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TÁJÉKOZTATÓ
A SZÍNHÁZI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Beérkezési határnap: 2006. július 3.
A pályázatok elbírálásának dátuma: 2006. augusztus 22.
Beérkezett kollégiumi pályázatok száma: 188 db
Beérkezett pályázatok támogatási igénye: 256 649 331 Ft
Érvénytelen pályázat (tartalmi, illetve formai okokból): 11 db
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: 14 299 001 Ft
Halasztott pályázat: –
Halasztott pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott pályázat: 101 db
Támogatott pályázatok támogatási igénye: 153 300 330 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 94 752 000 Ft

A támogatott pályázatokat az altémák sorrendjében közöljük.

1. Színházi produkciók megvalósítására

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Angolnyelvû Színház Közhasznú Alapítvány (Budapest)
A 2006/2007-es évad három új bemutatójára a Merlin Színházban 4 000 000 Ft

Art Sector Alapítvány (Budapest)
A 2006/2007-es évad hét új bemutatójára a Tûzraktérben 3 000 000 Ft

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Budapest)
Szkéné Színház 2006/2007-es évad
új színházi produkcióinak megvalósítására 4 500 000 Ft

MASZK Magyarországi Alternatív Színházi Központ Egyesület
(Szeged)
Hat új elõadás létrehozására és bemutatására Szegeden 4 000 000 Ft

Mozgó Ház Alapítvány (Pilisborosjenõ)
A Flórián Mûhely új produkcióinak bemutatására* 3 500 000 Ft

MU Színház Egyesület (Budapest)
A MU Színház három új produkciójának bemutatására* 4 300 000 Ft

Trafó Kortárs Mûvészetek Háza Kht. (Budapest)
A Trafó 2006/2007-es évadban megvalósuló
két új produkciójának bemutatására* 3 100 000 Ft

Városi Színház Mûvészeti Kht. (Budapest)
Tíz új produkciójának bemutatására 4 500 000 Ft

EREDMÉNYKÖZLÉSEK � NKA HÍRLEVÉL 1323



2. Magyar színházak külföldi, valamint külföldi együttesek magyarországi
vendégjátékára

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Artus Táncszínházi Egyesület (Budapest)
A Don Quijote-mauzóleum címû elõadás bemutatására Monacóban 700 000 Ft

Baltazár Színház Alapítvány (Budapest)
A múló rúzs címû darab bemutatására Kijevben 900 000 Ft

Budapest Bábszínház (Budapest)
A mackó és az állatok címû produkció bemutatására
a kolozsvári Puck fesztiválon 300 000 Ft

Ciróka Bábszínház (Kecskemét)
A kék ruhás kislány története címû elõadás bemutatására
a Szófia Nemzetközi Bábfesztiválon 350 000 Ft

Dansart Kulturális Bt. (Budapest)
A karc címû táncszínházi produkció bemutatására
a X. nemzetközi táncszínházi fesztiválon Lublinban 400 000 Ft

Harlekin Bábszínház (Eger)
Szabadkai gyermekszínház vendégjátékára a Harlekin Bábszínházban 500 000 Ft

Kabóca Bábszínház (Veszprém)
Mirkó királyfi és Hüvelyk Matyi címû elõadások Kovászna megyei turnéjára 400 000 Ft

Karaván Mûvészeti Alapítvány (Budapest)
Minden egér szereti a sajtot címû elõadás bemutatására Ungváron 400 000 Ft

Katona József Színház (Budapest)
A Ledarálnakeltûntem címû produkció bemutatására Pilsenben* 1 400 000 Ft

Krétakör Alapítvány (Budapest)
A Houkka Bros (Finnország) meghívására workshop tartására
és két elõadásuk bemutatására Budapesten 1 000 000 Ft

Mesebolt Bábszínház (Szombathely)
A Mesebolt Bábszínház vendégjátékára Szlovéniában és Szlovákiában 700 000 Ft

Pintér Béla és Társulata (Budapest)
Az anyám orra címû produkció bemutatására Sevillában 1 200 000 Ft
Az anyám orra címû produkció bemutatására Hamburgban 800 000 Ft

Szigligeti Színház (Szolnok)
Kazancev Stúdió (Moszkva): Tarlekin halála
címû produkció magyarországi bemutatására 1 000 000 Ft
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Színház- és Filmmûvészeti Egyetem (Budapest)
Az egyetem III. éves színészosztályának vendégszereplésére
Goldoni: Nyaralók címû mûvével Milánóban 800 000 Ft
Az egyetem IV. éves zenés-színészosztályának
marosvásárhelyi vendégjátékára 800 000 Ft

Trafó Kortárs Mûvészetek Háza Kht. (Budapest)
A Nico And The Navigators (Németország): Helden & Kleinmut
címû produkciójának bemutatására a Trafóban 1 100 000 Ft

Új Színház Kht. (Budapest)
Shakespeare Szentivánéji álom címû elõadása bemutatására
a damaszkuszi nemzetközi színházi fesztiválon* 1 500 000 Ft

Vidám Színpad Színházmûvészeti Kht. (Budapest)
Hagyományos indiai mûvészet bemutatására a Vidám Színpadon 800 000 Ft

Figura Társaság (Gyergyószentmiklós)
Pintér Béla és társulata vendégjátékára a gyergyószentmiklósi
Figura Stúdiószínháznál 500 000 Ft

Tamási Áron Színház (Sepsiszentgyörgy)
Pintér Béla és társulata vendégjátékára Sepsiszentgyörgyön 500 000 Ft

Népszínház, Szabadka (Subotica–Szabadka)
Zalán Tibor–Bakos Árpád: Szulamit
címû elõadás vendégjátékára Szombathelyen 1 000 000 Ft

Budakeszi Kompánia Színházi Mûhely Alapítvány (Budakeszi)
A Rómeó és Júlia címû elõadás litvániai turnéjára
és a Kompánia Színházi Társulat workshopjaira 700 000 Ft

Bóbita Bábszínház (Pécs)
V. Banja Luka-i nemzetközi bábfesztiválon való részvételre
a Rigócsõr király címû elõadással 300 000 Ft

3. Produkciók helyben történõ továbbjátszására

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Andaxszínház Színjátszó Egyesület (Budapest)
A suttogók címû elõadás helyben történõ továbbjátszására 550 000 Ft

Artus Táncszínházi Egyesület (Budapest)
A Don Quijote-mauzóleum továbbjátszására az Artus Stúdióban 1 000 000 Ft
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As to ria Szín há zi Köz mû ve lõ dé si Egye sü let (Bu da pest)
Bal kay Géza: Li li om címû da rab to vább ját szá sá ra 
az R. S. 9. stú dió szín ház ban 700 000 Ft

Ál mo dó Vár Mû vé sze ti Be té ti Tár sa ság (Bu da pest)
A Pes ti Ár nyak Tár su la t Da ko ta címû pro duk ci ó já nak to vább ját szá sá ra 
a Vá ro si Szín ház ban 350 000 Ft

Bó bi ta Báb szín ház (Pécs)
Ri gó csõr ki rály címû elõ adás hely ben tör té nõ to vább ját szá sá ra 300 000 Ft

Bal ta zár Szín ház Ala pít vány (Bu da pest)
A múló rúzs címû da rab to vább ját szá sá ra a Jövõ Há zá ban 500 000 Ft

Bár ka Jó zsef vá ro si Szín há zi és Kul tu rá lis Kht. (Bu da pest)
Gol ding: A le gyek ura címû if jú sá gi elõ adá s
hely ben tör té nõ to vább ját szá sá ra 600 000 Ft

Ci ró ka Báb szín ház (Kecs ke mét)
A Hó fe hér ke címû elõ adás hely ben tör té nõ to vább ját szá sá ra 600 000 Ft

Cso ko nai Szín ház (Deb re cen)
Puc ci ni: Tos ca címû ope rá já nak hely ben tör té nõ to vább ját szá sá ra 1 000 000 Ft

Dan sart Kul tu rá lis Bt. (Bu da pest)
Priz nic–La y down Co me dy ágy fel vo nás ban 
címû pro duk ció to vább ját szá sá ra a Szké né Szín ház ban 400 000 Ft

Gó zon Gyu la Ka ma ra szín ház Ala pít vány (Bu da pest)
B. Brecht: Ku rá zsi mama és gyer me kei 
címû elõ adás hely ben tör té nõ to vább ját szá sá ra 1 400 000 Ft

Har le kin Báb szín ház (Eger)
Gyer me kek nek címû báb szín há zi pro duk ció hely ben tör té nõ to vább ját szá sá ra 300 000 Ft

Hon véd Együt tes (Bu da pest)
A ra gasz ko dók címû pro duk ció to vább ját szá sá ra 
a Bu da pes ti Ka ma ra szín ház ban 600 000 Ft

Hó lyag cir kusz Egye sü let (Bu da pest)
A Hó lyag cir kusz Tár su lat Csõd csi cser gõ címû 
elõ adá sá nak to vább ját szá sá ra a 2006–2007-es évad ban 1 000 000 Ft

Ka ra ván Mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
A Moha és Páf rány címû elõ adás to vább ját szá sá ra a Pic co lo Szín ház ban 400 000 Ft

Ka to na Jó zsef Szín ház (Bu da pest)
A Tra i lus és Cres si da címû elõ adás hely ben tör té nõ to vább ját szá sá ra* 1 000 000 Ft

Ka to na Jó zsef Szín ház (Kecs ke mét)
Ko dály Zol tán: Háry Já nos címû pro duk ció hely ben tör té nõ to vább ját szá sá ra 1 000 000 Ft
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Káva Kulturális Mûhely Egyesület (Budapest)
József és testvérei – a Káva KM Komplex Színházi Nevelési (TIE)
Programjának továbbjátszására a Marczibányi Téri Mûvelõdési Központban 500 000 Ft

Kerekasztal Társulás (Szada)
Az Ördöghajsza címû ifjúsági színházi nevelési elõadás továbbjátszására
a Marczibányi Mûvelõdési Központban 700 000 Ft

Kolibri Színház (Budapest)
A Mama kerestetik címû elõadás helyben történõ továbbjátszására 432 000 Ft

Köszike Bt. (Budapest)
62 nap – Angyaltár – Haláltrilógia helyben történõ továbbjátszására* 700 000 Ft

Krétakör Alapítvány (Budapest)
A Peer Gynt címû elõadás továbbjátszására a Thália Színházban* 1 200 000 Ft

Madách Színház Kht. (Budapest)
Bagossy László: A sötétben látó tündér címû gyermekelõadás
továbbjátszására az Örkény István Színházban 1 300 000 Ft

Mesebolt Bábszínház (Szombathely)
Szerencsének szerencséje címû elõadás helyben történõ továbbjátszására 400 000 Ft

Miskolci Nemzeti Színház (Miskolc)
G. Bizet: Carmen címû elõadás helyben történõ továbbjátszására 600 000 Ft

Pécsi Harmadik Színház Kht. (Pécs)
Háy János: A Gézagyerek címû produkciójának
helyben történõ továbbjátszására 700 000 Ft

Pintér Béla és Társulata (Budapest)
A Gyévuska címû produkció továbbjátszására a Szkéné Színházban 1 000 000 Ft

Radnóti Miklós Színház (Budapest)
Camus: Caligula címû mûvének helyben történõ továbbjátszására 1 000 000 Ft

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Móricz Zsigmond Színház (Nyíregyháza)
Az Esztrád sokk címû darab helyben történõ továbbjátszására 900 000 Ft

Szigligeti Színház (Szolnok)
Harold Pinter–Di Trevis: Az eltûnt idõ nyomában
címû produkció helyben történõ továbbjátszására 700 000 Ft

Színház- és Filmmûvészeti Egyetem (Budapest)
Csak egy kis musical címû darab továbbjátszására az Ódry Színpadon 1 000 000 Ft

Találkozás-Maladype Kulturális Egyesület (Páty)
Empedoklész címû elõadás továbbjátszására 800 000 Ft
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Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház
(Tatabánya)
Brecht: A szecsuáni jólélek címû elõadás továbbjátszására Tatabányán* 900 000 Ft

Utolsó Vonal Mûvészeti Alapítvány (Budapest)
Üvegfigurák címû elõadás továbbjátszására a Kolibri Színházban 500 000 Ft

Vaskakas Bábszínház (Gyõr)
A SZE-REL-ME-SEK címû produkció helyben történõ továbbjátszására 500 000 Ft

Vidám Színpad Színházmûvészeti Kht. (Budapest)
Barta Lajos: Szerelem címû produkció helyben történõ továbbjátszására 600 000 Ft

Proscenium Alapítvány (Satu Mare–Szatmárnémeti)
Márton partjelzõ fázik címû stúdió-elõadás
továbbjátszására Szatmárnémetiben 600 000 Ft

Tamási Áron Színház (Sepsiszentgyörgy)
A Csárdáskirálynõ címû elõadás helyben történõ továbbjátszására 600 000 Ft

Hólyagcirkusz Egyesület (Budapest)
Szemétre a vénasszonnyal címû produkció
bemutatóhelyen kívüli továbbjátszására 600 000 Ft

Inusodo Mûvészeti Bt. (Budapest)
Ágens és társulata: Ulixes címû kortárs darabjának
bemutatóhelyen kívüli elõadására 700 000 Ft

4. Bemutatóhelyen kívüli elõadásra, vendégszereplésre

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Artus Táncszínházi Egyesület (Budapest)
A Don Quijote-mauzóleum címû produkció bemutatóhelyen kívüli elõadására 1 000 000 Ft

Baltazár Színház Alapítvány (Budapest)
Aki nevetve született címû produkció bemutatóhelyen kívüli elõadására 500 000 Ft

Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Kht. (Budapest)
Shakespeare: Hamlet címû elõadásának bemutatására
a szombathelyi Mûvészetek Házában 500 000 Ft

Bábrándozók Bt. (Budapest)
Volt egyszer egy Mari nevû szekrény
címû elõadás bemutatóhelyen kívüli elõadására 450 000 Ft
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Ciróka Bábszínház (Kecskemét)
A király, a macska és a hegedû címû elõadás bemutatóhelyen kívül,
kistelepüléseken való játszására 250 000 Ft

Fun-Go Független Színházi Egyesület (Budapest)
A Machbeth címû elõadás bemutatóhelyen kívüli elõadására 900 000 Ft

Gárdonyi Géza Színház (Eger)
A hülyéje címû elõadás bemutatására Salgótarjánban* 700 000 Ft

Harlekin Bábszínház (Eger)
A János vitéz címû elõadás bemutatóhelyen kívüli elõadására 230 000 Ft

Hevesi Sándor Színház (Zalaegerszeg)
A Magyar Zombi címû elõadás bemutatóhelyen kívüli továbbjátszására 490 000 Ft

Katona József Színház (Kecskemét)
Pozsgai Zsolt: Szabadságharc Szebenen címû darabjának
bemutatóhelyen kívüli elõadására 400 000 Ft

Kerekasztal Társulás (Szada)
Ördöghajsza címû színházi nevelési program
pécsi elõadás-sorozatának megvalósítására 500 000 Ft

Kolibri Színház (Budapest)
A Mama kerestetik címû produkció bemutatóhelyen kívüli elõadására 500 000 Ft

Kövér Béla Bábszínház (Szeged)
A Szaszuni Dávid históriája címû elõadás budapesti bemutatására 350 000 Ft

Krétakör Alapítvány (Budapest)
A Peer Gynt címû eladás bemutatására Szombathelyen* 450 000 Ft

Pécsi Harmadik Színház Kht. (Pécs)
Háy János: A Gézagyerek címû produkciójának
bemutatóhelyen kívüli elõadására 900 000 Ft

Pintér Béla és Társulata (Budapest)
A Kórház-Bakony címû produkció szombathelyi vendégjátékára 350 000 Ft

Pont Mûhely Egyesület (Budapest)
A család címû elõadás bemutatására a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színházban 700 000 Ft

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Móricz Zsigmond Színháza (Nyíregyháza)
Molnár Ferenc: Liliom címû mûvének bemutatóhelyen kívüli elõadására 700 000 Ft

Szigligeti Színház (Szolnok)
Harold Pinter–Di Trevis: Az eltûnt idõ nyomában
címû produkció budapesti továbbjátszására 1 000 000 Ft
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Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház
(Tatabánya)
Brecht: A szecsuáni jólélek címû darab elõadására Szombathelyen,
Pápán és Szekszárdon* 1 400 000 Ft

Veszprémi Petõfi Színház (Veszprém)
A Vitéz Bátor címû elõadás bemutatóhelyen kívüli továbbjátszására 200 000 Ft

Figura Társaság (Gyergyószentmiklós)
Feydeau: Zsákbamacska címû darabjának bemutatására
Nagyszebenben és Székelyudvarhelyen 500 000 Ft

5. Alkotói munka támogatására

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Balogh Róbert (Pécs)
Távol a szemtõl, avagy a látogató címû darab megírására 600 000 Ft

Bíró László (Budapest)
A nézõt szolgálom munkacímû tragikomédia megírására 600 000 Ft

Grecsó Krisztián (Békéscsaba)
A háromszáz valahányas parcella munkacímû darab megírására 600 000 Ft

Kõrösi Zoltán (Budapest)
Az Árpád-fürdõ címû darab megírására 600 000 Ft

Lackfi János (Zsámbék)
A méricskélõk címû dráma megírására 600 000 Ft

Peer Krisztián (Dorog)
A boszorkányégetés munkacímû dráma megírására 600 000 Ft

Toepler Zoltán (Budapest)
A Csontomból csont munkacímû dráma megírására 600 000 Ft

*
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Be ér ke zett egye di elbírálású pá lyá za tok szá ma: 4 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 4 000 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): 1 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 612 500 Ft
Tá mo ga tott egyedi pá lyá zat: 3 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 4 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 3 300 000 Ft

6. Egye di

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Kré ta kör Ala pít vány (Bu da pest)
A Kré ta kör Szín ház Si ráj címû elõ adá sá nak be mu ta tá sá ra 
a Var na Sum mer nem zet kö zi szín há zi fesz ti vá lon* 800 000 Ft

A Kré ta kör Szín ház Fe ke te or szág és Ni be lung-la kó park 
címû elõ adá sá nak be mu ta tá sá ra a wi es ba de ni 
Neue Stüc ke Aus Eu ro pa nem zet kö zi szín há zi fesztiválon* 900 000 Ft

Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet (Bu da pest)
A prá gai Qu ad ri en ná lé elõ ké szí té sé re 1 600 000 

Csiz ma dia Ti bor s. k.,
a Szín há zi Kol lé gi um

el nö ke

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

bö len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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TÁJÉKOZTATÓ
A SZÍNHÁZI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Beérkezési határnap: 2006. szeptember 5.
A pályázatok elbírálásának dátuma: 2006. szeptember 11.
Beérkezett kollégiumi pályázatok száma: 1 db
Beérkezett pályázatok támogatási igénye: 20 000 000 Ft
Érvénytelen pályázat (tartalmi, illetve formai okokból): –
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: –
Halasztott pályázat: –
Halasztott pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott pályázat: 1 db
Támogatott pályázatok támogatási igénye: 20 000 000 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 20 000 000 Ft

A támogatott pályázatokat az altémák sorrendjében közöljük.

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Mûhely Alapítvány (Budapest)
A jövõ mûvészei – mûvészek a jövõnek címû programsorozat
megvalósítására a 2006-os Budapesti Õszi Fesztiválon 20 000 000 Ft

Csizmadia Tibor s. k.,
a Színházi Kollégium

elnöke
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TÁJÉKOZTATÓ
A ZENEMÛVÉSZETI KOLLÉGIUM
EGYEDI ELBÍRÁLÁSÚ DÖNTÉSÉRÕL

Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok száma: 1 db
Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok támogatási igénye: 2 670 000 Ft
Érvénytelen pályázatok (tartalmi, illetve formai okokból): –
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott egyedi pályázat: 1 db
Támogatott egyedi pályázatok támogatási igénye: 2 670 000 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 1 000 000 Ft

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Dubrovay László (Budapest)
1956 címû CD megjelentetésére 1 000 000 Ft

Szirányi János s. k.,
a Zenei Szakmai Kollégium

elnöke
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AZ NKA PÁLYÁZATI NAPTÁRA – 2006. II. FÉLÉV

Színházi július 3.

Szépirodalom július 3.

Levéltár 1995. évi LXVI. tv. 34/A § (1) bek. augusztus 28.

Színházi – meghívásos szeptember 5.

Levéltár szeptember 11.

Színház szeptember 15.

Népmûvészet szeptember 20.

Fotómûvészet szeptember 20.

Iparmûvészet szeptember 25.

Múzeumi szeptember 28.

Képzõmûvészet szeptember 29.

Nemzetközi Kulturális Támogatások Ideiglenes Kollégiuma október 2.

Könyvtár október 5.

Mozgókép október 6.

Közmûvelõdés október 9.

Táncmûvészeti október 13.

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra október 24.

A folyóirat-pályázati felhívások a bizottság 2006. októberi ülése után jelennek meg, várhatóan
november végi beérkezéssel.

A beérkezési határidõre vonatkozó változtatási jogot a kollégiumok, illetve az igazgatóság
fenntartják.

Nemzeti Kulturális Alap
1083 Budapest, Gyulai Pál utca 13.
Postacím: 1388 Budapest, Pf.: 82
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû könyvét.

Az olvasó olyan tudományos munkát tart a kezében, amelynek legfõbb tárgya a büntetõeljárási jog, a büntetõeljárás és
kisebb mértékben a kriminalisztika. Így jelenik meg a büntetõeljárási jog tudományának és kodifikációjának története is.
Bócz Endre több síkon elemzi a büntetõeljárás tárgyköreit. Az egyik a kodifikáció- és tudománytörténeti aspektus. Ezen
belül ismerteti az 1808. évi francia kódexek Európára kiterjedõ hatásait, ideértve az 1896. évi magyar Bûnvádi Perrend-
tartást is. A munka külön érdekessége és értéke a nálunk úgyszólván ismeretlen cári orosz kodifikálás történetének, az
1864. évi kódexnek és elõzményeinek bemutatása.
A mû másik kiterjedt tárgykörét a nyomozás adja. A szerzõ rámutat itt olyan jelenségekre, amelyeknek ritkán jártunk
utána a jogi elemzés során. Ilyenek pl. a nyomozásról mint a büntetõeljárás önálló szakaszáról vallott nézetek, illetõleg
az azt kifejezõ intézmények.
A szerzõ az ügyész, a közvádló szerepkörébe szõve foglalkozik a bizonyítás kérdéseivel. Itt elsõsorban a fogalmak
– mint a „bizonyítás”, „történés”, „tény”, „felderítés” – tisztázására törekszik. Nem mulasztja el szóvá tenni a bûnügyi
technika jelentõségét, a bizonyításban vitt fejlesztõ szerepét és a kriminalisztikai képzés hiányosságait. Figyelmet szen-
tel a nyomozásbeli tényfeltárás (bizonyítás) terjedelmének. Felhívja a figyelmet a nyomozási, vizsgálati szakaszban
fenyegetõ egyoldalúság veszélyeire, fõként arra, hogy az ezt követõ döntés befolyásolására alkalmas.
Az olvasó természetesen maga dönti el, mit tart a bemutatott mûbõl a legtanulságosabbnak.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 3990 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny 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 internet-
címen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Bócz Endre

Büntetõeljárási jogunk kalandjai
Sikerek, zátonyok és vargabetûk

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3990 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

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

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

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

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

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

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

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

A 2006. július 1-jétõl hatályos, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (az új Gt.)
megalkotása során az Európai Unió társasági jogával való harmonizáció és az egyes tagállamok
társasági joga fejlõdésének közös sajátosságai mellett a magyar jogalkalmazók több mint másfél
évtizedes tapasztalatait is felhasználták.

A magyar jogalkalmazók számára ma már nem számít újdonságnak a társasági jog. Az ellenérzések rég
megszûntek, az elsõ társasági törvény, az 1988. évi VI. törvény hatályba lépése óta a gazdasági élet
szereplõi a társasági jog intézményeit megismerték és elfogadták. Kialakult az a cégbírósági gyakorlat és
jelentõs szakirodalom, megerõsödött az a társasági jogi kultúra, amelyre a jogalkotó támaszkodhatott.

Az új Gt. egyes kérdéseket a korábbival azonosan szabályoz, így az 1997. évi CXLIV. törvényen alapuló,
a Legfelsõbb Bíróság és az ítélõtáblák közzétett döntéseibõl megismerhetõ bírói gyakorlat részben
továbbra is irányadó.

Ára: 3024 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.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata címû kiadványt
..................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:
Ára: 3024 Ft + postaköltség.

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 átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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