Ft

Lam pert Ró zsa Haj nal ka (Bu da pest)
A TICCIH XIII. nem zet kö zi kong resszu sán tör té nõ rész vé tel re 90 000 Ft
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Ma gyar Épí té sze tért Ala pít vány (Bu da pest)
Az épí té szet hó nap ja – 2006 cím mel or szá gos épí té sze ti 
fesz  tivál meg ren de zé sé re 3 280 000 Ft

Pin tér Ta más (Bu da pest)
A IX. Do co mo mo In ter na ti o nal Con fe ren ce-n tör té nõ rész vé tel re 
és elõ adás tar tá sá ra – The Re vi val of Mo dern Hun ga ri an Ar chi tec tu re 
int the Early 60S címmel 165 000 Ft

Vas Me gyei Tu do má nyos Is me ret ter jesz tõ Egye sü let (Szom bat hely)
A Sa va ria ur ba nisz ti kai nyá ri egye tem meg ren de zé sé re 
Kö zép te le pü lé sek kör nye zet kul tú rá ja címmel 550 000 Ft

5. Nem zet kö zi je len lét biz to sí tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Ur ba nisz ti kai Kht. (Bu da pest)
A MUT 2006. évi tag dí já nak be fi z e té sé re az ECTP-ben 350 000 Ft

He ge dûs Pé ter s. k.,
az Épí tõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

el nö ke
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KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. feb ru ár 28.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. áp ri lis 28.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 402 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 252 897 198 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 33 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 15 728 252 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: 7 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 7 416 465 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 287 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 170 741 708 Ft
Jó vá ha gyott vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 137 305 896 Ft

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

1. Könyv tá ri mi nõ ség biz to sí tá si pro jek tek re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bró dy Sán dor Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Eger)
Hasz ná lói elé ge dett ség mé rés és tel je sít mény mé rés be ve ze té sé re 700 000 Ft

Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la (Bu da pest)
A mi nõ sé gi cé lok el éré sé nek ér té ke lé se tel je sít mény mu ta tók 
al kal ma zá sá nak be ve ze té sé vel pro jekt meg va ló sí tás ra 294 000 Ft

Cse me gi Ká roly Könyv tár és In for má ci ós Köz pont (Csong rád)
A csong rá di, ma kói és szent esi könyv tár tel je sít mény mu ta tó i nak be ve ze té sé re* 467 000 Ft

Deák Fe renc Me gyei Könyv tár (Za la eger szeg)
Mi nõ ség biz to sí tás be ve ze té sé nek ki dol go zá sá ra a Zala me gyei könyv tá rak ban 530 000 Ft

Deb re ce ni Egye tem (Deb re cen)
Könyv tá rak együtt mû kö dé se a mi nõ ség fej lesz tés ben te ma ti ká jú 
pro jekt meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Gö döl lõi Vá ro si Könyv tár és In for má ci ós Köz pont (Gö döl lõ)
A Bench mar king-mó dszer alap ján ki dol go zott könyv tá ri tel je sít mény mé ré si 
mu ta tó rend szer al kal ma zá sá nak be ve ze té sé re a gö döl lõi 
és érdi városi könyvtárban 400 000 Ft

Kis fa lu dy Ká roly Me gyei Könyv tár (Gyõr)
A könyv tár mi nõ sé gi do ku men tá ci ó já nak, mi nõ sé gi ké zi köny vé nek 
el ké szí té sé re, a hasz ná lók igé nye i hez iga zo dó ki szá mít ha tó szolgáltatásért 400 000 Ft
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Mé li usz Ju hász Pé ter Me gyei Könyv tár (Deb re cen)
Tel je sít mény mu ta tók al kal ma zá sá nak be ve ze té sé re 400 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Nyír egy há za)
Könyv tá ri mi nõ ség biz to sí tá si pro jekt meg va ló sí tá sá ra – part ner köz pon tú ság 
me gyei és fel sõ ok ta tá si könyv tá rak mi nõ ség fej lesz té se címmel 200 000 Ft

Or szá gos Ide gen nyel vû Könyv tár (Bu da pest)
A mi nõ sé gi cé lok el éré sé nek ér té ke lé se tel je sít mény mu ta tók al kal ma zá sá nak 
be ve ze té sé vel te ma ti ká jú pro jekt kidolgozására 391 000 Ft

Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár (Bu da pest)
Könyv tá ri mi nõ ség fej lesz tés 21 pro jekt má so dik fá zi sá nak ki dol go zá sá ra 400 000 Ft

Szol no ki Fõ is ko la (Szol nok)
Part ner köz pon tú ság te ma ti ká jú mi nõ ség biz to sí tá si pro jekt ki dol go zá sá ra 200 000 Ft

Vö rös marty Mi hály Me gyei Könyv tár (Szé kes fe hér vár)
Könyv tá ri tel je sít mény mu ta tók al kal ma zá sá nak be ve ze té sé re négy 
Fej ér me gyei könyv tár ban* 600 000 Ft

2. Kis te le pü lé sek könyv tá ri el lá tá sá nak kor sze rû sí té si pro jekt jé re

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)
A kis te le pü lé si szol gál ta tó he lyek szak mai mun ká já nak el vég zé sé re 1 500 000 Ft

Ba las si Bá lint Me gyei Könyv tár (Sal gó tar ján)
A kis te le pü lé si szol gál ta tó he lyek szak mai mun ká i nak el vég zé sé re 1 200 000 Ft

Bé kés Me gye Kép vi se lõ-tes tü le te Me gyei Könyv tá ra (Bé kés csa ba)
A kis te le pü lé si szol gál ta tó he lyek szak mai mun ká i nak el vég zé sé re 
Bé kés me gyé ben 1 000 000 Ft

Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár (Szom bat hely)
A BDK könyv tár el lá tá si szol gál ta tá si rend sze ré nek ré szét ké pe zõ
kis te le pü lé si könyv tá ri szol gál ta tó hely ret ros pek tív ál lo mány fel tá rá sá ra 1 300 000 Ft

Bró dy Sán dor Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Eger)
A kis te le pü lé si szol gál ta tó he lyek szak mai mun ká i nak el vég zé sé re 
He ves me gyé ben 1 350 000 Ft

Cher nel Kál mán Vá ro si Könyv tár (Kõ szeg)
A kis te le pü lé si szol gál ta tó he lyek könyv tá ri célú 
szak mai mun ká i nak el vég zé sé re 1 100 000 Ft
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Csor ba Gyõ zõ me gyei Könyv tár (Pécs)
A kis te le pü lé si könyv tá ri szol gál ta tó he lyek szak mai mun ká i nak el vég zé sé re 1 000 000 Ft

Deák Fe renc Me gyei Könyv tár (Za la eger szeg)
A kis te le pü lé si szol gál ta tó he lyek szak mai mun ká i nak el vég zé sé re 1 000 000 Ft

De ve cse ri Vá ro si Könyv tár (De ve cser)
A kis te le pü lé si szol gál ta tó he lyek szak mai mun ká i nak el vég zé sé re 1 500 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Ver seg hy Fe renc Könyv tár (Szol nok)
A kis te le pü lé si szol gál ta tó he lyek szak mai mun ká i nak el vég zé sé re 1 200 000 Ft

Ke me nes al jai Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Cell dö mölk)
A kis te le pü lé si szol gál ta tó he lyek szak mai mun ká i nak el vég zé sé re 1 000 000 Ft

Kis fa lu dy Ká roly Me gyei Könyv tár (Gyõr)
A kis te le pü lé si szol gál ta tó he lyek szak mai mun ká i nak el vég zé sé re 1 200 000 Ft

Könnyû Lász ló Vá ro si Könyv tár (Ta má si)
A kis te le pü lé si szol gál ta tó he lyek szak mai mun ká i nak el vég zé sé re 
(Si mon tor nya, Tamási) 800 000 Ft

Kör men di Kul tu rá lis Köz pont és Fa lu di Fe renc Könyv tár
(Kör mend)
A kis te le pü lé si szol gál ta tó he lyek szak mai mun ká i nak el vég zé sé re 1 000 000 Ft

Ma dách Imre Vá ro si Könyv tár (Ba las sa gyar mat)
A kis te le pü lé si szol gál ta tó he lyek szak mai mun ká i nak el vég zé sé re 600 000 Ft

Me gyei és Vá ro si Könyv tár, Ka pos vár (Ka pos vár)
Kis te le pü lé sek könyv tá ri szol gál ta tó he lyek szak mai célú mun ká la ta i nak 
el vég zé sé re So mogy me gyé ben* 1 500 000 Ft

Móra Fe renc Vá ro si Könyv tár (Szent gott hárd)
A kis te le pü lé si szol gál ta tó he lyek könyv tá ri célú szak mai 
mun ká i nak el vég zé sé re 1 000 000 Ft

Mû ve lõ dé si Ott hon és Könyv tár (Rép ce lak)
A kis te le pü lé si szol gál ta tó he lyek szak mai mun ká i nak el vég zé sé re 900 000 Ft

Soly már Imre Vá ro si Könyv tár (Bony hád)
A kis te le pü lé si szol gál ta tó he lyek szak mai mun ká i nak el vég zé sé re 600 000 Ft

Te rü le ti Mû ve lõ dé si In téz mé nyek Egye sü le te (Budapest)
Kis te le pü lé sek könyv tá ri el lá tá sá ra 1 300 000 Ft
A kis te le pü lé si szol gál ta tó he lyek könyv tá ri célú 
szak mai mun ká i nak el vég zé sé re 1 200 000 Ft

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Illyés Gyu la Könyv tá ra (Szek szárd)
Kis te le pü lé sek könyv tá ri el lá tá sá nak kor sze rû sí té si pro jekt jé re 1 200 000 Ft
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Vá ro si Könyv tár (Kis vár da)
A kis te le pü lé si szol gál ta tó he lyek könyv tá ri célú 
szak mai mun ká i nak el vég zé sé re 800 000 Ft

Vá ro si Könyv tár és Mú ze um (Ta pol ca)
A kis te le pü lé si szol gál ta tó he lyek szak mai mun ká i nak el vég zé sé re 800 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Sik lós)
A sik ló si el lá tó rend szer hez tar to zó kis te le pü lé si szol gál ta tó he lyek 
könyv tá ri célú szak mai mun ká i nak el vég zé sé re 1 200 000 Ft

3. Könyv tár szak mai ki ad vá nyok elõ ké szí té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba las si Bá lint Me gyei Könyv tár (Sal gó tar ján)
Lé pés pró bák egy más felé – Mód szer ta ni ta nul má nyok 
címû kö tet kéz ira tá nak el ké szít te té sé re 240 000 Ft

Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem (Bu da pest)
A mi nõ ség ér té ke lé se a könyv tár ban és az in for má ci ós szol gál ta tá sok ban 
címû ki ad vány kéz ira tá nak el ké szít te té sé re 510 00 Ft

Deb re ce ni Egye tem (Deb re cen)
Mód szer ta ni út mu ta tó-ki ad vány kéz ira tá nak el ké szít te té sé re 
fel hasz ná ló kép zés és kö zön ség kap cso la tok témában 600 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Az egye te mi könyv tár fej lõ dé se és sze re pe a ma gyar könyv tár ügy ben 
1945–1990 címû könyv tár szak mai ki ad vány kéz ira tá nak el ké szít te té sé re 141 000 Ft
In for má ció az üz le ti in for má ci ó ról címû elekt ro ni kus
tá jé koz ta tó fe lü let kéz ira tá nak el ké szít te té sé re 450 000 Ft

Ipo lyi Ar nold Vá ro si Könyv tár és Hely tör té ne ti Gyûj te mény
(Tö rök szent mik lós)
A tö rök szent mik ló si könyv tár tör té ne té nek fel dol go zá sát tar tal ma zó 
ki ad vány kéz ira tá nak el ké szít te té sé re 398 000 Ft

Ka to na La jos Vá ro si Könyv tár (Vác)
A váci Ka to na La jos vá ro si könyv tár tör té ne te címû ki ad vány
kéz ira tá nak el ké szít te té sé re 270 000 Ft

Könyv tá rosta ná rok Egye sü le te (Bu da pest)
KTE ju bi le u mi CD 1986–2006 címû ki ad vány kéz ira tá nak 
el ké szít te té sé re elekt ro ni kus for má ban 250 000 Ft
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Mé li usz Ju hász Pé ter Me gyei Könyv tár (Deb re cen)
Gyer mek könyv tá ri szak mai ki ad vány (le ve le zõs já té kok, 
fog lal koz ta tá sok for ga tó köny vei) kéz ira tá nak el ké szít te té sé re 500 000 Ft

Né meth Lász ló Vá ro si Könyv tár (Hód me zõ vá sár hely)
Könyv tár tör té ne ti ki ad vány kéz ira tá nak el ké szít te té sé re 170 000 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
A ma gyar nép raj zi bib li og rá fia 2003–2004. évi kö tet 
kéz ira tá nak el ké szít te té sé re, an gol nyelv re for dít ta tá sá ra 630 000 Ft

Or szá gos Szé chényi Könyv tár (Bu da pest)
Régi ma gyar könyv tár III./18. szá zad ma gyar or szá gi szer zõk kül föl dön, 
nem ma gyar nyel ven meg je lent nyom tat vá nyai 2. kö tet (1761–1800) 500 000 Ft
A könyv tá ri rend szer stra té gi ai fej lesz té se 3. mód szer ta ni út mu ta tó fü ze tek 
kéz ira tá nak el ké szít te té sé re 300 000 Ft

Veszp ré mi Fõ egy ház me gye (Veszp rém)
A veszp ré mi szé kes egy ház 18–19. szá za di ze né je 
cím mel kéz irat el ké szít te té sé re 430 000 Ft

4. Könyv tár szak mai ki ad vá nyok meg je len te té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba las si Bá lint Me gyei Könyv tár (Sal gó tar ján)
A Koj nok Nán dor em lék könyv címû ki ad vány meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár (Szom bat hely)
A Ber zse nyi Dá ni el könyv tár 4. év köny vé nek meg je len te té sé re 856 000 Ft

Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem (Budapest)
Em mert né Szer zõ czei Dóra: Hun ga ri ku mok a BME OMIKK 
mu ze á lis gyûj te mé nyé ben címû ki ad vány meg je len te té sé re* 500 000 Ft

Deb re ce ni Egye tem (Deb re cen)
A könyv és könyv tár 26 (2004) kö te té nek meg je len te té sé re 364 000 Ft

Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár (Bu da pest)
A fõ vá ros könyv tá rá nak tör té ne te 1945–2004 címû kö tet meg je len te té sé re 900 000 Ft

II. Rá kó czi Fe renc Me gyei Könyv tár (Mis kolc)
Az ózdi könyv tár kul tú ra tör té ne tei I. címû könyv ki adá sá ra 696 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Jó zsef At ti la 
Me gyei Könyv tár (Tatabánya)
Jó zsef At ti la me gyei könyv tár 2006. évi év köny vé nek meg je len te té sé re 300 000 Ft
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Könyv tá ros ta ná rok Egye sü le te (Bu da pest)
Kis KTE köny vek 1., Papp né Võ ne ki Er zsé bet: Ter mé sze tes 5–8. év fo lyam 
(ka la uz és fel adat gyûj te mény) címû ki ad vá nyok meg je len te té sé re 560 000 Ft

Ma da rász Jó zsef Vá ro si Könyv tár (Sár bo gárd)
A sár bo gár di ipa ros ol va só kör tör té ne te 1924–1937 
címû ki ad vány meg je len te té sé re 359 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
A ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem könyv tá rá nak a tör té net
és kü lön gyûj te mé nye i nek is mer te tõ je (1871–2005) 
címû ki ad vány meg je len te té sé re 1 500 000 Ft

Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Ka pos vár)
A fél év ti zed könyv 2000–2005. ki ad vány meg je len te té sé re* 470 000 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
A ma gyar nép raj zi bib li og rá fia 2001–2002. kö te té nek meg je len te té sé re 750 000 Ft

Or szá gos Ide gen Nyel vû Könyv tár (Bu da pest)
50 éves az or szá gos ide gen nyel vû könyv tár címû ki ad vány meg je len te té sé re 1 200 000 Ft

Országos Széchényi Könyvtár (Budapest)
De utschsp ra chi ge Pres se in Un garn – Ma gyar or szá gi né met nyel vû saj tó 
1921–2000 (bib li og rá fia) címû ki ad vány meg je len te té sé re 300 000 Ft
A to vább kép zés fel sõ fo kon címû so ro zat 3 új kö te té nek, va la mint 
a kis te le pü lé si könyv tá ro sok ké zi köny ve címû ki ad vány nak a meg je len te té sé re 900 000 Ft

Va kok Óvo dá ja, Ál ta lá nos Is ko lá ja, Spe ci á lis Szak is ko lá ja Egy sé ges
Mód szer ta ni In téz mé nye, Di ák ott ho na és Gyermekotthona
(Budapest)
Is me ret ter jesz tõ köny vek át írá sá ra lá tás sé rül tek részére, elekt ro ni kus for má ban 741 000 Ft

5. Szak mai prog ra mok ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ady End re Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Pol gár)
A la kos ság in ter net- és elekt ro ni kus szol gál ta tá sok is me re te i nek 
el sa já tí tá sá ra szer ve zett tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra 800 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Ka to na Jó zsef Me gyei
Könyv tára (Kecs ke mét)
La kos sá gi in ter net fel hasz ná lói tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra 978 600 Ft
Kom mu ni ká ci ós alap fo kú jel be széd-tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra 218 000 Ft
Könyv tá ri ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra Bács-Kis kun me gyé ben 800 000 Ft

Ba las si Bá lint Me gyei Könyv tár (Sal gó tar ján)
Alap fo kú kom mu ni ká ci ós jel nyel vi tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra könyv tá rak nak 400 000 Ft
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Bé kés Me gye Kép vi se lõ-tes tü le te Me gyei Könyv tá ra (Bé kés csa ba)
In ter net fel hasz ná lói tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra a la kos ság nak 1 500 000 Ft
Kom mu ni ká ci ós jel be széd-tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra könyv tá ro sok nak 250 00 Ft
Gyer mek könyv tá ro sok re gi o ná lis és nem zet kö zi ta nács ko zá sá nak 
le bo nyo lí tá sá ra 800 000 Ft

Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár (Szom bat hely)
In ter net- és elekt ro ni kus szol gál ta tá si is me re te k el sa já tí tá sára 
szer ve zett tan fo lya mok  bo nyo lí tá sá ra a la kos ság  részére Vas megyében 1 200 000 Ft
Az elekt ro ni kus in for má ció ke re sés és szol gál ta tás – el mé le ti 
és gya kor la ti kér dé sek címû szak mai kon fe ren cia meg ren de zé sé re 450 00 Ft

Bró dy Sán dor Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Eger)
In ter net hasz ná la ti is me re tek el sa já tí tá sá ra, a la kos ság nak 
szer ve zett tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra 960 000 Ft
Kom mu ni ká ci ós jel be széd el sa já tí tá sá ra szer ve zett tan fo lyam 
le bo nyo lí tá sá ra könyv tá ro sok nak 400 000 Ft

Cher nel Kál mán Vá ro si Könyv tár (Kõ szeg)
A la kos ság in ter net- és elekt ro ni kus szol gál ta tá sok is me re te i nek 
el sa já tí tá sá ra szer ve zett tan fo lya mok megtartására 566 000 Ft

Cse me gi Ká roly Könyv tár és In for má ci ós Köz pont (Csong rád)
In ter net- és elekt ro ni kus szol gál ta tá sok a lakosság is mer te té sé re 
szer ve zett tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra 676 000 Ft

Csor ba Gyõ zõ Me gyei Könyv tár (Pécs)
In ter net tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra a la kos ság  részére 680 000 Ft
Szak mai kon fe ren cia meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Deák Fe renc Me gyei Könyv tár (Za la eger szeg)
Do ku men tum-nyil ván tar tás, -hoz zá fé rés cím mel 
szak mai to vább kép zés meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Deb re ce ni Egye tem (Deb re cen)
Ju bi le u mi kon fe ren cia meg ren de zé sé re Haj dú szo bosz lón 
Ko vács Máté szü le té sé nek 100. év for du ló ja alkalmából 390 000 Ft

De ve cse ri Vá ro si Könyv tár (De ve cser)
La kos ság nak tar tan dó in ter net tan fo ly am le bo nyo lí tá sá ra 
a de ve cse ri vá ro si könyv tár ban és el lá tó rend sze ré ben 500 000 Ft

Eg res sy Béni Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Ka zinc bar ci ka)
A há ló zat von zá sá ban cím mel in ter net tan fo lyam a la kos ság nak 
le bo nyo lí tá sá ra 540 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Di gi ta li zált tar tal ma kat nép sze rû sí tõ nyílt nap meg ren de zé sé re 
az egye te mi könyv tár ban 150 000 Ft
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Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár (Bu da pest)
Elekt ro ni kus szol gál ta tá sok- és in ter net tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra 
a köz pon ti könyv tár ban és a FSZEK tag könyv tá ra i ban 6 000 000 Ft
A ma gyar jel nyelv alap szin tû el sa já tí tá sá ra szer ve zett tan fo lyam 
le bo nyo lí tá sá ra könyv tá ro sok nak 346 000 Ft
Könyv tá ri ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra a Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár 
köz pon ti könyv tá rá ban és tag könyv tá ra i ban 3 000 000 Ft

Gö döl lõi Vá ro si Könyv tár és In for má ci ós Köz pont (Gö döl lõ)
In ter net hasz ná lat el sa já tí tá sát cél zó alap fo kú és ha la dó tan fo lyam 
le bo nyo lí tá sá ra a la kos ság nak 800 000 Ft

Hild Vik tor Vá ro si Könyv tár és Köz mû ve lõ dé si In téz mény (Szolnok)
A la kos ság in ter net- és elekt ro ni kus szol gál ta tá sok is me re te i nek
el sa já tí tá sá ra szer ve zett tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra 800 000 Ft

Hu szár Gál Vá ro si Könyv tár (Mo son ma gya ró vár)
La kos sá gi in ter net- és elekt ro ni kus szol gál ta tá sok is me re te i nek 
el sa já tí tá sá ra szer ve zett tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra 600 000 Ft

II. Rá kó czi Fe renc Me gyei Könyv tár (Mis kolc)
A la kos ság in ter net- és elekt ro ni kus szol gál ta tá sok is me re te i nek 
el sa já tí tá sá ra szer ve zett tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra 800 000 Ft
Jel nyel vi tol mács alap fo kú tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra 
a me gye könyv tá ro sa i nak 400 000 Ft

In for ma ti kai és Könyv tá ri Szö vet ség (Bu da pest)
In ter net Fi es ta címû köz pon ti ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra* 800 000 Ft

Ipo lyi Ar nold Vá ro si Könyv tár és Hely tör té ne ti Gyûj te mény
(Tö rök szent mik lós)
La kos ság nak tar tan dó in ter net tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra 550 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Ver seg hy Fe renc Könyv tár (Szol nok)
La kos sá gi  in ter net- és elekt ro ni kus szol gál ta tá sok is me re te i nek 
el sa já tí tá sá ra szer ve zett tan fo lyam lebonyolítására 800 000 Ft
Alap fo kú jel be széd-tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra könyv tá ro sok nak 334 000 Ft

Kis fa lu dy Ká roly Me gyei Könyv tár (Gyõr)
Alap fo kú jel nyel vi kom mu ni ká ci ós tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Jó zsef At ti la 
Me gyei Könyv tár (Tatabánya)
A VI. ODR kon fe ren cia meg ren de zé sé re 151 000 Ft

Könnyû Lász ló Vá ro si Könyv tár (Ta má si)
In ter net- és elekt ro ni kus szol gál ta tá sok is me re te i nek el sa já tí tá sá ra
irá nyu ló tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra kistelepüléseken 800 000 Ft

Könyv tá ros ta ná rok Egye sü le te (Bu da pest)
A könyv tá ros ta ná rok egye sü le té nek XI. nyá ri aka dé mi á ja meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft
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Ké zi könyv tár (Ber hi da)
In ter net- és elekt ro ni kus szol gál ta tá sok a lakosság is me re te i nek el sa já tí tá sá ra 
szer ve zett tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra 580 000 Ft

Köz sé gi Könyv tár (Csa nád pa lo ta)
In ter net- és elekt ro ni kus szol gál ta tá sok is me re te i nek el sa já tí tá sá ra szer ve zett 
tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra a köz ség és a kör nye zõ település lakosságának 550 00 Ft

Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Ka pos vár)
So mogy me gye könyv tá ra i nak ren dez vé nyei, ki ál lí tá sai, 
szak mai kon fe ren ci ái le bo nyo lí tá sá ra* 500 000 Ft

Mé li usz Ju hász Pé ter Me gyei Könyv tár (Deb re cen)
In ter net- és elekt ro ni kus szol gál ta tá sok is me re te i nek el sa já tí tá sa cél já ból 
szer ve zett tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra 900 000 Ft
Alap fo kú jel nyel vi kom mu ni ká ci ós tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra 400 000 Ft

Me zõ ko vács há zi Vá ro si Könyv tár (Me zõ ko vács há za)
In ter net hasz ná lói tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra a la kos ság nak 510 000 Ft

Mis kol ci Vá ro si Könyv tár (Mis kolc)
A könyv tár ban tör té nõ in ter net- és elekt ro ni kus szol gál ta tá sok is me re te i nek 
el sa já tí tá sá ra szer ve zett tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra a lakosságnak 400 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Nyír egy há za)
Alap fo kú kom mu ni ká ci ós tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra 
Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye könyv tá ro sa i nak 400 000 Ft

Né meth Lász ló Vá ro si Könyv tár (Hód me zõ vá sár hely)
In ter net-fel hasz ná lói tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra a la kos ság nak 800 000 Ft

Nyír ség Könyv tár Ala pít vány (Nyír egy há za)
In ter net- és elekt ro ni kus szol gál ta tá sok is me re te i nek el sa já tí tá sá ra 
szer ve zett tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra a lakosságnak 460 000 Ft

Oros há za Vá ro si Ön kor mány zat Justh Zsig mond Vá ro si Könyv tára
(Oros há za)
Net-Tan -Fo lya m le bo nyo lí tá sá ra Oros há za, Bé kés sám son és Kar dos kút 
fel nõtt la kos sá gá nak 400 000 Ft

Or szá gos Ide gen Nyel vû Könyv tár (Bu da pest)
A nyel vek eu ró pai nap ja címû nyílt nap meg ren de zé sé re az 50 éves 
Or szá gos Ide gen nyel vû könyv tár ban 1 250 000 Ft
Nem ze ti ki sebb sé gek Ma gyar or szá gon cím mel könyv-, és tan könyv ki ál lí tás 
meg ren de zé sé re a XIII. bu da pes ti nem zet kö zi könyv fesz ti vá lon 350 000 Ft

Pes ti Me gyei Könyv tár (Szent end re)
Szent end re és a szent end rei ré gió la kos sá ga szá má ra in ter net szol gál ta tá sok 
is me re te i nek el sa já tí tá sa cél já ból tan fo lyam lebonyolítására 378 000 Ft
Si ke tek és na gyot hal ló ol va sók el lá tá sa ér de ké ben kom mu ni ká ci ós
jel be széd-tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra 168 000 Ft
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Rad nó ti Mik lós Vá ro si Könyv tár (Nagy ká ta)
Szá mí tó gép- és in ter net hasz ná lat tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra a la kos ság nak 280 000 Ft

Sar kad Vá ros Ön kor mány za ta Bar tók Béla Mû ve lõ dé si Köz pont 
és Könyv tár (Sar kad)
Idõ seb bek is el kezd he tik cím mel in ter net a gya kor lat ban. 20 órás tan fo lya mok
le bo nyo lí tá sá ra Sar kad és kis tér sé gi te le pü lé sei lakosságának 580 000 Ft

Sin ka Ist ván Mû ve lõ dé si Köz pont, Mû vé sze ti Is ko la és Vá ro si
Könyv tár (Vésztõ)
In ter net tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra a la kos ság nak 250 000 Ft

So mo gyi Ká roly Vá ro si és Me gyei Könyv tár (Sze ged)
A la kos ság in ter net- és elekt ro ni kus szol gál ta tá sok is me re te i nek 
el sa já tí tá sá ra szer ve zett tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra 800 000 Ft
Kom mu ni ká ci ós jel be széd-tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra könyv tá ro sok nak 322 000 Ft

Szen tes Vá ro si Könyv tár Kht. (Szen tes)
Szen tes és kis tér sé ge la kos sá ga szá má ra in ter net hasz ná lat 
és elekt ro ni kus szol gál ta tá sok hasz ná la tá ra irá nyu ló tan fo lyam lebonyolítására 440 000 Ft

Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ros Vá ro si Könyv tár (Ta ta bá nya)
Az in ter net hasz ná lat és az elekt ro ni kus ügy in té zés meg is mer te té sé re 
irá nyu ló tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra a lakosságnak 570 000 Ft

Te le ki Lász ló Vá ro si Könyv tár és Mû ve lõ dé si Köz pont (Pásztó)
A la kos ság in ter net- és elekt ro ni kus szol gál ta tá sok is me re te i nek 
el sa já tí tá sá ra szer ve zett tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra 529 000 Ft

Te rü le ti Mû ve lõ dé si In téz mé nyek Egye sü le te (Budapest)
La kos ság nak tar tan dó in ter net tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra 
a Temi Mi ner va könyv tá rá ban és el lá tott kis te le pü lé se in 800 000 Ft

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Illyés Gyu la Könyv tá ra (Szek szárd)
A re gi o ná lis együtt mû kö dés te ma ti ká jú szak mai to vább kép zés meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Vá ro si Gyer mek könyv tár (Szen tes)
In ter net- és elekt ro ni kus szol gál ta tá sok meg is mer te té se cél já ból 
szer ve zett tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Vá ro si Könyv tár és In for má ci ós Köz pont (Jász be rény)
A la kos ság in ter net szol gál ta tá sok is me re te i nek el sa já tí tá sá ra 
szer ve zett tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra 800 000 Ft

Vá ro si Könyv tár és Mú ze um (Ta pol ca)
In ter net tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra a Ta pol ca kör nyé ki 
kis te le pü lé sek la ko sa i nak 700 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Aszód)
A la kos ság in ter net- és elekt ro ni kus szol gál ta tá sok is me re te i nek 
el sa já tí tá sá ra szer ve zett tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra 600 000 Ft

EREDMÉNYKÖZLÉSEK n NKA HÍRLEVÉL 937



Vá ro si Könyv tár (Barcs)
A la kos ság in ter net- és elekt ro ni kus szol gál ta tá sok is me re te i nek 
el sa já tí tá sá ra szer ve zett tan fo lya mok le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft

Vö rös marty Mi hály Me gyei Könyv tár (Szé kes fe hér vár)
A Fej ér me gyei könyv tá ro sok nak a kom mu ni ká ci ós
jel be széd-tan fo lyam le bo nyo lí tá sá ra* 226 000 Ft

6. Tá jé koz ta tás ra, in for má ci ós rend szer re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Dé va vá nya)
Kor sze rû in for má ci ós és tá jé koz ta tá si rend szer ki épí tés re 213 000 Ft

Arany bul la Könyv tár Ala pít vány (Szé kes fe hér vár)
A könyv tár tá jé koz ta tá si és in for má ci ós rend sze ré nek 
fej lesz té sé re, ki ala kí tá sá ra 200 000 Ft

Bat to nya Vá ro si Ön kor mány zat Né pek Ba rát sá ga Köz mû ve lõ dé si 
és Is ko lai Könyv tár (Battonya)
Egy sé ges könyv tá ri in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 
a bat to nyai könyv tár ban 160 000 Ft

Bé kés Vá ro si Könyv tár (Bé kés)
Könyv tá ri in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 250 000 Ft

Ber zse nyi Dá ni el Vá ro si Könyv tár (Mar ca li)
A könyv tár in for má ci ós táb lá i nak fel újí tá sá ra, va la mint cse ré jé re 119 000 Ft

Bu da ke szi Könyv tár és In for má ci ós Szol gá lat (Bu da ke szi)
Egy sé ges stí lu sú könyv tá ri in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 250 000 Ft

Cse me gi Ká roly Könyv tár és In for má ci ós Köz pont (Csong rád)
A könyv tár in for má ci ós rend sze ré nek to vább épí té sé re 200 000 Ft

Csi li Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
A könyv tár ban tör té nõ el iga zo dást, tá jé ko zó dást, a könyv tár 
hasz ná la tát is mer te tõ egy sé ges stí lu sú in for má ci ós rend szer kiépítésére 120 000 Ft

Csu ka Zol tán Vá ro si Könyv tár (Érd)
Könyv tá ri tá jé koz ta tó és in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 250 000 Ft

Deb re ce ni Vá ros Könyv tár (Deb re cen)
Könyv tá ri in for má ci ós táb lák ké szít te té sé re fi ók könyv tá rak nak 250 000 Ft
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Der ko vits Gyu la Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Könyv tár
(Ti sza új vá ros)
A könyv tár ban való el iga zo dást se gí tõ fel ira tok, táb lák, 
esz kö zök be szer zé sé re 250 000 Ft

Dr. Ben de fy Lász ló Vá ro si Könyv tár (Vas vár)
A könyv tár egy sé ges tá jé koz ta tá si és in for má ci ós rend sze ré nek ki épí té sé re 190 000 Ft

Eöt vös Ká roly Vá ro si Könyv tár (Fo nyód)
A könyv tár tá jé koz ta tó és in for má ci ós rend sze ré nek ki ala kí tá sá ra 250 000 Ft

Er zsé bet Vi ga dó és Vá ro si Könyv tár (Bóly)
Tá jé koz ta tá si és in for má ci ós rend szer ki épí té sé re a könyv tár ban 120 000 ft

Gal gó czi Er zsé bet Vá ro si Könyv tár (Gyõr)
A lá to ga tók el iga zo dá sát és tá jé koz ta tá sát szol gá ló in for má ci ós 
rend szer ki ala kí tá sá ra a könyv tár épületében 250 000 Ft

Hild Vik tor Vá ro si Könyv tár és Köz mû ve lõ dé si In téz mény (Szolnok)
Tá jé koz ta tás és in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 250 000 Ft

Ib rá nyi Lász ló Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Ib rány)
Épü le ti fel ira tok, in for má ci ós táb la ké szí té sé re 250 00 Ft

Ipo lyi Ar nold Vá ro si Könyv tár és Hely tör té ne ti Gyûj te mény
(Tö rök szent mik lós)
Könyv tári in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 250 000 Ft

Jó kai Mór Vá ro si Könyv tár (Pápa)
A könyv tár in for má ci ós rend sze ré nek ki épí té sé re 249 400 Ft

Ka to na La jos Vá ro si Könyv tár (Vác)
Épü let- és tér in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 250 000 Ft

Ke me nes al jai Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Cell dö mölk)
Könyv tár tér in for má ci ós rend sze ré nek és tá jé koz ta tó táb lá i nak el ké szí té sé re 250 000 Ft

Ké pes Géza Vá ro si Könyv tár (Má té szal ka)
A könyv tár tá jé koz ta tá si és in for má ci ós rend sze ré nek ki épí té sé re 247 000 Ft

Ker tész Lász ló Vá ro si Könyv tár (Haj dú bö ször mény)
A könyv tár egy sé ges tá jé ko zó dást szol gá ló in for má ci ós 
rend sze ré nek meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft

Kis kun ha las Vá ros Ön kor mány za tá nak Vá ro si Könyv tá ra
(Kis kun ha las)
Könyv tá ri in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 250 000 Ft

Köl csey Fe renc Vá ro si Könyv tár (Du na ke szi)
Könyv tá ri in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 250 000 Ft
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Könnyû Lász ló Vá ro si Könyv tár (Ta má si)
Könyv tá ri in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 250 000 Ft

Kör men di Kul tu rá lis Köz pont és Fa lu di Fe renc Könyv tár
(Kör mend)
A könyv tár ban ta lál ha tó tér in for má ci ók, fel ira tok, 
ki füg gesz tett is mer te tõk egy sé ges stí lus ban tör té nõ el ké szí té sé re 250 000 Ft

Krú dy Gyu la Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Szé csény)
A vá ro si könyv tár hom lok za tá ra vi lá gí tó táb lák,
a bel sõ tér ben el iga zí tó táb lák el he lye zé sé re 105 000 Ft

Lan dor hegy Ala pít vány (Za la eger szeg)
A könyv tár in for má ci ós rend sze ré nek ki épí té sé re 250 000 Ft

Ma dách Imre Vá ro si Könyv tár (Ba las sa gyar mat)
A könyv tár in for má ci ós fel ira ta i nak kor sze rû sí té sé re 250 000 Ft

Ma da rász Jó zsef Vá ro si Könyv tár (Sár bo gárd)
A könyv tár tá jé koz ta tá si és in for má ci ós rend sze ré nek ki épí té sé re 240 000 Ft

Mar tin cse vics Ká roly Vá ro si Könyv tár (Csor na)
Könyv tá ri tá jé koz ta tó ki ad vány el ké szí té sé re, va la mint 
bel sõ in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 200 000 Ft

Me zõ ko vács há zi Vá ro si Könyv tár (Me zõ ko vács há za)
Egységes tájékoztató feliratok készítésére 190 000 Ft

Mis kol ci Vá ro si Könyv tár (Mis kolc)
A könyv tár ban tör té nõ el iga zo dást szol gá ló tér in for má ci ók, 
fel ira tok, is mer te tõk el ké szít te té sé re 250 000 Ft

Móra Fe renc Vá ro si Könyv tár (Szent gott hárd)
In for má ci óstáb la -rend szer ki épí té sé re a könyv tár ban 250 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Könyv tár és Kö zös sé gi Ház (Me zõ túr)
Könyv tá ri tá jé koz ta tó és in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 170 000 Ft

Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Vá mos pércs)
Könyv tá ri in for má ci ós és de ko rá ci ós anya gok be szer zé sé re 170 000 Ft

Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Orosz lány)
Tá jé ko zó dást, el iga zo dást se gí tõ in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 180 000 Ft

Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Ti sza vas vá ri)
Egy sé ges stí lus ban meg ter ve zett tá jé ko zó dást és tá jé koz ta tást se gí tõ 
in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 250 000 Ft

Nagy Ká roly Vá ro si Könyv tár (Bics ke)
Könyv tá ri tér in for má ci ós táb lák ké szít te té sé re 234 000 Ft
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Nagy Lász ló Vá ro si Könyv tár és Sza bad idõ Köz pont (Ajka)
Könyv tá ri in for má ci ós meg ál lí tó táb lák ké szí té sé re, fel újí tá sá ra 247 440 Ft

Nagy atád Vá ros Ön kor mány za ta Vá ro si Könyv tár (Nagy atád)
Egy sé ges in for má ci ós és tá jé koz ta tá si rend szer ki épí té sé re 241 000 Ft

Né meth Lász ló Vá ro si Könyv tár (Hód me zõ vá sár hely)
Könyv tá ri in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 250 000 Ft

Nyír ség Könyv tár Ala pít vány (Nyír egy há za)
A könyv tár ban tör té nõ el iga zo dá st, tá jé ko zó dást se gí tõ 
in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 215 000 Ft

Pat tan tyús Áb ra hám Géza Ipa ri Szak kö zép is ko la 
és Ál ta lá nos Mû velõdési Központ (Gyõr)
A könyv tár in for má ci ós rend sze ré nek ki épí té sé re 
a könyv tá ri szol gál ta tá sok igény be vé te lé hez 248 000 Ft

Pé csi Vá ro si Könyv tár (Pécs)
Épü le ti in for má ci ós táb lák ké szít te té sé re 
a Pé csi Vá ro si Könyv tár fi ók könyv tá ra i nak 250 000 Ft

Rad nó ti Mik lós Vá ro si Könyv tár (Nagy ká ta)
Egy sé ges in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 250 000 Ft

Sin ka Ist ván Mû ve lõ dé si Köz pont, Mû vé sze ti Is ko la és Vá ro si
Könyv tár (Vésztõ)
Könyv tá ri tá jé koz ta tás és in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 197 000 Ft

Syl ves ter Já nos Könyv tár (Sár vár)
Könyv tá ri tá jé koz ta tás és in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 250 000 Ft

Szen tes Vá ro si Könyv tár Kht. (Szen tes)
A könyv tár ban tör té nõ el iga zo dást se gí tõ, egy sé ges stí lu sú 
in for má ci ós táb lák be szer zé sé re 250 000 Ft

Szom bat he lyi Si ker Könyv tár Ala pít vány (Szom bat hely)
Egy sé ges könyv tá ri in for má ci ós rend szer ki épí té sé re
a szom bat he lyi Si ker könyv tár ban 248 000 Ft

Te le ki Lász ló Vá ro si Könyv tár és Mû ve lõ dé si Köz pont (Pásztó)
Könyv tá ri in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 250 000 Ft

Te rü le ti Mû ve lõ dé si In téz mé nyek Egye sü le te (Budapest)
A TEMI Nóg rád Me gyei Könyv tá ra tá jé koz ta tá si 
és in for má ci ós rend sze ré nek ki épí té sé re 250 000 Ft
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Te rü le ti Mû ve lõ dé si In téz mé nyek Egye sü le te (Budapest)
Könyv tár hasz ná la ti is mer te tõ ké szí té sé re a TEMI dél-al föl di 
Bib li o té ka Könyv tár és szak tá jé koz ta tó köz pont já nak 200 000 Ft
Tá jé koz ta tás és in for má ci ós rend szer ki épí té sé re a TEMI 
Zala me gyei könyv tá rá ban 250 000 Ft
El iga zo dást, tá jé ko zó dást szol gá ló in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 
a TEMI Mi ner va Könyv tá rá ban 250 000 Ft

Tóth Meny hért Vá ro si Könyv tár és Kö zös sé gi Ház (Mó ra ha lom)
A könyv tár in for má ci ós rend sze ré nek ki ala kí tá sá ra 100 000 Ft

Túr ke vei Vá ro si Mû ve lõ dé si In téz mény és Könyv tár (Túrkeve)
A vá ro si könyv tár tá jé koz ta tá si és in for má ci ós rend sze ré nek 
kor sze rû sí té sé re 250 000 Ft

Va chott Sán dor Vá ro si Könyv tár (Gyön gyös)
A könyv tár egy sé ges in for má ci ós rend sze ré nek ki ala kí tá sá ra 250 000 Ft

Vá ro si Cso ko nai Könyv tár (Kar cag)
Tá jé koz ta tá si, in for má ci ós rend szer el ké szít te té sé re 230 000 Ft

Vá ro si Gyer mek könyv tár (Szen tes)
Tá jé koz ta tó és in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 
a szent esi gyer mek könyv tár ban 250 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Gár dony)
Tá jé koz ta tó, in for má ci ós rend szer, egy sé ges ar cu lat ki ala kí tá sá ra 240 000 Ft

Vá ro si Könyv tár és In for má ci ós Köz pont (Jász be rény)
Tá jé koz ta tás, in for má ci ós rend szer egy sé ges ki ala kí tá sá ra a könyv tár ban 245 100 Ft

Vá ro si Könyv tár és In téz mé nyei (Szi get szent mik lós)
A könyv tár lá to ga tói szá má ra el he lye zett tá jé koz ta tó esz kö zök 
be szer zé sé re és elõ ál lí tá sá ra 143 200 Ft

Vá ro si Könyv tár és Mú ze um (Ta pol ca)
Könyv tá ri in for má ci ós rend szer to vább fej lesz té sé re 150 000 Ft

Vá ro si Könyv tár és Mû ve lõ dé si ház (Ti sza lök)
A könyv tár ban in for má ci ós táb lák, kom mu ni ká ci ós jel ze tek el he lye zé sé re, 
az egy sé ges ar cu lat ki ala kí tá sá ra 250 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Aszód)
Könyv tá ri in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 220 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Barcs)
Tá jé koz ta tás, in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 249 600 Ft

Vá ro si Könyv tár (Csur gó)
A könyv tá ri el iga zí tó in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 250 000 Ft
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Vá ro si Könyv tár (Göd)
Tá jé koz ta tás és in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 250 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (He ves)
Könyv tá ri in for má ci ós rend szer fej lesz té sé re 147 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Kis kun maj sa)
Tá jé koz ta tás, in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 250 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Me zõ be rény)
A könyv tár in for má ci ós rend sze ré nek fej lesz té sé re 232 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Sá tor al ja új hely)
A könyv tár ban tör té nõ el iga zo dást, tá jé ko zó dást se gí tõ 
in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 250 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Sió fok)
Könyv tá ri el iga zo dást se gí tõ tá jé koz ta tó táb lák, 
fel ira tok el ké szí té sé re és ki he lye zé sé re 244 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Szé kes fe hér vár)
A könyv tár in for má ci ós táb lá i nak cse ré jé re és új táb lák ra 210 000 Ft

Vá ro si Könyv tár (Ti sza kécs ke)
A könyv tár tá jé koz ta tás és in for má ci ós rend sze ré nek ki épí té sé re 250 000 Ft

Vá ro si Kul tu rá lis Köz pont és Könyv tár (Sze rencs)
Tá jé koz ta tá si in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 249 700 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Jó zsef At ti la Könyv tár
(Kun szent már ton)
Könyv tá ri tá jé koz ta tá si és in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 250 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Mart fû)
Könyv tá ri in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 250 000 Ft

Wass Al bert Mû ve lõ dé si Köz pont és Vá ro si Könyv tár (Kis bér)
Könyv tá ri tá jé koz ta tás és in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 248 000 Ft

Zrí nyi Ilo na Vá ro si Könyv tár (Sá ros pa tak)
Könyv tá ri tá jé koz ta tás és in for má ci ós rend szer ki épí té sé re 230 000 Ft
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7. Szak mai esz köz fej lesz tés re, kor sze rû sí tés re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Ba racs)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 226 320 Ft

Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Ül lés)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 124 870 Ft

An tall Jó zsef Köz sé gi és Is ko lai Könyv tár (Ti sza dob)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 96 210 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Ka to na Jó zsef Me gyei
Könyv tá ra (Kecs ke mét)
A könyv tár be já ra ti aj tó já nak au to ma ti zált aka dály men te sí té sé re, 
a gyen gén lá tók épü le ten be lü li köz le ke dõ sáv já nak kialakítására 1 200 000 Ft
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 500 000 Ft

Ba las si Bá lint Me gyei Könyv tár (Sal gó tar ján)
A be já ra ti ajtó au to ma ti zált aka dály men te sí té sé re 1 186 972 Ft

Ba ro ta Mi hály Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Bököny)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 35 784 Ft

Bé kés me gye kép vi se lõ-tes tü le te Me gyei Könyv tá ra (Bé kés csa ba)
Esz köz fej lesz tés, kor sze rû sí tés az egész ség ká ro so dot tak 
könyv tá ri el lá tá sá nak ja ví tá sá ra 1 030 000 Ft

Bró dy Sán dor Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Eger)
Hal lás ká ro so dot tak szá má ra in duk ci ós hu rok erõ sí tõ 
be épí té sé re a könyv tár szol gál ta tó te re i ben 371 500 Ft
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 499 500 Ft

Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem (Bu da pest)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re* 225 000 Ft

Deák Fe renc Me gyei Könyv tár (Za la eger szeg)
A könyv tár be já ra tá nak au to ma ti zált aka dály men te sí té sé re 1 128 750 Ft

Dér czy Fe renc Könyv tár és Köz mû ve lõ dé si In téz mény (Kon do ros)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 250 000 Ft

Eb esi Kul tu rá lis Kht. (Ebes)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 56 245 Ft

Eöt vös Ká roly Me gyei Könyv tár (Veszp rém)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 297 750 Ft
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Er dõ kert esi Fa lu ház és Könyv tár (Er dõ ker tes)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 122 550 Ft

Er dõ tel ki Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Er dõ te lek)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 127 500 Ft

Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár (Bu da pest)
Aka dály men te sí tés re a XIX. ker., Ül lõi út 255. sz. alat ti tag könyv tár ban 1 200 000 Ft
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 500 000 Ft
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 250 000 Ft

HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um (Bu da pest)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 159 995 Ft

II. Rá kó czi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la, Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
(Gyõ rúj ba rát)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 167 000 Ft

II. Rá kó czi Fe renc Me gyei Könyv tár (Mis kolc)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re, kor sze rû sí té sé re 144 750 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Ver seg hy Fe renc Könyv tár (Szol nok)
In duk ci ós hu rok erõ sí tõ te le pí té sé re 545 400 Ft

Jó kai Mór Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Ópá lyi)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 128 210 Ft

Kar tal Nagy köz sé gi Könyv tár (Kar tal)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 139 785 Ft

Kis fa lu dy Ká roly Me gyei Könyv tár (Gyõr)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 174 425 Ft

Köl tõ Nagy Imre Köz sé gi Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
(Sár rét ud va ri)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 175 000 Ft

Könyv tár és Mû ve lõ dé si Ház (Tá pió sze le)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 250 000 Ft

Köz mû ve lõ dé si Könyv tár (Mag lód)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 182 335 Ft

Köz sé gi Könyv tár (Hort)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 124 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Di ós visz ló)
Di ós visz ló köz sé gi könyv tár ban el he lye zen dõ új bú to rok be szer zé sé re 183 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Hen ci da)
A könyv tár nyil vá nos szol gál ta tá si te ré ben el he lye zett új bú to rok be szer zé se 440 000 Ft
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Köz sé gi Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va tal (Kas kan tyú)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 204 060 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Bi har dancs há za)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 40 800 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Bo dony)
A bo do nyi könyv tár könyv tá ri be ren de zé sé nek be szer zé sé re 717 900 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Drá va cse pely)
A drá va cse pe lyi köz sé gi könyv tár ban el he lye zen dõ új bú to rok be szer zé sé re 100 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Garé)
A ga réi köz sé gi könyv tár ban el he lye zen dõ új bú to rok be szer zé sé re 297 500 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Ko vács hi da)
Ko vács hi da köz sé gi könyv tár ban el he lye zen dõ bú to rok be szer zé sé re 297 450 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Le sen ce fa lu)
Le sen ce fa lu könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 203 466 Ft

Mé li usz Ju hász Pé ter Me gyei Könyv tár (Deb re cen)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 488 625 Ft

Mik száth Kál mán Köz mû ve lõ dé si In téz mény, Könyv tár és If jú sá gi
Ház (Ér sek vad kert)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 57 000 Ft

Mis kol ci Egye tem (Mis kolc)
ME könyv tár, le vél tár, mú ze um szá mí tó gé pes 
esz köz park já nak kor sze rû sí té sé re 245 840 Ft

Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Szaty maz)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 200 000 Ft

Nagy bajcs Köz sé gi Ön kor mány zat (Nagy bajcs)
A nagy baj csi köz sé gi könyv tár be ren de zé sé nek fej lesz té sé re 150 000 Ft

Na gyig mánd Nagy köz sé gi Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár
(Na gyig mánd)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 234 000 Ft

Nagy köz sé gi Könyv tár (To kod)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 199 248 Ft

Or szá gos Ide gen Nyel vû Könyv tár (Bu da pest)
Az Or szá gos Ide gen Nyel vû Könyv tár kom mu ni ká ci ós aka dály men te sí té sé re 140 850 Ft
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 175 950 Ft

Or szá gos Pe da gó gi ai Könyv tár és Mú ze um (Bu da pest)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 249 480 Ft
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Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Ásott ha lom)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 61 911 Ft

Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si Ház és Köz sé gi Könyv tár (Röszke)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 249 720 Ft

Pe tõ fi Sán dor Ok ta tá si és Mû ve lõ dé si Köz pont – Nagy kö zi Könyv tár
(Dömsöd)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 236 600 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Páz mánd fa lu)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 224 605 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Ság új fa lu)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 275 000 Ft

Tó fej Köz sé gi Ön kor mány zat (Tó fej)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 800 000 Ft

Zru mecz ky De zsõ Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Inárcs)
A könyv tár szak mai esz köz fej lesz té sé re 179 000 Ft

8. Nem zet kö zi kap cso la tok tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Nem zet kö zi kap cso la tok ki ala kí tá sa cél já ból szer ve ze ti 
szak mai prog ra mok le bo nyo lí tá sá ra 208 000 Ft

II. Rá kó czi Fe renc Me gyei Könyv tár (Mis kolc)
Esély a kul tú rá hoz – a kul tú ra esé lyei címû kul tu rá lis 
szak mai prog ram meg ren de zé sé re 400 000 Ft

In for ma ti kai és Könyv tá ri Szö vet ség (Bu da pest)
Ta pasz ta lat cse re cél já ból tör té nõ uta zás ra Dá ni á ba* 450 000 Ft

Ka to na La jos Vá ro si Könyv tár (Vác)
A ha tá ron túli ma gyar könyv tá rak kal ki épí tett mun ka kap cso lat 
to vább fej lesz té sé re irá nyu ló prog ra mok le bo nyo lí tá sá ra 550 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Nyír egy há za)
A ha tá ron túli ma gyar könyv tá ro sok VII. nyír egy há zi 
to vább kép zé sé nek meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Mû ve lõ dé si Ház és Könyv tár (Vá mos pércs)
Nem zet kö zi kap cso la tok ke re té ben szak mai ér te kez let le bo nyo lí tá sá ra 143 000 Ft
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Or szá gos Ide gen Nyel vû Könyv tár (Bu da pest)
Nem zet kö zi könyv tá ri és könyv szak mai kap cso la tok 
ki ala kí tá sá ra és hasz no sí tá sá ra 670 000 Ft

Pé csi Vá ro si Könyv tár (Pécs)
Gyer mek könyv tá ri tren dek az Eu ró pai Uni ó ban címû 
kon fe ren cia meg ren de zé sé re ha tá ron túli könyv tá ro sok be vo ná sá val 499 000 Ft

Sze ge di Tu do mány egye tem (Sze ged)
A ko lozs vá ri ma gyar ki sebb ség könyv tá ra i ban ta lál ha tó hun ga ri ku mok 
fel dol go zá sá ra és hoz zá fér he tõ té te lé re az EK KA-ban és a MOKKA-ban 300 000 Ft

Zrí nyi Ilo na Vá ro si Könyv tár (Sá ros pa tak)
Zemp lé ni és fel vi dé ki kis te le pü lé si könyv tá ro sok 
III. nem zet kö zi kon fe ren ci á ja meg ren de zé sé re 372 000 Ft
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*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 2 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 2 980 000 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: 2 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 2 980 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza  nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 2 500 000 Ft

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)
Az MKE 38. ván dor gyû lé se elõ ké szí té sé re és meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft

Ko dály Zol tán Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um
(Debrecen)
A Ko dály Zol tán Ze ne mû vé sze ti Szak kö zép is ko la könyv tá ra 
gyûj te mé nyé nek elekt ro ni kus ka ta lo gi zá lá sá ra 500 000 Ft

Kom ló si Jó zsef s. k.,
a Könyv tá ri Szak mai Kol lé gi um

el nö ke

A *-gal jel zett pá lyá za tok 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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KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM –
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT I.

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. már ci us 31.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. áp ri lis 28.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 11 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 24 484 308 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: 11 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 24 484 308 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 21 434 308 Ft

A bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek könyv tá ri el lá tá sá nak ja ví tá sá 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)
A Bács-Kis kun me gyei 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 kor sze rû sí té sé re, do ku men tu mok beszerzésére 700 000 Ft

Ba las si Bá lint Me gyei Könyv tár (Sal gó tar ján)
A Ba las sa gyar ma ti fegy ház és bör tön könyv tá ri el lá tá sá nak ja ví tá sá ra 250 000 Ft

Bró dy Sán dor Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Eger)
A He ves me gyei bün te tés-vég re haj tá si in té zet könyv tá rá nak 
ál lo mány bõ ví té sé re, le té ti el lá tás sal 200 000 Ft

Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyv tár (Bu da pest)
A bu da pes ti fegy ház és bör tön könyv tá ri ál lo má nyá nak bõ ví té sé re, 
le té ti rend szer ben 500 000 Ft
Az igaz ság ügyi meg fi gye lõ és el me gyó gyí tó in té zet könyv tá ri 
ál lo má nyá nak bõ ví té sé re, le té ti rend szer ben 150 000 Ft

II. Rá kó czi Fe renc Me gyei Könyv tár (Mis kolc)
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 300 000 Ft

Kis fa lu dy Ká roly Me gyei Könyv tár (Gyõr)
A sop ron kõ hi dai fegy ház és bör tön könyv tá rá nak ál lo mány gya ra pí tá sá ra 300 000 Ft

Könyv tár el lá tó Kht. (Bu da pest)
A ha tá ron túli fo lyó ira tok és ma gyar or szá gi gyer mek la pok 2006. évi 
szá ma i nak meg vá sár lá sá ra és el jut ta tá sá ra a könyv tá rak ba 16 434 308 Ft
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Pest Me gyei Könyv tár (Szent end re)
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 900 000 Ft

So mo gyi Ká roly Vá ro si és Me gyei Könyv tár (Sze ged)
Le té ti ál lo mány te le pí té sé re a sze ge di fegy ház és bör tön, 
va la mint a nagy fai or szá gos bün te tés-vég re haj tá si in té zet könyvtárában 700 000 Ft

Vö rös marty Mi hály Me gyei Könyv tár (Szé kes fe hér vár)
A ba racs kai és a pál hal mai or szá gos bün te tés-vég re haj tá si in té zet 
fog va tar tot tai könyv tá ri el lá tá sá nak ja ví tá sá ra* 1 000 000 Ft

Kom ló si Jó zsef s. k.,
a Könyv tá ri Szak mai Kol lé gi um 

el nö ke

A *-gal jel zett pá lyá za tok 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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KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM –
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT II.

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. áp ri lis 20.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. áp ri lis 28.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 1 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 8 000 000 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 8 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 8 000 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Könyv tá ra (Bu da pest)
Az MTA Könyv tá ra fo lyó irat-ál lo má nyá nak bõ ví té sé re 
a nem zet kö zi ki ad vány cse re ke re té ben 8 000 000 Ft

Kom ló si Jó zsef s. k.,
a Könyv tá ri Szak mai Kol lé gi um 

el nö ke

952 NKA HÍRLEVÉL n EREDMÉNYKÖZLÉSEK



MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI 
SZAKMAI KOLLÉGIUM

Be ér ke zé si ha tár nap: 2006. feb ru ár 28.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2006. áp ri lis 28.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 375 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 2 240 149 515 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for ma okok ból): 46 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 275 435 176 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: 22 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 135 983 330 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 142 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 681 076 118 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 321 907 000 Ft

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

1. Ve szé lyez te tett mû em lé kek ál lag meg óvá sá ra, res ta u rá lá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Be rek bö ször mé nyi re for má tus egy ház köz ség (Be rek bö ször mény)
A be rek bö ször mé nyi re for má tus temp lom te tõ szer ke ze té nek fel újí tá sá ra 7 000 000 Ft

Bu da pest Art Stú dió Ala pít vány (Bu da pest)
Du na szek csõ mag tár fel újí tá sá ra 5 000 000 Ft

Bu da pest Ga lé ria (Bu da pest)
Bu da pes ti I. ker. Szent há rom ság téri Szent há rom ság-osz lop 
res ta u rá lá sá ra (II–III. ütem) 12 000 000 Ft

Bu da pest-Bel vá ro si Szent Mi hály-temp lom igaz ga tó ság (Bu da pest)
A bel vá ro si Szent Mi hály-temp lom szen té lye déli ol dal fa lá nak 
és pil lé re i nek be fe je zõ res ta u rá lá sá ra 4 000 000 Ft

Du na al má si Re for má tus Egy ház köz ség (Du na al más)
Vaj da Ju li an na Lil la sír em lé ké nek res ta u rá lá sá ra 300 000 Ft

Fi cze Lász ló né (Tar pa)
Népi mû em lék vá lyog ház hely re ál lí tá sá ra 2 000 000 Ft

Fre und Fe renc (Pécs vá rad)
Pécs vá rad, Dó zsa György u. 16. sz. épü let hely re ál lí tá sá ra 1 500 000 Ft

Ga má si Ró mai Ka to li kus Plé bá nia (Ga más)
Ka rá di ró mai ka to li kus temp lom hely re ál lí tá sá nak II. üte mé re 13 000 000 Ft
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Ger lecz Gyu la (Bu da pest)
Sóly, Pe tõ fi u. 3. sz. népi mû em lék la kó ház fel újí tá sá ra 1 000 000 Ft

Gyön gyös Vá ros Pol gár mes te ri Hi va tal (Gyön gyös)
Gyön gyös Kál vá ria együt tes ka pu to rony hely re ál lí tá sá ra 5 000 000 Ft

Haj dú sám so ni Re for má tus Egy ház köz ség (Haj dú sám son)
Haj dú sám so ni re for má tus temp lom tetõ és eresz csa tor nák fel újí tá sá ra 2 000 000 Ft

Hat van-Bel vá ro si Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Hatvan)
Hat van-bel vá ro si ró mai ka to li kus temp lom 
te tõ szer ke ze té nek hely re ál lí tá sá ra 10 000 000 Ft

He te si Re for má tus Egy ház köz ség (He tes)
He te si re for má tus temp lom ál lag meg óvó fel újí tá sá ra 2 000 000 Ft

Ka pos vár-To po nár Ró mai Ka to li kus Plé bá nia (Ka pos vár-To po nár)
Ka pos vár-to po ná ri plé bá nia épü le té nek hely re ál lí tá sá ra 6 000 000 Ft

Ko dály Zol tán Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Du na pa taj)
A pa ta ji mú ze um népi mû em lék épü le tei nád te tõ ze te i nek fel újí tá sá ra 300 000 Ft

Kõ szeg, Pék u. 7. Tár sas ház (Kõ szeg)
Kõ szeg, Pék u. 7. sz. tár sas ház fel újí tá sá ra 3 000 000 Ft

Kõ szeg, Cher nel u. 3. Tár sas ház (Kõ szeg)
Kõ zseg, Cher nel u. 3. sz. la kó épü let ut cai hom lok za tá nak fel újí tá sá ra 2 000 000 Ft

Köt csei Evan gé li kus Egy ház köz ség (Köt cse)
A köt csei evan gé li kus temp lom sek res tyé jé nek res ta u rá lá sá ra 1 200 000 Ft

Kõ vá gó örs–Rév fü löp–Ka polcs (Sion) Evan gé li kus Egy ház köz ség
(Kõ vá gó örs)
A ka pol csi evan gé li kus temp lom mû em lék pad ja i nak, nyí lás zá ró ab la ka i nak 
hely re ál lí tá sá ra, to rony ab lak zsa luk ál lag meg óvó jel le gû kialakítására 1 600 000 Ft
Ta li án dö rög di evan gé li kus temp lom vi ze se dõ fa la i nak szá rí tá sá ra, régi, 
tûz- és élet ve szé lyes sé váló vil lany ve ze ték-rend sze ré nek átépítésére 2 500 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Al só ná na)
Al só ná nai ró mai ka to li kus temp lom hely re ál lí tá sá ra 6 000 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Bánd)
Es seg vár ál lag vé del mi mun ká la ta i nak IV. üte mé re 1 500 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Csó ka kõ)
Csó ka kõ, vár ká pol na vé dõ te tõ épí té sé re 
és fel sõ vár ba ve ze tõ lép csõ ki ala kí tá sá ra 4 000 000 Ft

Köz sé gi Ön kor mány zat (Dencs há za)
Dencs há zai re for má tus temp lom tor nyá nak fel újí tá sá ra 4 000 000 Ft
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Köz sé gi Ön kor mány zat (Ma gyar lu ka fa)
Ma gyar lu ka fai táj ház paj ta épü le té nek zsúp fe dés fel újí tá sá ra 1 500 000 Ft

Má ria Mag dol na Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Szõd)
Szõ di ró mai ka to li kus plé bá nia épü le té nek hom lok za ti hely re ál lí tá sá ra 2 000 000 Ft

Me csek ná das di Ró mai Ka to li kus Plé bá nia (Me csek ná dasd)
Me csek ná das di kál vá ria fel újí tá sá ra 1 000 000 Ft

Me zõ kö vesd Vá ros Ön kor mány zat Pol gár mes te ri Hi va ta la
(Mezõkövesd)
Me zõ kö vesd, Kis jan kó Bori utca 9. szám alat ti ma tyó táj ház fel újí tá sá ra 1 500 000 Ft

Mi lo tai Re for má tus Egy ház köz ség (Mi lo ta)
A mi lo tai re for má tus temp lom fel újí tá sá ra 4 000 000 Ft

Na gya lá sony–Dab rony–Ne messza ló ki Tár sult Evan gé li kus
Egy ház köz ség (Na gya lá sony)
A dab ro nyi evan gé li kus temp lom rész le ges fel újí tá sá ra 3 000 000 Ft

Pi a ris ta Rend ház (Kecs ke mét)
A pi a ris ta temp lom fel vi ze se dett fa la i nak utó la gos szi ge te lé sé re 10 000 000 Ft

Pohl Pé ter (Bóly)
Bor já di ví zi ma lom fel újí tá sá ra 6 000 000 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Fá bi án há za)
Fá bi án há za, Pet fõi u. 23. szám alat ti mû em lék la kó ház 
(gaz dag pa rasz ti por ta) hely re ál lí tá sá ra 5 000 000 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Haj dú bö ször mény)
A Haj dú bö ször mény, Pol gá ri utca 92–100. alat ti 
mû em lék együt tes hely re ál lí tá sá ra 2 000 000 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Kis kun ha las)
Sáf rik szél ma lom tel jes hely re ál lí tá sá ra 5 000 000 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Mád)
Mádi rab bi ház hely re ál lí tá sá nak II. üte mé re 4 000 000 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Rezi)
Re zi-vár rom ál lag meg óvá si mun ká i nak II. üte mé re 6 000 000 Ft

Pol gár mes te ri Hi va tal (Vi seg rád)
Vi seg rád, kö zép ko ri ere de tû is ko la épü let ba rokk fe dél szé ki 
és hom lok za ti fel újí tá sá ra 6 000 000 Ft

Pro Tra di ci o ne et Evo lu ci o ne (A ha gyo má nyért és ha la dá sért) 
Alap (Budapest)
A li pót me zei ká pol na res ta u rá lá sá ra 4 500 000 Ft
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Re for má tus Egy ház köz ség (Bot pa lád)
Bot pa lá di re for má tus temp lom fel újí tá si mun ká i ra 5 000 000 Ft

Re for má tus Egy ház köz ség (Bu gyi)
Bu gyi re for má tus temp lom to rony és -te tõ hely re ál lí tá sá ra 5 000 000 Ft

Re for má tus Egy ház köz ség (Csa ro da)
A re for má tus temp lom ka pu já nak res ta u rá lá sá ra 400 000 Ft

Re for má tus Egy ház köz ség (Vaja)
A re for má tus temp lom to rony ács szer ke ze te és fe dé se re konst ruk ci ó já ra, 
a to rony hom lok zat rész beni hely re ál lí tá sá ra 5 000 000 Ft

Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Bá ta szék)
A bá ta szé ki nagy bol dog asszony ró mai ka to li kus temp lom 
or go ná já nak fel újí tá sá ra 3 000 000 Ft

Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Fe hér gyar mat)
Jánk maj ti si ró mai ka to li kus temp lom kál vá ria szo bor cso port res ta u rá lá sá ra 500 000 Ft

Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Ravazd)
A ravazdi római katolikus plébániatemplom szentélyfala 
restaurálásának folytatására 1 000 000 Ft

Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (So mogy vár)
A ró mai ka to li kus temp lom fel újí tá sá ra 8 000 000 Ft

Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Ze be gény)
A ze be gé nyi ró mai ka to li kus temp lom te tõ fel újí tá sá ra 8 000 000 Ft

Ró mai Ka to li kus Plé bá nia (Be rettyó új fa lu)
Fur tai ró mai ka to li kus temp lom vo nó ru das meg erõ sí té sé re, 
tel jes kül sõ hely re ál lí tá sá ra 8 000 000 Ft

Ró mai Ka to li kus Plé bá nia (Ceg léd)
Szent ke reszt fel ma gasz ta lá sa temp lom élet ve szélyt el há rí tó 
és mû em lé ki ál lag meg óvó fel újí tá sá ra 4 500 000 Ft

Róth Mik sa Em lék ház és Gyûj te mény (Bu da pest)
Róth Mik sa mû hely épü le té nek szer ke ze ti és te tõ fel újí tá si mun ká i ra, 
nyí lás zá rók ja ví tá sá ra 4 500 000 Ft

Sze bé nyi Lász ló né (Du na ha rasz ti)
A Süt tõ-Bi kol pusz tai Re vicz ky-kas tély ká pol ná já nak 
hom lok zat re konst ruk ci ó já ra 4 000 000 Ft

Szek szár di Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Szek szárd)
A szek szár di re me te ká pol na fel újí tá sá ra 4 000 000 Ft

Szent Mik lós-temp lom igaz ga tó ság (Kecs ke mét)
A Szent Mik lós-temp lom ve szély el há rí tá si mun ká la ta i ra (fel tá rás-elõ ké szí tõ 
mun ká la tok, te her hor dó szer ke zet meg erõ sí té se, szigetelés) 3 000 000 Ft
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Te le pü lé si Ön kor mány zat (Gye pü ka ján)
Gye pü ka ján, Nagy ke szi-temp lom rom ál lag meg óvá sá ra 2 000 000 Ft

Téti Evan gé li kus Egy ház köz ség (Tét)
Téti evan gé li kus temp lom fel újí tá sá ra 8 000 000 Ft

Uj he lyi Gá bor (Ba la ton fü red)
A Há ro m fai volt Fes te tics-va dász kas tély szer ke ze ti meg erõ sí té sé re, 
meg óvá sá ra, fö dém- és te tõ cse ré jé re 8 000 000 Ft

Va nyo la Köz ség Ön kor mány za ta (Va nyo la)
Vaj da Pé ter-em lék ház, -táj ház fel újí tá sá ra 2 000 000 Ft

Za la szán tó Köz ség Ön kor mány za ta (Za la szán tó)
Za la szán tó Tá ti ka-vár rom déli, nyu ga ti kül sõ vár fa lak 
kon zer vá lá sá ra, hely re ál lí tá sá ra 4 000 000 Ft

2. Ré gé sze ti le lõ he lyek fel tá rá sá ra, ál lag meg óvá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u mi Szer ve ze te
(Kecs ke mét)
A kö zép ko ri Sár mégy falu temp lo má nak és te me tõ jé nek fel tá rá sá ra 2 000 000 Ft

Bé kés Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Bé kés csa ba)
Egy szkí ta ko ri te le pü lés geo fi zi kai (mag ne to mé te res) fel tér ké pe zé sé re 
és fel tá rá sá ra Te lek ge ren dá son 1 000 000 Ft

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
Aqu in cum pol gár vá ros, észak ke le ti ré gió: át ri u mos hosszú ház-la kó trak tus 
hi te le sí tõ fel tá rá sá ra és mû em lé ki hely re ál lí tá sá ra 4 000 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
A ha lom sí ros te me tõk lé gi ré gé sze ti ku ta tá sá ra 800 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Gyõr)
Geo fi zi kai ku ta tá sok el vég zé sé re Mur sel la ró mai mu ni ci pi um te rü le tén 2 200 000 Ft

He ves Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Eger)
Az egri vár ban ta lál ha tó ko rai püs pö ki dézs ma pin ce és a fe let te lévõ 
pro vi zo ri pa lo ta ma rad vá nya i nak ré gé sze ti kutatására 4 000 000 Ft

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal (Bu da pest)
Ma do csa, De reg lye-ku ta tá si prog ram meg va ló sí tá sá ra* 1 000 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)
Kö zép ko ri temp lom ku ta tá sá ra a Vi seg rád, Fõ u. 73. kert jé nek te rü le tén 1 500 000 Ft
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A sá ros pa ta ki ágyú ön tõ mû hely fel tá rá sá ra 1 000 000 Ft
Mo gyo rós bá nya fel sõ pa le o lit te lep har ma dik te le pü lé si 
folt fel tá rá sá nak be fe je zé sé re 800 000 Ft
Mik ro re gi o ná lis ré gé sze ti ku ta tás ra a Vil lá nyi-hegy ség ke le ti lá bá nál 1 000 000 Ft
Nagy te vel, Csusz ká ti dûlõ õs ko ri tûz kõ bá nya fel tá rá sa 450 000 Ft
Erõ dí tés- és te me tõ rész le tek fel tá rá sá ra Za la vár-Vár szi ge ten (9–17. szá zad) 2 800 000 Ft

Móra Fe renc Mú ze um, Csong rád Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma
(Szeged)
A sze ge di kö zép ko ri vár temp lom 2006. évi fel tá rá sá ra 3 500 000 Ft

Pest Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szent end re)
A Ul ci sia Cast ra ró mai kori ka to nai tá bor nyu ga ti ka pu já nak, fa lá nak ré gé sze ti 
fel tá rá sá ra, a pol gá ri te le pü lés el he lyez ke dé sé nek rész le ges tisztázására 3 500 000 Ft

Vesz pém Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Veszp rém)
Ba lá ca XV. és XVII. épü le te kö zöt ti, va la mint a XVII. épü let tõl észak ra, 
észak-ke let re esõ te rü let fel tá rá sá ra, a XVII. épü let tõl észak, 
észak-ke let re geo ra dar mé ré sek hi te le sí té sé re ásatással 1 000 000 Ft
Le sen ce to maj–Pi ros ke reszt ása tá si mun ká la ta i nak foly ta tá sá ra 1 000 000 Ft

3. Szak mai ki ad vá nyok ra ha gyo má nyos vagy elekt ro ni kus, ill. di gi tá lis for má ban

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

6B Épí tész Bt. (Bu da pest)
Pe re há zy Ká roly: Az eu ró pai ko vác solt vas-mû ves ség tör té ne te 
címû könyv meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Ál la mi Mû em lék-hely re ál lí tá si és Res ta u rá lá si Köz pont (Budapest)
A Mû em lék vé del mi Szem le kö vet ke zõ, je len té se ket tar tal ma zó 
szá má nak ki adá sá ra 1 000 000 Ft

Ar cha e o lin gua Ala pít vány (Bu da pest)
Nord-Süd Ost-West: Kon tak te Wah rend der Ei sen ze it in Eu ro pa 
cím mel ren de zett nem zet kö zi ré gé sze ti kon fe ren cia 
elõ adá sa i nak meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
Az 1957-ben, Pol gár-Csõsz hal mon vég zett ása tás do ku men tá ci ó já nak 
és le le te i nek an gol nyel vû ki adá sá ra 1 500 000 Ft

Cast rum Bene Egye sü let (Vi seg rád)
No vá ki Gyu la–Sár kö zy Se bes tyén–Feld Ist ván: Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye 
vá rai az õs kor tól a ku ruc ko rig címû kö tet ki adá sá ra 600 000 Ft

En cik lo pé dia Ki adó Kft. (Bu da pest)
Gab ler Dé nes: Pan no ni ai Ter ra Si gil la ta címû könyv ki adá sá ra 600 000 Ft
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Fe ke te Al bert (Bu da pest)
Kert mû vé sze ti em lé kek a Ma ros men tén címû szak könyv meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Fo-Rom Mé dia Könyv ki adó és Rek lám Kft. (Kun szál lás)
A Ma gyar Kas tély le xi kon-so ro zat 8., Haj dú-Bi har me gye kas té lyai 
és kú ri ái címû kö te té nek meg je len te té sé re 1 500 000 Ft

Furu Ár pád (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Ka lo ta szeg népi épí té sze te címû szak mai ki ad vány meg je len te té sé re 700 000 Ft

Gön cöl Ki adó Kft. (Bu da pest)
Az or go na vi lá ga címû könyv meg je len te té sé re 1 500 000 Ft

Hol nap Ki adó Kft. (Bu da pest)
Buza Pé ter: Für dõ zõ Bu da pest címû ki ad vá nyá nak meg je len te té sé re 500 000 Ft

Ico mos Ma gyar Nem ze ti Bi zott ság Egye sü let (Bu da pest)
A Ro mán And rás Könyv tár és Do ku men tá ci ós Köz pont 
dia ál lo má nyá nak di gi ta li zá lá sá ra és a vi lág há lón való köz zé té te lé re* 500 000 Ft

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal (Bu da pest)
Ki ki cso da a ma gyar ré gé szet ben címû kéz ira tos mun ka di gi tá lis, 
in ter net út ján tör té nõ ki adá sá ra* 300 000 Ft
A Má tyás-temp lom, Rác für dõ, Klo tild-pa lo ta hely re ál lí tá sa, re konst ruk ci ó ja, 
ill. mai hasz no sí tá sá nak né met szak mai év könyv ben tör té nõ meg je len te té sé re* 100 000 Ft

L’Har mat tan Könyv ki adó és Ter jesz tõ Kft. (Bu da pest)
Lan gó Pé ter: A hon fog la ló ma gyar ság ré gé sze ti ku ta tá sa címû könyv ki adá sá ra 600 000 Ft

Ma gyar Kõ szö vet ség (Bu da pest)
Sza kál Ernõ: Kõ fa ra gók mû hely tit kai címû könyv ki adá sá ra 800 000 Ft

Más mi-Stú dió Ter ve zõ és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Víz tor nyok új ra hasz no sí tá si le he tõ sé ge i nek be mu ta tá sa – 
meg va ló sult pél dák alapján 300 000 Ft

Mis kol ci Egye tem (Mis kolc)
Az In dust ri al He ri ta ge and Re u se címû ta nul mány kö tet ki adá sá ra 500 000 Ft

Osi ris Ki adó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Rin ger Ár pád: Õs tör té net címû könyv ki adá sá ra 600 000 Ft

Pars Szof ver ház Kft. (Bu da pest)
Ha dak út ján – nép ván dor lás kor fi a tal ku ta tó i nak XVI. kon fe ren cia kö te te 
meg je len te té sé re 300 000 Ft

Pécs/So pi a nae Örök ség Kht. (Pécs)
A pé csi ó ke resz tény te me tõ te rü let ki ala ku lá sa és tör té ne te címû kö tet 
meg je len te té sé re az örök sé gi fü ze tek címû sorozatban 300 000 Ft
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Te le ki Lász ló Ala pít vány (Bu da pest)
A gyu la fe hér vá ri szé kes egy ház és püs pö ki pa lo ta ré gé sze ti ku ta tá sa 
(2000–2002) címû ta nul mány kö tet ki adá sá ra 4 000 000 Ft

Terc Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Fót)
A fóti temp lom és a ro man ti ka épí té sze te címû könyv ki adá sá ra 1 000 000 Ft
Déry At ti la: Bu da pest épí té sze ti to po grá fia 4., VIII. ke rü let 
címû könyv ki adá sá ra 2 000 000 Ft

Tran syl va nia Trust Ala pít vány (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Az épí tett örök ség fel újí tá sá nak sok szí nû, va ló sá gos arca – 
Nagy bá nya 2005. má jus 25–28. – utó kö tet, a kon fe ren cia elõ adá sa i nak 
há rom nyel vû meg je len te té se 500 000 Ft

4. Mû em lé ki és ré gé sze ti ren dez vé nyek re, azok do ku men tá lá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ál la mi Mû em lék-hely re ál lí tá si és Res ta u rá lá si Köz pont (Budapest)
Ki ál lí tás meg ren de zé sé re a Denk mal 2006 szak ki ál lí tá son Lip csé ben 500 000 Ft

Ál la mi Mû em lék-hely re ál lí tá si és Res ta u rá lá si Köz pont (Budapest)
Kert tör té ne ti ki ál lí tás meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Entz Géza Mû ve lõ dés tör té ne ti Ala pít vány (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A Fel sõ-Nyá rád men te épí tett örök sé ge címû ki ál lí tás 
és elõ adás so ro zat meg ren de zé sé re Ma ros vá sár he lyen 500 000 Ft

Er dé lyi Mû em lék-res ta u rá to rok Egye sü le te
(Cluj Na po ca–Kolozsvár)
Tör té ne ti tar tó szer ke ze tek – nem zet kö zi tu do má nyos kon fe ren cia so ro zat 
10. ülés sza ká nak meg ren de zé sé re Kolozsváron 400 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Deb re cen)
Õs ko ros ku ta tók V. össze jö ve tele – or szá gos ré gé sze ti 
kon fe ren cia meg ren de zé sé re 600 000 Ft

Ico mos Ma gyar Nem ze ti Bi zott ság Egye sü let (Bu da pest)
Az Ico mos Eu ro pe Gro up re gi o ná lis ülé sé nek meg ren de zé sé re Pé csett* 600 000 Ft

Ká ro lyi Jó zsef Ala pít vány (Fe hér vár csur gó)
Táj épí té szet és tu riz mus a tör té nel mi mû em lé kek park ja i ban Eu ró pá ban 
és Ma gyar or szá gon címû nem zet kö zi szak mai kon fe ren cia megrendezésére 400 000 Ft

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal (Bu da pest)
Ki ál lí tás meg ren de zé sé re a Denk mal 2006 szak ki ál lí tá son 
és vá sá ron Lip csé ben* 3 000 000 Ft
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Ma gyar Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Egye sü let (Vi seg rád)
Az in gat lan kul tu rá lis örök ség és a nem ze ti fej lesz té si terv 2 – 
kon fe ren cia meg ren de zé sé re* 200 000 Ft

Mû em lé ki Ku ta tás és Kéz mû ves ség Há ló za ta, Por ta Sp eci o sa
Egye sü let (Budapest)
Épí té sze ti em lé ke ink meg õr zé se – XII. szak kö zép is ko lai 
di ák kon fe ren cia meg ren de zé sé re* 300 000 Ft

Pós ta Béla Egye sü let (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
IV. er dé lyi ma gyar ré gé sze ti kon fe ren cia meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Pro Pat ria Kht. (Ko mar no–Rév ko má rom)
Fel vi dé ki or szá gos mû em lék vé del mi és ré gé sze ti 
szak mai kon fe ren cia meg ren de zé sé re 400 000 Ft

Róth Mik sa Em lék ház és Gyûj te mény (Bu da pest)
Ipa ri mû em lé kek meg õr zé se és hasz no sí tá sa címû, két na pos 
nem zet kö zi kon fe ren cia és fo tó ki ál lí tás meg ren de zé sé re 1 700 000 Ft

Sá ros pa ta ki Re for má tus Te o ló gi ai Aka dé mia (Sá ros pa tak)
Re for má tus lel ké szek és te o ló gi ai hall ga tók örök ség vé del mi kép zé sé re 400 000 Ft

Te le ki Lász ló Ala pít vány (Bu da pest)
Meg úju ló örök ség VII. ha tá ron túli ma gyar épí tett örök ség meg óvá sa 
és ku ta tá sa címû kon fe ren cia meg ren de zé sé re 1 500 000 Ft
Egy vá ros is me rõs ar cai – Sep si szent györgy címû fo tó ki ál lí tás 
meg ren de zé sé re 500 000 Ft
Zsin dely fe dés a mû em lék vé de lem ben címû mes ter ség be mu ta tó 
meg re ren de zé sé re a lip csei Denk mal nem zet kö zi szakkiállításon 800 000 Ft

Tran syl va nia Trust Ala pít vány (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Mû em lék vé del mi szak kép zés meg ren de zé sé re épí tész hall ga tók nak a bon chi dai
Bánf fy-kas tély ban 600 000 Ft

Tu do má nyos Is me ret ter jesz tõ Tár su lat Bu gát Pál Egye sü le te (Eger)
36. egri mû em lék vé del mi nyá ri egye tem meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Veszp rém Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Veszp rém)
Ba lá cai ré gé sze ti kon fe ren cia meg ren de zé sé re 250 000 Ft

Vox Ar tis Ala pít vány (Bu da pest)
Ró mai ka to li kus pa pok és az egy há zi gyûj te mé nye kért 
fe le lõs sze mé lyek örök ség vé del mi kép zé sé re 400 000 Ft

Ybl Egye sü let Köz hasz nú Szer ve zet (Bu da pest)
Kas tély re ha bi li tá ció IV., Pest me gyei Ybl-mû em lé kek 
címû mû em lé ki kon fe ren cia és kas tély lá to ga tó túra meg ren de zé sé re 290 000 Ft
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5. Ok ta tás, szak mai kép zés, to vább kép zés tá mo ga tá sá ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ása társ Kul tu rá lis, Ré gé sze ti Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft.
(Kaposvár)
Rész vé tel re a VIII. bá nyá sza ti-ko há sza ti és föld ta ni kon fe ren ci án 
Sep si szent györ gyön 82 000 Ft

Bar na Ju dit Esz ter (Vo nyarc vas hegy)
Rész vé tel re a XV. UISPP kong resszu son Lissza bon ban* 100 000 Ft

Bé kés Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Bé kés csa ba)
Gyu cha At ti la rész vé te lé re az Eu ro pe an As so ci a ti on of Ar cha e o lo gists 
címû kon fe ren ci án Krakkóban 100 000 Ft

Bé kés Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Bé kés csa ba)
Dr. Szat má ri Imre rész vé te lé re az Eu ro pe an As so ci a ti on of Ar cha e o lo gists 
címû kon fe ren ci án Krakkóban 100 000 Ft

Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem (Budapest)
Rész vé tel re a He ri ta ge at Risk in Ru ral Eu ro pe nem zet kö zi 
mû em lé ki prog ram ban Finn or szág ban 800 000 Ft

Fat sar Kris tóf (Bu da pest)
Rész vé tel re a Mû em lék vé de lem a vál to zó tár sa dal mak ban – 
Örök ség és fej lõ dés címû kon fe ren ci án Le u ven ben (Belgium) 100 000 Ft

Fe ke te Al bert (Bu da pest)
Rész vé tel re az Eu ro pe an Di gi tal Cul tu ral Me ri ta ge
címû kon fe ren ci án Salz burg ban 100 000 Ft

Gál Eri ka (Új len gyel)
Rész vé tel re a Nem zet kö zi Arh ca e o zo o ló gi ai Ta nács 
kon fe ren ci á ján Me xi kó városban 200 000 Ft

Ico mos Ma gyar Nem ze ti Bi zott ság Egye sü let (Bu da pest)
Rész vé tel re a 36. egri mû em lék vé del mi nyá ri egye te men* 1 000 000 Ft
Rész vé tel az Ico mos nem zet kö zi szak bi zott sá gi és szak mai ülé se in* 800 000 Ft

Ist vá no vits Esz ter (Bu da pest)
Rész vé tel re a XX. Nem zet kö zi Li mes-kon fe ren ci án Le ón ban (Spa nyol or szág) 100 000 Ft

Kul csár Va lé ria (Bu da pest)
Rész vé tel re a XX. Nem zet kö zi Li mes-kon fe ren ci án Le ón ban (Spa nyol or szág) 100 000 Ft

Lam pert Ró zsa Haj nal ka (Bu da pest)
Rész vé tel re a Tic cih XIII. nem zet kö zi kong resszu sán Olasz or szág ban 100 000 Ft
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Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Szá mí tás tech ni kai Ku ta tó in té ze te
(Budapest)
Rész vé tel re a Denk mal 2006 eu ró pai res ta u rá ci ós, mû em lék vé del mi 
és vá ros fel újí tá si szak ki ál lí tá son Lipcsében 800 000 Ft

Mo nos to ri Erõd Had kul tú ra Köz pont Mû em lék-hely re ál lí tó
In gat lan fenn tar tó és Hasz no sí tó Kht. (Komárom)
Rész vé tel re a Con ser va ti on in Chan ging So ci e ti es – He ri ta ge and De ve lop ment 
kon fe ren ci án Bel gi um ban 100 000 Ft

Mû em lé ki Ku ta tás és Kéz mû ves ség Há ló za ta, Por ta Spe ci o sa
Egye sü let (Budapest)
Rész vé tel re a Denk mal 2006 szak ki ál lí tá son Lip csé ben* 800 000 Ft

Pász tor Emí lia (Du na föld vár)
Rész vé tel re a XV. UISPP kong resszu son Lissza bon ban 60 000 Ft

Pro Aqu in co Ala pít vány (Bu da pest)
Rész vé tel re a nem zet kö zi ré gé sze ti tu risz ti kai kon fe ren ci án 
és ki ál lí tá son Pa es tum ban 400 000 Ft

Vu kov Kons tan tin Mik lós (Bu da pest)
Rész vé tel re a né met or szá gi Kol de wey-tár sa ság 44. ván dor gyû lé sén 75 000 Ft
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Bér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 3 db
Be ér ke zett egye dik el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 10 857 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for ma 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: 3 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 10 857 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 10 657 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ico mos Ma gyar Nem ze ti Bi zott ság Egye sü let (Bu da pest)
Az Ico mos ki ál lí tá si anya gá nak an gol nyel vû fel ira to zá sá ra 
a 2006-os Denk mal-ki ál lí tás ra 357 000 Ft

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal (Bu da pest)
Vis ma i or-hely zet mi att vég ve szély be ke rült mû em lé kek,
ré gé sze ti le lõ he lyek meg men té sé re 10 000 000 Ft

Thé ba Stú dió – An dor Ala pít vány (Bu da pest)
A bu da pes ti zsi dó ne gyed fény ké pe zé se II. 300 000 Ft

Erõ Zol tán s. k.,
a Mû em lé ki és Ré gé 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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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

dr. Németh Gabriella és dr. Patyi András

A társasházi törvény magyarázata

címû kiadványát.

Hazánkban 1924 óta létezik a társasház intézménye, és a ma hatályos törvény immár a negyedik társas-
házi törvény.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény kommentárja a közös tulajdon ezen speciális formájának
szabályait igyekszik megismertetni az olvasókkal. A kiadványt haszonnal forgathatják elsõsorban közös
képviselõk, társasház-tulajdonosok, társasházi ügyekkel napi szinten foglalkozók, de a jogi pályák valame-
lyikén dolgozó szakemberek is.
A törvényszövegbe illesztett magyarázatok önálló szövegként is, de a törvényszöveg kiegészítéseként is
használhatók.
Az egyetemi docens, illetve ügyvéd szerzõpáros könyvében jól ötvözi az elméleti és a gyakorlati megközelí-
tés elõnyeit. A szerzõk sok helyütt igyekeznek megvilágítani, elmagyarázni nemcsak a konkrét jogszabály-
szöveget, hanem a társasházi jogviszonyok mögöttes, általános polgári jogi háttérintézményeit, jogelveit is
(pl. jóhiszemû joggyakorlás elve, joggal való visszaélés általános tilalma stb.). Sõt, a kommentár szövegé-
ben megtalálhatjuk a szavazati arányokkal (pl. egyszerû szótöbbség, minõsített többség, abszolút többség)
kapcsolatos tudnivalók általános ismertetését is.
A kiadvány függeléke tartalmaz egy társasházi alapító okiratot és egy szervezeti és mûködési szabályzatot
is. E két okirat természetesen mintadokumentum, melyek tartalmát az adott társasház alapítása során a
konkrét tulajdoni és mûködési viszonyok függvényében mindenképpen pontosítani, kiegészíteni, módosí-
tani kell, de mégis támpontul szolgálhat mintaszövegként mindazok számára, akik tanácstalanok abban,
hogyan is induljanak neki egy társasház-alapításnak, immáron az új, negyedik társasházi törvény szabályai
alapján.

A kiadvány 144 oldal terjedelmû.
Ára: 1155 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük A társasházi törvény magyarázata címû kiadványt (ára: 1155 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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Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.

2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.

A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ példányonként megvásárol-
ható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban
(tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-
rum@mhk.hu). Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügy-
félszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

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

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõfizetési díj fél évre 6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

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

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szüksé-
ges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellá-
tásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati se-
gédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõ-
helyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu). Elõ-
fizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. 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 kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………

cégszerû aláírás
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