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A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

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

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um szá má ra

a 2007. évi ICOM Kong resszus ra ké szí ten dõ,  Ma gyar or szág mú ze u ma it be mu ta tó
DVD-ROM el ké szí té sé re.

Al té ma kód szá ma: 2330

A meg va ló sí tás ter ve zett idõ tar ta ma: 2007. jú ni us 1.–2007. au gusz tus 10.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a meg va ló sí ta ni kí vánt prog ram rész le tes tar tal mi be mu ta tá sát,
– a tech ni kai ki vi tel költ sé ge it alá tá masz tó ár aján la to kat.

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– tisz te let díj és an nak já ru lé kai vagy szám lás ki fi ze té se (for ga tó könyv író, for dí tó, lek tor, ren -

de zõ),
– a film ké szí tés tech ni kai költ sé gei (ka me ra, vi lá go sí tás, hang tech ni ka),
– utó mun ká la tok költ sé gei (vá gás, hang alá mon dás, fel ira to zás),
– a DVD-vi deó gyár tá si költ sé ge i re, sok szo ro sí tás ra (be le ért ve a hoz zá tar to zó nyom dai

munkákat is). 

A fen ti ek tõl el té rõ költ sé ge ket a pá lyá zó nak in do kol nia kell.

Meg pá lyáz ha tó összeg: ma xi mum 4 500 000 Ft

A pá lyá zat

2007. má jus 29-ig be ér ke zõ en

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

Meg jegy zés: A meg hí vott pá lyá zó ré szé re a pá lyá za ti adat la pot és tá jé koz ta tót megküldtük.

Mú ze u mi Szak mai Kol lé gi um
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ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Ze nei Szak mai Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det, mely re meghívja a 

Ma gyar Ha ydn Tár sa sá got

a 2007. évi Fer tõ di Ha ydn-fesz ti vál meg ren de zé sé re.

Al té ma kód szá ma: 1407

A pá lyá za ti prog ram meg va ló sí tá si ha tár ide je: 2007. ok tó ber 31.

A meg pá lyáz ha tó tá mo ga tás össze ge: 20 000 000 Ft.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak szem pont jai:
– a fesz ti vál szak mai szín vo na la, nem zet kö zi rang ja, meg be csült sé ge, 
– a mû sor szer kesz tés tar tal mi je gyei, a köz re mû kö dõ mû vé szek el is mert sé ge, 
– a prog ram il lesz ke dé se az Esz ter há zy Kas tély mû em lé ki jel le gé hez, ze ne tör té ne ti

jelentõségéhez, 
– a fesz ti vál kul tu rá lis és tu risz ti kai sze re pe a 2009. évi Ha ydn-év elõ ké szí té sé ben. 

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– tisz te let díj, 
– bér le ti díj, 
– szál lás költ ség, 
– uta zá si költ ség, 
– pr- és mar ke ting költ ség (gra fi ka, nyom da, ter jesz tés, for dí tás), 
– hang szer köl csön zés, 
– hang szer szál lí tás, 
– han go lás, 
– hang- és kép fel vé tel ké szí tés, 
– nem zet kö zi kap cso lat tar tás dí jai. 

A pá lyá za t

2007. má jus 31-ig be ér ke zõ en

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

Ze nei Szak mai Kol lé gi um
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ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Ze nei Szak mai Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det, mely re meghívja a 

Ma gyar Ben cés Kong re gá ció Pan non hal mi Fõ apát sá gát

a 2007. évi Ar cus Tem po rum IV. Mû vé sze ti Fesz ti vál ze nei prog ram ja i nak meg va ló sí tá -
sá ra.

Al té ma kód szá ma: 1434

A pá lyá za ti prog ram meg va ló sí tá si ha tár ide je: 2007. szep tem ber 30.

A meg pá lyáz ha tó tá mo ga tás össze ge: 1 500 000 Ft.

A pá lyá zat ki ter jed het:
– a 2007. au gusz tus 24–26. kö zött a Pan non hal mi Fõ apát ság ban meg ren de zen dõ ze nei prog ra -

mok meg va ló sí tá sá ra.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak szem pont jai:
– a fesz ti vál szak mai szín vo na la, il lesz ke dé se ha zai ze ne kul tú ránk egészébe, 
– a mû sor szer kesz tés tar tal mi je gyei, a köz re mû kö dõ mû vé szek el is mert sé ge, 
– a prog ram il lesz ke dé se a Fõ apát ság szel le mi sé gé hez. 

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– tisz te let díj, 
– bér le ti díj, 
– szál lás költ ség, 
– uta zá si költ ség, 
– pr- és mar ke ting költ ség (gra fi ka, nyom da, ter jesz tés, for dí tás). 

A pá lyá za t

2007. má jus 31-ig be ér ke zõ en

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

Ze nei Szak mai Kol lé gi um
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ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Ze nei Szak mai Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det, mely re meghívja a 

Bu da pes ti Ka ma ra ope ra Ala pít ványt

Mon te ver di: Pop pea meg ko ro ná zá sa címû ope rá já nak elõ adá sá ra 

és DVD-fel vé te lé nek el ké szí té sé re.

Al té ma kód szá ma: 1418

A pá lyá za ti prog ram meg va ló sí tá si ha tár ide je: 2008. már ci us 31.

A meg pá lyáz ha tó tá mo ga tás össze ge: 3 500 000 Ft.

A pá lyá zat ki ter jed het:
– az ope ra elõ adá sá ra,
– a ró mai Do mus Au rea fres kói mû vé szi má so la ta i nak köl csön zé sé re, 
– az elõ adás DVD-fel vé te lé nek el ké szí té sé re. 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak szem pont jai:
– az elõ adás kü lön le ges sé ge, ze nei és képi ér té kei, 
– a fel vé tel je len tõ sé ge a ba rokk zene nép sze rû sí té sé ben, 
– a pro duk ció nem zet kö zi rang ja, je len tõ sé ge a ma gyar ének- és ze ne kul tú ra hír ne vé nek

öregbítésében. 

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– tisz te let dí jak, 
– köl csön zé si és bér le ti dí jak, 
– pr- és mar ke ting költ sé gek (gra fi ka, nyom da, ter jesz tés, for dí tás), 
– hang- és kép fel vé tel-ké szí tés költ sé gei, 
– DVD-gyár tás költ sé gei. 

A pá lyá zat

2007. má jus 31-ig be ér ke zõ en

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

Ze nei Szak mai Kol lé gi um
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ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Ze nei Szak mai Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot hir det, mely re meghívja a 

Fil har mó nia Bu da pest és Fel sõ-Du nán túl Kht.-t

a 2007. évi Szom bat he lyi Nem zet kö zi Bar tók Sze mi ná ri um és Fesz ti vál,

va la mint

a 2007. évi Szi ge ti-Hu bay Nem zet kö zi He ge dû ver seny meg ren de zé sé re.

Al té ma kód szá ma: 1434

A pá lyá za ti prog ram meg va ló sí tá si ha tár ide je: 2007. ok tó ber 31.

A meg pá lyáz ha tó tá mo ga tás össze ge: 20 000 000 Ft.

A pá lyá zat ki ter jed het: 

a Szi ge ti-Hu bay he ge dû ver seny ese tén:
– a ver seny dí ja i ra, 
– a nem zet kö zi zsû ri fel ké ré sé re, 
– a ver seny le bo nyo lí tá sá ra, 
– a Ze ne aka dé mia te rem bér le té re; 

a Bar tók Sze mi ná ri um és Fesz ti vál ese tén:
– a Sze mi ná ri um és Fesz ti vál elõ adá sa i nak és hang ver se nye i nek meg ren de zé sé re. 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak szem pont jai:
– a nem zet kö zi ver seny szak mai szín vo na la, meg be csült sé ge, 
– a bí rá ló bi zott ság tag ja i nak szak mai rang ja, nem zet kö zi el is mert sé ge, 
– a ver seny prog ram „ze nei üze ne te” a ma gyar ze ne kul tú ra nem zet kö zi meg is me ré sé nek

erõsítésében; 
– a Sze mi ná ri um és Fesz ti vál nem zet kö zi je len tõ sé ge, a köz re mû kö dõ mû vé szek és elõ adó pro -

fesszo rok elismertsége, 
– a hang ver seny je len tõ sé ge a Bar tók-in terp re tá ci ók leg újabb irány za tai ala kí tá sá ban. 
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Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– ver seny dí jak, 
– tisz te let díj, 
– te rem bér le ti díj, 
– szál lás költ ség, 
– uta zá si költ ség, 
– jog díj, 
– rek lám- és pro pa gan da költ ség. 

A pá lyá zat

2007. má jus 31-ig be ér ke zõ en

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

Ze nei Szak mai Kol lé gi um
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TÁ JÉ KOZ TA TÓ 
MI NISZ TE RI TÁ MO GA TÁ SOKRÓL
JA NU ÁR–MÁ JUS

Pá lyá zó, hely

Pá lyá zat le írá sa Összeg

NKÖM–KMKII (Bu da pest)
A Né met or szá gi Ma gyar Kul tu rá lis Évad le bo nyo lí tá sá nak 
ki egé szí tõ tá mo ga tá sá ra 15 000 000 Ft

Ko dály Is ko la (Kecs ke mét)
Az Au rin Le ány kar rész vé te le a Kí ná ban meg ren de zen dõ IV. Kó rus olim pi án 5 000 000 Ft

Hun ga ro vox Kul tu rá lis Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Bt. (Budapest)
Kul csár Pé ter: A szo ci ál de mok rá cia az esz mék tör té ne té ben 
címû kö tet meg je len te té sé re 300 000 Ft

Ma gyar Könyv Ala pít vány (Bu da pest)
2007. évi prog ram ja i nak tá mo ga tá sá ra 15 000 000 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Fi lo zó fi ai In té ze te (Budapest)
Po li ti kai te o ló gia címû pro jekt meg va ló sí tá sá ra 5 000 000 Ft

Krstic Mi lo rad (Bu da pest)
Ljubl ja nai élet mû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 2 000 000 Ft

ALELA Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
A Mû vé sze tek út ján II. címû prog ram so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 
hát rá nyos hely ze tû gye re kek szá má ra 1 300 000 Ft

Pé csi Kul tu rá lis Köz pont (Pécs)
Bar tók Béla Fér fi kar rész vé te lé re a Kí ná ban meg ren de zés re ke rü lõ 
IV. Kó rus olim pi án 3 500 000 Ft

At lan ti Ku ta tó és Ki adó Köz ala pít vány (Bu da pest)
A ma gyar ügy tu do má nyos esz kö zök kel való pro pa gá lá sát szol gá ló 
an gol nyel vû so ro zat to váb bi kö te te i nek meg je len te té sé re 20 000 000 Ft

Ne u ró pa Film gyár tó, For gal ma zó és Ke res ke dõ Kft. (Bu da pest)
Far kas bõr ben címû já ték film ké szí té sé re 20 000 000 Ft

Ca me o film Kft. (Bu da pest)
A Ha to dik ko por só címû, az 1956-os for ra da lom év for du ló já ra 
ké szü lõ nagy já ték film meg va ló sí tá sá ra 20 000 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)
A No vo mesz ky-fo tog rá fi a gyûj te mény meg vá sár lá sá ra 2 000 000 Ft
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No ran-Ki adó 2004 Kft. (Bu da pest)
Eör si Ist ván-em lék könyv meg je len te té sé re 2 500 000 Ft

Ko mé di um Szín há zi és Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kht. (Bu da pest)
A 2007. évi prog ram ja ik le bo nyo lí tá sá ra 20 000 000 Ft

Sza vuly Aran ka (Bu da pest)
Új mû vek elõ ál lí tá sá ra, al ko tói te vé keny ség tá mo ga tá sá ra 350 000 Ft

Tol nai Ta más (Bu da pest)
A ha zai és az in di ai gon dol ko dás és kul tú ra össze ve ze té sé rõl ké szü lõ 
do ku men tum film be fe je zé sé re 450 000 Ft

Szép mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Dom bor mû vek kel dí szí tett et ruszk sír em lék meg vá sár lá sá ra 25 000 000 Ft

A38 Kul tu rá lis Kht. (Bu da pest)
2007. évi kul tu rá lis prog ram ja ik le bo nyo lí tá sá ra 20 000 000 Ft

Ro mán Sán dor Tánc tár su la ta Kft. (Bu da pest)
Az Ex pe ri Dan ce Pro duk ció 2007. évi kul tu rá lis prog ram ja i nak 
le bo nyo lí tá sá ra 20 000 000 Ft

A Ma gyar Nyelv és Kul tú ra Nem zet kö zi Tár sa sá ga Anya nyel vi
Kon fe ren cia (Budapest)
2007. évi prog ram ja i nak le bo nyo lí tá sá ra 15 000 000 Ft

ELTE Bu da pes ti Kon fu ci usz In té zet (Bu da pest)
2007. évi ren dez vé nye ik le bo nyo lí tá sá ra 2 000 000 Ft

Szín ház Ala pít vány és Szer kesz tõ ség (Bu da pest)
A Szín ház címû fo lyó irat ko ráb bi év fo lya ma i nak di gi tá li zá lá sá ra 4 000 000 Ft

Kle men ti Jó zsef (Bu da pest)
Har ma dik nagy le me zé nek meg je len te té sé re 100 000 Ft

Pa csir ta Klub Egye sü let (Bu da pest)
A nyug dí jas klub idei kul tu rá lis sze rep lé se i nek le bo nyo lí tá sá ra 100 000 Ft

Ko dály Is ko la (Kecs ke mét)
Az Au rin Le ány kar Ko dály-év for du ló hoz kap cso ló dó fran cia or szá gi 
és ang li ai ven dég sze rep lé sük le bo nyo lí tá sá ra 750 000 Ft

Szimp la Film Kft. (Bu da pest)
A Ma est ro címû ani má ci ós film nép sze rû sí tõ kam pá nyá nak, 
va la mint utó mun ká la ta i nak tá mo ga tá sá ra 28 740 000 Ft

A Hét Szer kesz tõ sé ge (Ma ros vá sár hely)
A Hét címû kul tu rá lis ha vi lap elsõ fél évi szá ma i nak meg je len te té sé re, 
va la mint a 7 címû kul tu rá lis por tál fej lesz té sé re 4 000 000 Ft
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Ma gyar Könyv ki adók és Könyv ter jesz tõk Egye sü le te
(Ma ros vá sár hely)
Fitz Jó zsef-könyv díj 500 000 Ft

Uni-Co Ter ve zõ és Ta nács adó Kft. (Bu da pest)
A Gö dör Klub „A Zene ün ne pé tõl Szen ti vá nig tar tó Víg -Vég nap ja ink” 2 500 000 Ft

Anya nyelv ápo lók Szö vet sé ge (Bu da pest)
A szer ve zet éven kén ti ren dez vé nye i nek le bo nyo lí tá sá ra 10 000 000 Ft

ELTE Egye te mi Szín pad Ala pít vány (Bu da pest)
Az Egye te mi Szín pad tör té ne tét be mu ta tó ki ad vány meg je len te té sé re 1 200 000 Ft

Kis Mé dia Kft. (Bu da pest)
Az „Örö kös Tag ság/Hal ha tat la nok Tár su la ta” címû díj ki osz tó gá la mû sor 
meg ren de zé sé re, va la mint hoz zá kap cso ló dó prog ra mok le bo nyo lí tá sá ra 20 000 000 Ft

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Köz mû ve lõ dé si és Ide gen for gal mi
In té zet (Miskolc)
A Ti sza új vá ros ban meg ren de zen dõ „Di a ló gu sok 2007” címû kon fe ren cia 
le bo nyo lí tá sá ra, szál lás ra, ét ke zés re és úti költ ség hozzájárulásra 300 000 Ft

Er kel Fe renc Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Köz pont (Gyula)
A IV. Gyu lai Re ne szánsz Kar ne vál meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Ra o ul Wal len berg Egye sü let (Bu da pest)
Ca log Zsolt-díj 2007. évi ado má nyo zá sá ra 500 000 Ft

Ho ne y mo od Films Ltd. (Bu da pest)
Ve re bes Zol tán „1” címû film jé nek el ké szí té sé re 20 000 000 Ft

Fej ér Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szé kes fe hér vár)
A Tác–Gor si um ban gö rög ün ne pek 2007. évi ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra 1 500 000 Ft

Pes ter zsé be ti Mú ze um (Bu da pest)
A Ta va szi Tár lat címû ki ál lí tás al kal má ból egy mû vész nek 
mi nisz té ri u mi díj ado má nyo zá sá ra 150 000 Ft

Ma gyar Ze ne is ko lák és Mû vé sze ti Is ko lák Szö vet sé ge (Budapest)
A IX. Eu ró pai If jú sá gi Ze nei Fesz ti vál meg ren de zé sé re 10 000 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Ro u ba ud mû vei: A nagy lon do ni tûz vész címû mû 
ma gyar nyel vû meg je len te té sé re 1 226 000 Ft

Kék Ma dár Ala pít vány (Veszp rém)
Az ala pít vány 15 éves ju bi le u mi év for du ló ja al kal má ból 
ren de zen dõ Gá la mû sor le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

Da bas Vá ros Ön kor mány za ta (Da bas)
2007. évi Roma Nap meg ren de zé sé re 100 000 Ft
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Ró zsa Re cords Kft. (Bu da pest)
A ta bán ban ren de zen dõ Su li-Di li el ne ve zé sû kon cert le bo nyo lí tá sá ra 7 000 000 Ft

Kos suth Ki adó Rt. (Bu da pest)
Fej tõ Fe renc élet mû-so ro za tá nak meg je len te té sé re 4 000 000 Ft

St. Plusz Könyv- és Lap ki adó, Adat fel dol go zó és Nyom da ipa ri Kft.
(Bu da pest)
A Ri val da 2007 címû te le ví zi ós mû sor gyár tá si költ sé gei 20 000 000 Ft

Pro ton Ci ne ma Kft. (Bu da pest)
A Del ta címû film for ga tá sá hoz hoz zá já ru lás 20 000 000 Ft

Ró zsa Re cords Kft. (Bu da pest)
A 11. al ka lom mal meg ren de zés re ke rü lõ „új ko ri” Ta bán Fesz ti vál 
le bo nyo lí tá sá ra 5 000 000 Ft

Kul tu rá lis Örök ség Hi va ta la (Bu da pest)
Új sír em lé kek ké szí té sé re, fel ál lí tá sá ra, sír kõ át he lye zé sé re 
és sír kõ hely re ál lí tá sá ra 5 000 000 Ft

Rop rod Kft. Ró zsa Pro duk ció (Bu da pest)
A Ma gyar El sõk címû so ro zat 2007-re ter ve zett epi zód ja i nak el ké szí té sé re 25 000 000 Ft

Ecos tat Gaz da ság elem zõ és In for ma ti kai In té zet (Bu da pest)
A ze nei fo gyasz tást fel tá ró elem zé sek el ké szí té sé re 13 000 000 Ft

Deb re ce ni Egye tem (Deb re cen)
Az UNESCO Unit vin Sus ta i nab le De ve lop ment, Cul tu re and Edu ca ti on 
pro jekt ke re té ben mû kö dõ BBCC há ló zat 5. JTET nem zet kö zi kon fe ren ci á ja 
ki ad vá nyá nak nyomdai költsége 250 000 Ft

Edi to ri al Kft (Bu da pest)
Stá ció címû egy há zi ma ga zin szá ma i nak meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Ti vo li Film Kft. (Bu da pest)
Sze líd In ter fa ce címû film for ga tá sá nak elõ ké szí té sé re 15 000 000 Ft

No vo fer Ala pít vány a Mû sza ki Szel le mi Al ko tá sért (Bu da pest)
A Gá bor Dé nes-díj ren dez vény ala pít vá nyi ki ad vá nya i nak meg je len te té sé re 500 000 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Tá mo ga tott Ku ta tó mû he lyek
Iro dá ja (Budapest)
A könyv tár ré szé re fo lyó ira tok, ha zai és kül föl di szak köny vek 
meg ren de lé sé re, könyv ki adás ra, kon fe ren ci ák le bo nyo lí tá sá ra, 
va la mint tar ta lom elem zés re a kon fe ren ci á hoz kapcsolódva 10 000 000 Ft

Hun ga ro ton Re cords (Bu da pest)
Az Eu ró pai Unió köz szol gá la ti rá di ói ré szé re 1-1 pél dány meg kül dé sé re 
a Bar tók-össz ki adás le me ze i bõl 900 000 Ft
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Pan non Egye tem (Veszp rém)
XIII. Nem zet kö zi Dosz to jevsz kij Kon fe ren ci án részt ve võk szál lás-
és úti költ ség-hoz zá já ru lá sá ra 800 000 Ft

Mu si ca Nost ra Ala pít vány (Bu da pest)
A Sza ranszk ban meg ren de zen dõ finn ugor né pek kó ru sa i nak 
nem zet kö zi fesz ti vál já ra való ki uta zá suk úti költ sé gé hez hoz zá já ru lás 2 000 000 Ft

Vi rá gos Ma gyar or szá gért Ver seny és Moz ga lom Szer ve zõ Bi zott sá ga
Vi rá gos Ma gyar or szá gért Moz ga lom 2007. évi prog ram ja i nak le bo nyo lí tá sá ra 700 000 Ft

Sop ro ni Szem le Ala pít vány
Is ko lánk egy ko ron címû ok ta tás tör té ne ti szám meg je len te té sé re 750 000 Ft

Ti ta nic Film je len lét Ala pít vány
14. Ti ta nic Film fesz ti vál meg ren de zé sé re, a fesz ti vál fõ díj ára 5 000 000 Ft

Lá zár Vil mos Ál ta lá nos Is ko la
35. Fes ta Mu si ca le – Nem zet kö zi Kó rus fesz ti vál ra tör té nõ ki uta zás ra 500 000 Ft

Ve len cei-ta vi Nyá ri Já té kok Pro duk ci ós Iro da Kht.
II. Ve len cei-tavi Nyá ri Já té kok – Gye rek zsi vaj – 2007 
prog ram meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Roz ma ring Nyug dí jas Egye sü let So rok sár (Bu da pest)
Or szá gos Nyug dí jas Ta lál ko zó meg ren de zé sé re 700 000 Ft

ALL-print Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft. 
Pa lóc me se-be széd címû, hang zó ko rong gal el lá tott 
me se könyv meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Bu da ke szi Er kel Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da ke szi)
„Mi is tu dunk mu zsi kál ni” ze nei ve tél ke dõ so ro zat meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Sam bo si Bt.
Bin der Ká roly szer zõi est jé nek meg ren de zé sé re 350 000 Ft

PAN Könyv ki adó Bt.
Fon tes Pan no ni ae An ti qu ae IV. kö te té nek ki adá sá ra 400 000 Ft

Co lor Team Kft.
Sché ner Mi hály fes tõ mû vész gra fi kai al bu má nak meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Hó ci põ Kft.
Az új ság idei szá ma i nak meg je len te té sé re 5 000 000 Ft

Új ko ri Kö zép is ko lás He li ko ni Ün nep sé gek Alapítvány
He li kon-fõ dí ja sok rész vé te lé re a Hol land He li kon ren dez vé nyen 700 000 Ft

Ó bu dai Tár sas kör (Bu da pest)
Ó bu dai Nyár kul tu rá lis ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 5 000 000 Ft
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Kri ti ka Ala pít vány
Kri ti ka címû lap to váb bi lap szá ma i nak meg je len te té sé re 3 000 000 Ft

Ro mArt Ala pít vány
Oláh Jo lán em lék táb lá já nak költ sé gé re 360 000 Ft

Mér leg Egye sü let
Mér leg címû fo lyó irat to váb bi meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Tör té ne lem ta ná rok Egy le te
Tör té ne lem ta ná rok (16.) Or szá gos Kon fe ren ci á ja ta nács ko zás meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft

Kos suth La jos Ál ta lá nos Is ko la (Nagy kõ rös)
Arany Já nos bal la da mon dó ver seny meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Mon ta ge Vi deó fel vé te le ket Ké szí tõ Kkt.
Pre mi er címû szín há zi ma ga zin to váb bi adá sa i nak meg va ló sí tá sá ra 10 000 000 Ft

Ti pi-Tu pa Kul tu rá lis és Mû vé sze ti Bt. (Re me te szöl lõs)
Char lot te címû elõ adás meg va ló sí tá sá ra 10 000 000 Ft

Klub rá dió Zrt. (Bu da pest)
A Klub rá dió ze nei mû so rá nak, a Basszus címû ma ga zin mû sor el ké szí té sé re 2 000 000 Ft

Rad nó ti Mik lós Kí sér le ti Gim ná zi um (Sze ged)
XVI. Nem zet kö zi Ma gyar Ma te ma ti ka ver seny meg ren de zé sé re, 
a di á kok szál lá sá ra, ét ke zé si költ sé ge i hez való hoz zá já ru lás, 
va la mint kul tu rá lis prog ra mok lebonyolítására 1 000 000 Ft

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem (Mo son ma gya ró vár)
Ki ta i bel Pál Kö zép is ko lai, Bi o ló gi ai és Kör nye zet vé del mi Ta nul má nyi Ver seny 
nem zet kö zi dön tõ jé nek ver seny zõi szá má ra tárgy ju ta lom 
(könyv, fo lyó irat elõ fi ze tés) biz to sí tá sá nak anyagi támogatására 250 000 Ft

Ró zsa völ gyi Il di kó (Bu da pest)
A CSILI Mû ve lõ dé si Köz pont ban Ko dály Zol tán ra 
és Jó zsef At ti lá ra em lé ke zõ Köl té szet Nap ja le bo nyo lí tá sá ra 200 000 Ft

A-KRO-POLISZ Kul tu rá lis és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Rát kay End re fes tõ mû vész rõl ké szü lõ port ré film el ké szí té sé re 1 000 000 Ft

Hun ga ro vox Kul tu rá lis Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Bt. (Budapest)
Vágh Vajk: (F)ék te len val lo má sok címû ver ses köny ve, 
va la mint Ál la ti plety kák címû pró zai kö te te meg je len té sé re 700 000 Ft

EX LIBRIS Kft. (Bu da pest)
Le bo vits Imre: Zsi dó tör vé nyek címû köny ve pél dány szá má nak 
400 da rab bal való nö ve lé sé re 350 000 Ft

Strom feld Au rél Ál ta lá nos Is ko la (Bu da pest)
A Köl té szet Nap ja al kal má ból ren de zen dõ kul tu rá lis mû velt sé gi ve tél ke dõ 
és kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás meg ren de zé sé re 300 000 Ft
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Lajt ha Lász ló Alap fo kú Mû vé szet ok ta tá si In téz mény (Budapest)
A IX. Eu ró pai If jú sá gi Ze nei Fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra, a ven dég ze ne ka rok 
szál lás, ét ke zés és úti költ ség hoz zá já ru lá sá ra 1 000 000 Ft

Hun nia Film stú dió Kft. (Bu da pest)
Kéthly Anna élet tör té ne té rõl szó ló film elõ ké szí té sé hez ku ta tá si mun ka, 
szak iro da lom be szer zé se, szak ér tõk be vo ná sa, a szi nop szis 
és a tre at ment el ké szí té se, pá lyá zat elkészítésére 5 000 000 Ft

Mú ze u mi Tu do má nyért Ala pít vány (Sze ged)
Gyu ris György ál tal ki egé szí tett Bá lint Sán dor bõ ví tett bib li og rá fi á já nak 
meg je len te té sé re 300 000 Ft

Osi ris Ki adó (Bu da pest)
Kun Ist ván: Ka masz ha lál a sen ki föld jén címû kö tet meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Ben co lor Kft. (Bu da pest)
A Ben kó Di xi e land Band 50. éves ju bi le u mi kon cert jé nek le bo nyo lí tá sá ra 
a Papp Lász ló Sport aré ná ban 10 000 000 Ft

Pro-Print Könyv ki adó (Csík sze re da)
Mó ser Zol tán Ko dály ról szó ló Can tus Hun ga ri cus
címû fo tó al bu má nak meg je len te té sé re 500 000 Ft

Pé csi Kul tu rá lis Köz pont (Pécs)
A fér fi kar õszi svéd- és finn or szá gi kon cer te ken való 
rész vé te lük uta zá si költ sé ge i re 750 000 Ft

Grant film Ltd. (Bu da pest)
Az Öt ven hat csepp vér címû rock mu si cal-film mun ká la ta i ra 5 000 000 Ft

Nem zet kö zi Tánc- és Kul tú ra Ala pít vány (Bu da pest)
2007. évi Eu ro PAS-Gá la dí jai és pros pek tus meg je len te té sé re 500 000 Ft

Ma gyar For dí tó ház Ala pít vány (Bu da pest)
A For dí tó ház prog ram jai, va la mint a könyv tá ri ál lo mány bõ ví té sé re 1 000 000 Ft

Ma gyar Ben cés Kong re gá ció Pan non hal mi Fõ apát ság
(Pan non hal ma)
Az Ar cus Tem po rum Mû vé sze ti Fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 4 000 000 Ft

Be ne dek Elek Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Spe ci á lis Szak is ko la és
Egy sé ges Gyógy pe da gó gi ai, Mód szer ta ni Intézmény (Budapest)
Az is ko la nép tánc cso port ja és ve gyes kó ru sa éves prog ram ja i nak 
meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Szek szár di Nyom da Kft. (Szek szárd)
Ta kács Ist ván né: A dom bó vá ri zsi dó ság tör té ne te
címû köny vé nek meg je len te té se 500 000 Ft
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Tán csics Mi hály Mû ve lõ dé si Ház (Bu da pest)
Eric-Em ma nu el Schmitt: Osz kár és Ró zsa mami 
címû re gé nyé nek szín pa di vál to za tá nak meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Csil lag sze mû Kft. (Bu da pest)
A Csil lag sze mû Gyer mek tánc együt tes 15 éves ju bi le u mi év for du ló ja 
al kal má ból meg ren de zen dõ Gá la est le bo nyo lí tá sá ra 1 500 000 Ft

Pes ter zsé be ti Mú ze um (Bu da pest)
A Rát kay-Át lók Ga lé ri á ban meg ren de zen dõ Czé té nyi Vil mos fes tõ mû vész 
ál lan dó ki ál lí tá sá nak le bo nyo lí tá sá ra 1 500 000 Ft

Met ro po lis Stú dió (Bu da pest)
A Va dász tu riz mus címû, a ma gyar or szá gi va dá sza ti tu riz mus ról szó ló 
do ku men tum film meg va ló sí tá sá ra 5 000 000 Ft

IRKA Egye sü let (Bu da pest)
For ga tó könyv író ok ta tá si prog ram be in dí tá sá ra, le bo nyo lí tá sá ra 2 000 000 Ft

Mû vé sze tek Háza (Veszp rém)
Lász ló Ká roly gyûj te mény ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Id. Kál lai Kiss Ernõ (Bu da pest)
Id. Kál lai Kiss Ernõ ré szé re al ko tói tá mo ga tás 600 000 Ft

Mû vé sze tek Háza (Veszp rém)
Az idei négy szá muk meg je len te té sé re 1 500 000 Ft

Hun ga ro ton Re cords Hang le mez ki adó (Bu da pest)
Ifj. Kál lai Kiss Ernõ dup la CD-ki adá sá hoz tá mo ga tá sá ra 1 000 000 Ft

Dr. Szin csák Jó zsef (Bu da pest)
Csák Jó zsef te no ris ta rész vé te lé re az Au di to rio Belg ra nó ban 
meg ren de zés re ke rü lõ Ko dály Fesz ti vá lon, úti költ ség hozzájárulás 300 000 Ft

Pi lisszán tó Köz ség Pol gár mes te ri Hi va ta la (Pi lisszán tó)
A Pá va kör idei len gyel or szá gi fel lé pé sé hez uta zá si költ ség hoz zá já ru lás ra 300 000 Ft

Ka na las Éva (Bu da pest)
Az Orosz Fö de rá ció dél-szi bé ri ai õs la kos né pei és a mold va csán gó 
ma gya rok kö zött vég zett gyûj tõ és elõ adói mun ka foly ta tá sá hoz 800 000 Ft

Pé csi Szem le Vá ros tör té ne ti Ala pít vány (Pécs)
A fo lyó irat szá ma i nak meg je len te té sé re 1 500 000 Ft

Stá di um Ala pít vány (Bu da pest)
A Ve len ce-al bum nyom dai költ sé ge i hez hoz zá já ru lás ra 1 500 000 Ft

Új Át lók Mû vé sze ti Tár sa ság (Bu da pest)
Er dei Lil la író elsõ ön ál ló no vel lás kö te té nek elõ ké szí té sé re 
és meg je len te té sé re 400 000 Ft
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Új Át lók Mû vé sze ti Tár sa ság (Bu da pest)
Bá ger Gusz táv ma gyar–né met két nyel vû vá lo ga tott 
kö te té nek meg je len te té sé re 600 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros XX. Ke rü let Pes ter zsé bet Ön kor mány za ta
(Budapest)
Pes ter zsé bet tör té ne tét be mu ta tó könyv új ra nyom ta tá sá ra 2 000 000 Ft

Jász apá ti Ró mai Ka to li kus Egy ház köz ség (Jász apá ti)
Jász apá ti ra jöt tek, Jász apá ti ról in dul tak címû könyv meg je len te té sé re 100 000 Ft

Ki sebb sé gi Kö zös sé gi Ház Köz hasz nú Egye sü let (Haj dú had ház)
2007. évi ha gyo má nyos ren dez vé nye ik le bo nyo lí tá sá ra 500 000 Ft

Ma gyar P.E.N. Club (Bu da pest)
Kon fe ren ci ák le bo nyo lí tá sá ra és ki ad vá nyok elõ ké szí té sé re 10 000 000 Ft

Csí ki Szé kely Mú ze um (Csík sze re da)
A Mun ká csy-ké pek Er dély ben címû ki ál lí tás le bo nyo lí tá sá ra 1 000 000 Ft

Bu da pes ti Fesz ti vál köz pont Kht. (Bu da pest)
Bu da pes ti Ta va szi Fesz ti vál 178 000 000 Ft

Ba las si In té zet (Bu da pest)
A Né met or szá gi Ma gyar Kul tu rá lis Évad 
2007. évi prog ram so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 100 000 000 Ft

Mû csar nok (Bu da pest)
Ve len cei Bi en ná lé 48 000 000 Ft

Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet (Bu da pest)
Prá gai Qu ad ri en ná lé 15 000 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria (Bu da pest)
A Ka na dai Ha mil ton ban meg ren de zett XIX. szá za di ma gyar fes té sze ti 
ki ál lí tás hoz kap cso ló dó biz to sí tá si, cso ma go lá si 
és szál lí tá si költ sé gek kifizetésére 23 514 859 Ft 

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)
A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ban meg ren de zen dõ Dzsin gisz kán 
és a mon gol vi lág bi ro da lom címû idõ sza ki ki ál lí tás le bo nyo lí tá sá ra 40 000 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria (Bu da pest)
A Ró mai Szer zõ dés alá írá sá nak 50. év for du ló ja. 
A ró mai Qu i ri na le-pa lo tá ban meg ren de zen dõ ju bi le u mi ki ál lí tás 
le bo nyo lí tá sá ra, me lyen Ma gyar or szág 
Csont vá ry: Ma gá nyos céd rus címû mûvével képviselteti magát 10 000 000 Ft

Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár (Bu da pest)
Re ne szánsz év: Itá lia és Ma gyar or szág Hu nya di Má tyás ko rá ban 
címû kö zös ki ál lí tás le bo nyo lí tá sá ra 40 000 000 Ft
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Szép mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Dom bor mû vek kel dí szí tett et ruszk sír em lé ki bá zis meg vá sár lá sá ra 25 000 000 Ft

(Bu da pest)i Fesz ti vál köz pont Kht. (Bu da pest)
Az Észak né met Rá dió Ze ne ka rá nak rész vé te le 
a Bu da pes ti Ta va szi Fesz ti vá lon, a meg hí vott ven dég mû vé szek 
uta zá si költ sé ge i nek támogatására 2 500 000 Ft

Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet (Bu da pest)
Bé csy Ta más szín há zi szak könyv tá rá nak meg vé te lé re 2 000 000 Ft

Ba las si In té zet (Bu da pest)
A Rá dió ka ba ré csa pa tá nak ki uta zá sá ra, kül föl di fel vé tel el ké szí té sé re 3 000 000 Ft

Ba las si In té zet (Bu da pest)
A Ró mai Ma gyar Aka dé mia fenn ál lá sá nak 80. év for du ló ja al kal má ból 
em lék táb la ké szí tés re 960 000 Ft
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HALASZTOTT BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK

– IS ME RET TER JESZ TÉ SI KOL LÉ GI UM

Dön tés dá tu ma: 2007. áp ri lis 23.
Ha lasz tott pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tá si igény: 5 000 000 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok igé nye: 5 000 000 Ft
Meg ítélt tá mo ga tás: 3 500 000 Ft

Ki ál lí tá sok ra és ka ta ló gu sa ik ra
(Al té ma: 2501)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Laf fer ton és Tár sa Bt. (Bu da pest)
Új könyv pi ac 2007. évi 8 lap szá ma meg je len te té sé re 3 500 000 Ft

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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HALASZTOTT BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK

– IPAR MÛ VÉ SZE TI KOL LÉ GI UM

Dön tés dá tu ma: 2007. áp ri lis 23.
Ha lasz tott pá lyá zat: 21 db
Tá mo ga tá si igény: 68 324 387 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 21 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok igé nye: 68 324 387 Ft
Meg ítélt tá mo ga tás: 29 153 351 Ft

1. Ki ál lí tás és ka ta ló gus

(Al té ma: 1706)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Al ko tó mû vé szek Or szá gos Egye sü le te (Bu da pest)
A pé ce li Rá day-kas tély ban az V. Könyv bi en ná lé meg ren de zé sé re 1 200 000 Ft
Az Ipar mû vé sze ti Mú ze um ban meg ren de zen dõ II. gyer mek já ték-ki ál lí tás ra 2 500 000 Ft
Pel so 2007 cím mel a VI. Or szá gos ke rá mia és go be lin bi en ná lé 
meg ren de zé sé re 1 200 000 Ft
Ipar mû vé sze ti öl tö zék 2007. címû be mu ta tó ra és ki ál lí tás ra 720 000 Ft
A XVIII. õszi ke rá mia tár lat meg ren de zé sé re 500 000 Ft
Kéz-mû a mú ze um ban címû ipar mû vé sze ti ki ál lí tás ra 1 200 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Az Ipar mû vé sze ti Mú ze um ban Craft és De sign címû kor társ ipar mû vé sze ti 
ki ál lí tás ra és ka ta ló gus ra 3 500 000 Ft
Gyön gyö sön sza bad té ri EU-zász ló ki ál lí tás ra 460 000 Ft
IX. Ple in Art fesz ti vál sza bad té ri zász ló ki ál lí tá sá ra 500 000 Ft
2007-ben az And rás sy út ki ál lí tó te rem ben és az Ár kád Ga lé ri á ban 
meg ren de zen dõ ki ál lí tás so ro za tok ra és ka ta ló gus ra 2 000 000 Ft
1992–93 és 94–95 Fe ren czy-dí ja sai címû ki ál lí tás ra és ka ta ló gus ra 1 500 000 Ft
VI. Öt vös mû vé sze ti bi en ná lé meg ren de zé sé re és a kap cso ló dó ka ta ló gus ra 1 500 000 Ft

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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2. Szak mai kép zé sek

(Al té ma: 1704)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Al ko tó mû vé szek Or szá gos Egye sü le te (Bu da pest)
Kecs ke mé ti tex til mû vé sze ti al ko tó mû hely és szim pó zi um meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft
A hód me zõ vá sár he lyi ke rá mia mû vész-te lep 2007. évi prog ram já ra 
(ta nács ko zá sok, szim pó zi um) 1 500 000 Ft
A X. vá sár he lyi ke rá mi a szim pó zi um meg ren de zé sé re 1 500 000 Ft
A XI. BOT – bel sõ épí té szek or szá gos ta lál ko zó já nak, 
kon fe ren ci á já nak meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
A kecs ke mé ti nem zet kö zi ke rá mia stú di ó ban Nem ze dé kek egy más mel lett 
címû ke rá mi a szim pó zi um ra 1 000 000 Ft
Tör té nel mi vá ros és a kor társ mû vé szet – Vi zu á lis mû vé szet és me ce na tú ra 
címû kon fe ren cia meg ren de zé sé re 500 000 Ft
A kor társ ipar mû vé szet és de sign me ne dzse lé se Ma gyar or szá gon, 
Ro má ni á ban és Szlo vá ki á ban címû szim pó zi um meg ren de lé sé re 500 000 Ft

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke

3. Szak mai ki ad vány ra

(Al té ma: 1704)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Al ko tó mû vé szek Or szá gos Egye sü le te (Bu da pest)
Ma gyar ke rá mia mû vé szet II. – Mes te rek, mû he lyek, is ko lák, 
ke rá mia en cik lo pé dia meg je len te té sé re 4 000 000 Ft

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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4. Nem zet kö zi tag díj

(Al té ma: 1733)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
A szö vet ség nem zet kö zi szak mai szer ve ze ti je len lé té nek biz to sí tá sá ra 
(AIAP, ICOGRADA, ICSI) 4 000 000 Ft

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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HALASZTOTT BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK

– LE VÉL TÁ RI KOL LÉ GI UM

Dön tés dá tu ma: 2007. áp ri lis 23.
Ha lasz tott pá lyá zat: 6 db
Tá mo ga tá si igény: 8 805 635 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 5 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok igé nye: 8 605 351 Ft
Meg ítélt tá mo ga tás: 7 400 000 Ft

1. Nagy ren dez vé nyek 

(Al té ma: 2207)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Le vél tá ro sok Egye sü le te (Bu da pest)
A Mú ze u mi Ma já li son és az Ün ne pi Könyv hé ten le vél tá rak, 
le vél tá ri ki ad vá nyok be mu ta tó já ra 233 000 Ft
Ma gyar le vél tá ro sok rész vé te le nem zet kö zi és kül föl di, va la mint kül föl di 
le vél tá ro sok ma gyar or szá gi szak mai fó ru mo kon való részvételére 2 650 000 Ft
A ma gyar le vél tá ro sok egye sü le te 2007. évi ván dor gyû lé sé nek 
meg ren de zé sé re 3 400 000 Ft

2. Szak mai ki ad vány ra

(Al té ma: 2212)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Le vél tá ro sok Egye sü le te (Bu da pest)
Az egye sü let 2006. évi ván dor gyû lé se Veszp rém címû ki ad vány ra 382 000 Ft

DÖNTÉSEK n NKA HÍRLEVÉL 591



3. Fel tá rá si, ku ta tá si te vé keny ség
(Al té ma: 2232)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Le vél tá ro sok Egye sü le te (Bu da pest)
A hor vát or szá gi le vél tá rak ban lévõ 1918 elõt ti ma gyar vo nat ko zá sú 
irat anyag ról se géd let ké szí té sé re 735 000 Ft

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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HALASZTOTT BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK

– MÚ ZE U MI KOL LÉ GI UM

Dön tés dá tu ma: 2007. áp ri lis 23.
Ha lasz tott pá lyá zat: 14 db
Tá mo ga tá si igény: 21 406 824 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 10 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok igé nye: 17 791 600 Ft
Meg ítélt tá mo ga tás: 7 400 000 Ft

1. Ki ál lí tás és ka ta ló gus

(Al té ma: 2306)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Mis kolc)
Ben czúr Gyu la, a fes tõk fe je del me címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 6 000 000 Ft
A régi kony ha kö rül címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Vas Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szom bat hely)
Hunyd le a sze me det és láss! – a Zsig mond-ki ál lí tás ta pint ha tó ki egé szí té sé nek 
adap tá lá sá ra a dr. Batt hy ány-Stratt mann Lász ló Múzeumban 400 000 Ft
A Batt hy á nyak nem zet sé ge, gróf Batt hy ány La jos és Vas me gye 
címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft
Nagy cell és Kis cell/Ma ri a zell und Cell dö mölk címû ván dor ki ál lí tás
be mu ta tá sá ra Szom bat he lyen, Ei sens tadt ban és Gyõr ben 
és a kap cso ló dó ki ad vány megjelentetésére 800 000 Ft
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2. Esz köz be szer zés

(Al té ma: 2305)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Mis kolc)
Sal gó-de xi on polc rend szer be szer zé se a nép raj zi osz tály szá má ra 1 400 000 Ft
Zárt szek rény sor be szer zé se a Ka zin czy Fe renc Mú ze um szá má ra 500 000 Ft

Vas Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szom bat hely)
Köz pon ti tex til rak tár ki ala kí tá sá ra IV. ütem 1 500 000 Ft
A vasi mú ze um fa lu mû tárgy rak tá rá ba ki húz ha tó mû tárgy tá ro ló 
fe lü le tek ké szí té sé re 400 000 Ft

Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé nyek (Bu da pest)
Mû tár gyak vé del mét, ál lag óvá sát szol gá ló lég szá rí tó be ren de zés be szer zé sé re 
a Duna Mú ze um gyûj te mé nyi raktárába 1 500 000 Ft

Dr. Har sá nyi Lász ló s. k.,
az NKA Bi zott sá gá nak

el nö ke
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A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATA ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. áp ri lis 13.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. áp ri lis 13.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 86 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 202 297 500 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 6 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 9 090 000 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 30 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 66 686 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 35 191 000 Ft

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

1. Könyv tá ri szak mai ki ad vá nyok elõ ké szí té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Al ter na tív Szín há zi Mû hely Ala pít vány (Pécs)
Ca ra gi a le: Az el ve szett le vél címû víg já té ká nak sza bad té ri be mu ta tá sá ra 500 000 Ft

At lan tis Tánc-Szín ház Ala pít vány (Bu da pest)
A Foj !ta tá sa kö vet ke zik címû pro duk ció sza bad té ri be mu ta tá sa 500 000 Ft

Bá ba ka lács Szol gál ta tó Bt. (Szár)
Tö mö ry Már ta: Az arany ha jú iker gyer me kek címû báb da rab já nak 
sza bad té ri be mu ta tá sá ra 600 000 Ft

Ber ta Já nos Le ven te (Bé kés csa ba)
A sza már tes ta men tum címû sza bad té ri óri ás bá bos, 
gó lya lá bas ut ca szín ház meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Bu da ke szi Kom pá nia Szín há zi Mû hely Ala pít vány (Bu da ke szi)
A Me de ia gyer me kei címû elõ adás sza bad té ri be mu ta tá sá ra 1 500 000 Ft

Ci ró ka Báb szín ház (Kecs ke mét)
A bo gár me se címû elõ adás sza bad té ri be mu ta tá sá ra 800 000 Ft

Ci vil Ne gyed Mû vé sze ti és Gaz da sá gi Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Han del: Ri nal do címû ope ra sza bad té ri be mu ta tá sá ra 800 000 Ft
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Daj ka Mar git em lé ké re lét re jött Mû vé sze ti Ala pít vány (Budapest)
Mo soly Aliz: Il lem tan gye re kek nek címû pro duk ció sza bad té ri be mu ta tá sá ra 600 000 Ft

Gyu lai Vár szín ház (Gyu la)
W. Sha kes pe a re: Lear ki rály címû drá má já nak sza bad té ri be mu ta tá sá ra 1 500 000 Ft

Jám bor Jó zsef (Deb re cen)
Peer Krisz ti án: Old De ath címû da rab já nak sza bad té ri be mu ta tá sá ra 900 000 Ft

Ju ri sics-vár Mû ve lõ dé si Köz pont és Vár szín ház (Kõ szeg)
Cso ko nai Vi téz Mi hály: Tem pe fõi – Az bo lond aki po é tá vá lesz 
Ma gyar or szág ban címû da rab sza bad té ri be mu ta tá sá ra 1 000 000 Ft

Ka bó ca Báb szín ház (Veszp rém)
Hó dí tá sok köny ve címû báb elõ adás sza bad té ren tör té nõ lét re ho zá sá ra 1 000 000 Ft

Kék Mû vész ügy nök ség Kft. (Bu da pest)
Pel sõ czy Réka: Én egy szem üve ges kis fiú va gyok címû mû vé nek 
sza bad té ri be mu ta tá sá ra 800 000 Ft

Kép-Szín-Ház Mû vész mo zi Ala pít vány (Sze ged)
Mó ricz Zsig mond: A Zör dög címû da rab já nak sza bad té ri be mu ta tá sá ra 500 000 Ft

Le ven du la Ala pít vány (Cser kút)
Esti fény za rán dok lat cím mel sza bad té ri kí sér le ti elõ adás lét re ho zá sá ra 600 000 Ft

Nap Kör Ala pít vány (Vi gánt pe tend)
Le on ca val lo: Ba jaz zók címû ope rá já nak be mu ta tá sá ra 
a Tet ro Cap ric cio sá tor szín ház ban 600 000 Ft

Össz pró ba Ala pít vány (Bu da pest)
Az ízes ülés címû elõ adás sza bad té ri be mu ta tá sá ra* 1 500 000 Ft

Pan non Vár szín ház Szín mû vé szet fej lesz té si Kht. (Veszp rém)
Sha kes pe a re: Ró meó és Jú lia címû tra gé di á já nak 
sza bad té ri szín há zi be mu ta tá sá ra 500 000 Ft

Sik ló si Gá bor (Tinnye)
A Zig loz zi bá csi báb cir ku sza címû pro duk ció sza bad té ri be mu ta tá sá ra 500 000 Ft

Üres Tér Szín há zi Egye sü let (Pécs)
Ta má si Áron: Éne kes ma dár címû da rab já nak sza bad té ri be mu ta tá sá ra 391 000 Ft

Vi dám Szín pad Szín ház mû vé sze ti Kht. (Bu da pest)
Gol do ni: Mi ran do li na címû da rab sza bad té ri be mu ta tá sá ra 900 000 Ft

Voj ti na Báb szín ház (Deb re cen)
Mu tat vá nyos nak áll a vi lág! címû elõ adás sza bad té ri be mu ta tá sá ra 1 000 000 Ft

Za lai Nyá ri Szín há zak Kul tu rá lis és Mû vé sze ti Kht. (Za la eger szeg)
Sha kes pe a re: A Wind so ri víg nõk címû víg já té ká nak sza bad té ri be mu ta tá sá ra 1 000 000 Ft
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Zsám bé ki-Me den ce Ide gen for gal mi Egye sü let (Zsám bék)
A Járó Zsu zsa címû elõ adás sza bad té ri be mu ta tó já ra 1 000 000 Ft

Jó kai Ala pít vány (Ko mar no–Rév ko má rom)
Gár do nyi Géza: Bor címû nép szín mû sza bad té ri be mu ta tá sá ra 900 000 Ft

Ta nya szín ház (Novi Sad–Új vi dék)
A Pál ut cai fiúk címû pro duk ció sza bad té ri be mu ta tá sá ra 1 300 000 Ft

Fi gu ra Tár sa ság (Ghe org he ni–Gyer gyó szent mik lós)
Be a u mar cha is da rab ja i ból Fi ga ro cím mel 
nyá ri sza bad té ri elõ adás szín re vi te lé re 1 000 000 Ft

Yo rick Kul tu rá lis Egye sü let (Ma ros vá sár hely)
Rag ni–Rado–Mac der mot: Hair címû mu si cal sza bad té ri be mu ta tá sá ra 600 000 Ft

2. Nagy ren dez vé nyek – Cím zett ke ret

(Al té ma: 1307)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Al ter na tív és Füg get len Szín há zak Szö vet sé ge (Bu da pest)
Az Al ter na tív Szín há zi Szem le meg ren de zé sé re 7 000 000 Ft

Mar czi bá nyi Téri Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
A IV. or szá gos gyer mek szín há zi szem le meg ren de zé sé re 5 000 000 Ft

*
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Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 7 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 21 530 000 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: 6 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 20 330 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 14 000 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Ben cés Kong re gá ció Pan non hal mi Fõ apát ság
(Pan non hal ma)
Ar cus Tem po rum IV. 2007. Mû vé sze ti fesz ti vál szín há zi prog ram ja ke re té ben, 
Cin dy Van Ac ker tár su la tá nak (Com pag nie Gref fe) ven dég já té ká ra 1 400 000 Ft

Mun dus Ma gyar Egye te mi Ki adói Kft. (Bu da pest)
Id. Ma gyar Bá lint: A nem ze ti szín ház tör té ne te 1945–1955 címû 
ki ad vány meg je len te té sé re 800 000 Ft

Pé csi Or szá gos Szín há zi Fesz ti vál Kht. (Pécs)
A pé csi or szá gos szín há zi ta lál ko zó 2007. évi meg ren de zé sé re* 7 000 000 Ft

Szín há zi Dra ma tur gok Céhe (Bu da pest)
A nyílt fó rum 2007. évi meg ren de zé sé re* 1 500 000 Ft

Szín há zi Ala pít vány (Bu da pest)
A Szín ház címû fo lyó irat 2007. évi 12 lap szá má nak meg je len te té sé re 2 000 000 Ft

Ta lál ko zás – Ma la dy pe Kul tu rá lis Egye sü let (Páty)
Oszt rovsz kij Vi har címû mû vé nek szín pad ra ál lí tá sá ra 1 300 000 Ft

Csiz ma dia Ti bor s. k.,
a Szín há zi 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 FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATA ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. feb ru ár 26.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. áp ri lis 18.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 308 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 389 643 434 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 4 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 3 867 800 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: 13 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 15 486 249 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 141 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 176 867 844 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 87 478 000 Ft

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

1. Al ko tói, ku ta tói tá mo ga tás új al ko tá sok ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba ra ko nyi Sza bolcs (Bu da pest)
Fo tó mû vé sze ti al ko tó mun ka két fo tó so ro zat (Bá nyász vá ros bá nya nél kül 
és Hol to dig lan, hol to mig lan) be fe je zé sé re 
és egy új kom lói fo tó so ro zat elkészítésére 400 000 Ft

Dré gely Imre (Bu da pest)
An zix 07 címû kép anyag el ké szí té sé re 800 000 Ft

Elek Or so lya (Bu da pest)
Fo tó mû vé sze ti al ko tó mun ká ra: Nicép ho re Ni ép ce le ve le zé sé nek 
ma gyar ra for dí tá sá ra* 300 000 Ft

Eper je si Ág nes (Bu da pest)
Fo tó mû vé sze ti al ko tó mun ká ra: A fo tó sze rû ség vizs gá la ta 400 000 Ft

Fej ér Zol tán (Bu da pest)
Dr. Bá rány Nán dor élet raj zá nak meg írá sá ra 300 000 Ft

Fé ner Ta más (Bu da pest)
Én és a vá ros és em be rek kö rü löt tem címû fo tó so ro za tok el ké szí té sé re 800 000 Ft

Gá bor Éva Má ria (Gyöm rõ)
Az üveg ál tal ho má lyo san fo tó so ro zat el ké szí té sé re 400 000 Ft
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Gõ bö lyös Luca (Bu da pest)
Fo tó mû vé sze ti al ko tó mun ká ra: Az em lé ke zés té ma kö ré ben 
meg va ló sí tan dó fo tó so ro zat el ké szí té sé hez 600 000 Ft

Gye nis Ti bor (Bu da pest)
Csa lá di nap ló címû fo tó so ro zat el ké szí té sé re 1 000 000 Ft

Hor váth Dá vid (Bu da pest)
A sze gény ség Ma gyar or szá gon a har ma dik év ez red ben 
címû fo tó so ro zat el ké szí té sé re 500 000 Ft

Hor váth Má ria Ju dit (Bu da pest)
A te rem tett vi lág címû fo tó so ro zat el ké szí té sé re 400 000 Ft

Kat kó Ta más (Bu da pest)
Fo tó mû vé sze ti al ko tó mun ká ra: A gyer me kek 
címû ki ál lí tás anya gá nak fo tó zá sá hoz 400 000 Ft

Ká roly Sán dor Áron (Ka pos vár)
DLA mes ter mun ka el ké szí té sé re* 300 000 Ft

Kresz Al bert (Gö döl lõ)
Fo tó mû vé sze ti al ko tó mun ká ra: A hód me zõ vá sár he lyi ta nya vi lág 
vál to zá sa i nak do ku men tá lá sá ra 600 000 Ft

Frankl Ilo na (Al io na) (Bu da pest)
Fo to gram tech ni ká val ké szü lõ fo to grá fi ák lét re ho zá sá ra 400 000 Ft

Mó ri cz Si mon (Bu da pest)
Fo tó mû vé szet al ko tó mun ká ra: A gön ci rend õr örs 
címû fo tó so ro zat el ké szí té sé hez 600 000 Ft

Si ó ré ti Gá bor (Bu da pest)
A Bu da pest címû fo tó so ro zat el ké szí té sé re 400 000 Ft

Szen tes Elõd Zá gon (Mi er cu rea-Ci uc–Csík sze re da)
A cso mó pont címû fo tó so ro zat el ké szí té sé re 300 000 Ft

Sza lon tai Ábel (Bu da pest)
Át ha tás címû fo tó so ro zat el ké szí té sé re 300 000 Ft

Szász Lil la (Bu da pest)
Fo tó mû vé sze ti al ko tó mun ká ra: Száz szor szép címû fo tó so ro zat foly ta tá sá hoz 300 000 Ft

Ten gö lics Lász ló (Bu da pest)
Fo tó mû vé sze ti al ko tó mun ká ra: Tá jak-mon dák-ké pek 
címû fo tó so ro zat el ké szí té sé re 400 000 Ft
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2. Egyé ni és cso por tos ki ál lí tá sok és ka ta ló gu sok

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Arany tíz Mû ve lõ dé si Köz pont (Bu da pest)
Szi pál Már ton egyé ni ki ál lí tá sá ra az Arany tíz Át ri um Ga lé ri á ban 200 000 Ft

Ba jor Ágost Mû ve lõ dé si Ház és Kul túr moz gó (Esz ter gom)
Kon takt XVI. Esz ter gom fo to grá fi ai bi en ná lé ra 2008 2 000 000 Ft

Bal la And rás (Esz ter gom)
Bo ros tyán Imre, A re me te címû tár lat ra és ka ta ló gus ki adá sá ra 800 000 Ft

Bá lint Zsig mond (Ma ros vá sár hely)
Az er dé lyi fal vak éle té bõl élet mû-ki ál lí tás ra, va la mint do ku men tá ci ó já ra 150 000 Ft

Bar ta Zsolt Pé ter (Két bo dony)
A csar nok címû ki ál lí tás be mu ta tá sá ra 200 000 Ft

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
Bu da pes ti fo to grá fu sok I. Er dé lyi Mór fény ké pei címû ki ál lí tás 
meg ren de zé sé re ka ta ló gus meg je len te té sé re 1 500 000 Ft

Ceg lé di Al ko tók Egye sü le te (Ceg léd)
Az egye sü let fo tó mû vé sze i nek kö zös ki ál lí tá sá ra 100 000 Ft

Cra co via Exp ressz Ma gyar–Len gyel Kul tu rá lis Ala pít vány
(Bu da pest)
A port rén túl nem zet kö zi krak kói fo tó hó nap meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Csen gel né Plank Ibo lya (Bu da pest)
Fény ké pé sze ti mû ter mek Pest-Bu dán a 19. szá zad kö ze pén 
címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Cson tó La jos (Pi lis bo ros je nõ)
Egyé ni ki ál lí tás ra és ka ta ló gus ki adá sá ra 300 000 Ft

Ei fert Já nos (Bu da pest)
Kína, se lyem út címû ki ál lí tás be mu ta tá sá ra 400 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Ro ger Fen ton (1819–1869) an gol fény ké pész, 12 db ere de ti fo tó i nak 
res ta u rá lá sá ra, va la mint egye te mi könyv tár ban tör té nõ kiállításra 500 000 Ft

Ernst Mú ze um Kht. (Bu da pest)
Her mann Il di kó: Nya ra lók címû fo tó ki ál lí tá sá ra 200 000 Ft
Gye nis Ti bor–Il lés Bar na: Is me ret len tá ja kon 
címû fo tó ki ál lí tá sá ra, meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft
Ba ra ko nyi Sza bolcs: Bá nyász vá ros bá nya nél kül – Ta ta bá nya 
címû fo tó ki ál lí tás ra 300 000 Ft
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Fé szek Mû vész klub (Bu da pest)
Fo tó mû vé sze ti ki ál lí tá sok ra a Fé szek Ga lé ri á ban 600 000 Ft

Fo tó tör té ne ti Ala pít vány Ros ti Pál Élet mû vé nek meg is mer te té sé re
(Dunaújváros)
A Ros ti Pál fo tó klub ala pí tá sa 45. év for du ló já nak ün ne pi ki ál lí tá sa i ra 300 000 Ft

Frankl Ilo na (Al io na) (Bu da pest)
A Fo to gram címû ki ál lí tás be mu ta tá sá ra a Jövõ Háza Pi ros-fe ke te Ga lé ri á já ban 200 000 Ft

Gáti György (Bu da pest)
Az így for gat tok ti címû ki ál lí tás be mu ta tá sá ra 200 000 Ft

Gesz tus Mû hely Egye sü let (Bu da pest)
Schil ler Kata fo tó ki ál lí tá sá ra fel vil la ná sok cím mel a Sín Kul tu rá lis Köz pont ban 200 000 Ft

Gõ bö lyös Luca (Bu da pest)
A Do mes tic Ani mals címû fo tó ki ál lí tás be mu ta tá sá ra a Lu men ga lé ri á ban 150 000 Ft

Gye nes Zsolt (Pécs)
Egyé ni DLA fo tó mû vé sze ti ki ál lí tás ka ta ló gu sá nak meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Haj dú Gá bor (Bu da pest)
Ke rék pe ron cím mel kor társ ma gyar fo to grá fu sok mû ve i bõl álló, 
1 hó na pos nyil vá nos sza bad té ri fo tó ki ál lí tás ra 150 000 Ft

Háló Kö zös ség fej lesz tõ Ka to li kus Egye sü let (Bu da pest)
A Kol ta Ga lé ria fo tó ki ál lí tá sa i ra* 1 500 000 Ft

Jövõ Háza Köz pont Tu do má nyos Kul tu rá lis Köz hasz nú Tár sa ság
(Bu da pest)
Zá to nyi Ti bor fo tó mû vész ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 
a Mil le ná ris Csi ga Ga lé ri á já ban 250 000 Ft
Bo zsó And rás fo tó mû vész ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 
a Mil le ná ris Csi ga Ga lé ri á já ban 250 000 Ft
Ben kõ Imre fo tó mû vész Kör kép címû ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 250 000 Ft

He ren di Pé ter (Bu da pest)
A + mû hely al ko tó cso port 101001101101110 címû di gi tá lis 
fo tó ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 350 000 Ft

Jan kay Gyûj te mény és Kor társ Ga lé ria (Bé kés csa ba)
Vá ra di Zol tán fo to grá fus ki ál lí tá sá ra 150 00 Ft

Kat lan Cso port Köz hasz nú Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
Zsi dó ha gyo má nyok a 21. szá zad ban fo tó ki ál lí tás a Sha lom feszt 
ren dez vény ke re té ben a Rum bach Se bes tyén ut cai zsi na gó gá ban 400 000 Ft

Ka to na La jos Vá ro si Könyv tár (Vác)
Fo tó tör té ne ti ki ál lí tás ra (Dr. Bá rány Nán dor ha lá lá nak 
30. év for du ló ja al kal má ból) 300 000 Ft
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Ka to na Zol tán (Ba racs)
Oda kint… cím mel fo tó ki ál lí tás ra a La czy Zol tán Ga lé ri á ban 150 000Ft

Ke re kes Gá bor (Bu da pest)
A Fly Off címû ki ál lí tás ra a Nes sim Ga lé ri á ban 200 000 Ft

Kon takt Tán cért Ala pít vány (Bu da pest)
Dusa Gá bor var sói ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 
A len gyel szín ház egy ma gyar fo tós sze mé vel címmel 100 000 Ft

Ko vács Me lin da (Esz ter gom)
Egyé ni ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 350 000 Ft

Kor társ Ma gyar Fo to grá fia Ala pít vány (Pécs)
Kor társ fo to grá fi ai bi en ná lé 2007 meg va ló sí tá sá ra 900 000 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 700 000 Ft

Lu men Fo tó mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
Tem po ra ry cso por tos fo tó ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Lu men Fo tó mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
Lu men Ga lé ria 2007. évi ki ál lí tá sa i ra 400 000 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 2007–2008. évi 
ki ál lí tá sa i nak meg va ló sí tá sá ra* 3 500 000 Ft

Ma gyar Fo tó mû vé sze ti Al ko tó cso por tok Or szá gos Szö vet sé ge
(Budapest)
Ma gyar Fo to grá fia nap ja ki ál lí tás ra, va la mint do ku men tá ci ó já ra 300 000 Ft

Ma gyar Fo to grá fu sok Háza Kht. (Bu da pest)
Egyé ni és cso por tos ki ál lí tá sok meg va ló sí tá sá ra a Mai Manó Ház ban* 14 000 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Egyé ni és cso por tos ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft
Nem zet kö zi cso por tos fo tó mû vé sze ti ki ál lí tás ra 300 000 Ft

Ma gyar ság és Nem zet tu da tért Ala pít vány (Veszp rém)
Sze lé nyi Ká roly fo tó mû vész Sac ra Co ro na címû ki ál lí tá sá ra 
Er dély ben Gyer gyó dit ró ban 100 000 Ft

Na tu rart – Ma gyar Ter mé szet fo tó sok Szö vet sé ge Köz hasz nú
Egye sü let (Budapest)
Az év ter mé szet fo tó sa 2007 pá lyá za ti ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Miró Fo tó mû vé sze ti Ala pít vány (Ba la ton bog lár)
A Miró fo to ga lé ria hat ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft
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Mis kol ci Ga lé ria Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Miskolc)
A fény kép és tör té ne lem címû fo tó ki ál lí tás ra a mis kol ci ga lé ria Pet ró-há zá ban 300 000 Ft

Mé nes-Pa tak Men ti Te le pü lé sek Tér ség fej lesz tõ Egye sü le te
(Endrefalva)
Nem zet kö zi fo tó mû vé sze ti fesz ti vál: egyé ni és cso por tos 
ki ál lí tá sok meg va ló sí tá sá ra Szég sény ben és Pilinyben 300 000 Ft

Mo dern Mû vé sze tért Köz ala pít vány (Du na új vá ros)
Tu ris ta a ter ve zõ asz ta lon – Du na új vá ro si fo tó pro jekt meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Mol nár Zol tán (Bu da pest)
A Va la hol Eu ró pá ban… Er dély 1996-tól címû ki ál lí tás 
be mu ta tá sá ra a Nyi tott Mû hely Ga lé ri á ban 250 000 Ft

Mû vé sze tek Háza Eger Kul tu rá lis és Szó ra koz ta tó Kht. (Eger)
Jung Zse ni fo tó mû vész ki ál lí tá sá ra és a kap cso ló dó 
ki ad vá nyok meg je len te té sé re 100 000 Ft

Nes sim Ga lé ria és Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Nes sim Ga lé ria ki ál lí tá sai meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Nor man tas Pa u li us Ro mu al das (Nyír egy há za)
Ki ál lí tás be mu ta tá sá ra Új-Del hi ben 500 000 Ft

Nóg rád Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Sal gó tar ján)
Gaál Ist ván Kos suth-dí jas film ren de zõ fo tó ki ál lí tá sá ra 
a Pász tói Mú ze um ban Va ri á ci ók Ró má ra címmel 300 000 Ft

Or szá gos Rend õr-Fõ ka pi tány ság (Bu da pest)
A rend õr ség – tör té ne ti mú ze um ban tör té nõ múlt és je len 
címû idõ sza ki ki ál lí tás ra 400 000 Ft

Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um (Bu da pest)
Lan ger Klá ra fo tó mû vész (1912–1973) író- és mû vész port réi be mu ta tá sá ra 
a Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um gyûj te mé nyé bõl 
– ki ál lí tás, vir tu á lis ki állítás, fil me tûd, képeslap 500 000 Ft

Pé ter Il di kó (Bu da pest)
Fotó szak 2007-ben 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 700 000 Ft

Põ cze At ti la (Bu da pest)
A Vin ta ge Ga lé ria ki ál lí tá si prog ram já ra, va la mint 
a ki ál lí tá si anyag do ku men tá lá sá ra 700 000 Ft

Ra dar-Eu ró pai Kor társ Mû vé sze tért Egye sü let (Bu da pest)
Ger hes Gá bor egyé ni fo tó ki ál lí tá sá ra és kí sé rõ ka ta ló gu sa ki adá sá ra 200 000 Ft
Ko vács Zol tán egyé ni fo tó ki ál lí tá sa meg va ló sí tá sá ra 
és kí sé rõ ka ta ló gus ki adá sá ra 100 000 Ft
Ri do vics And rás egyé ni fo tó ki ál lí tá sa meg va ló sí tá sá ra 
és kí sé rõ ka ta ló gu sa kiadására 100 000 Ft
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Ro má ni ai Ma gyar Nép tánc Egye sü let (Sep si szent györgy)
30 éves az Er dé lyi Tánc ház cím mel – fo tó ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Si mo nyi Ká roly Szak kö zép is ko la és Szak is ko la (Pécs)
XL. Sz. Or szá gos kö zép is ko lai fo tó ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

So mo gyi Márk (Sal föld)
Mint a ter mé szet címû fo tó ki ál lí tás meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Spi lák Zsu zsan na (Bu da pest)
Gyûj tõk cím mel egyé ni fo tó ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Stal ter György (Bu da pest)
Az An zix-Jó zsef vá ros címû ki ál lí tás be mu ta tá sá ra 200 000 Ft

Ste fan ko vi co vá Ka ta ri na (Pa tin ce)
Szûcs Jenõ fo to grá fus élet mû-ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Szász Lil la (Bu da pest)
A Száz szor szép címû fo tó so ro zat ból ké szült ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 200 000 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 mû he lye i ben 
és kur zu sa in ké szült fo tók ki ál lí tá sá ra 400 000 Ft

Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um (Szent end re)
Sza lay Zol tán Rö pülj páva címû fo tó ki ál lí tá sá ra, ka ta ló gus meg je len te té sé re* 500 000 Ft

Szent esi Mû ve lõ dé si Köz pont (Szen tes)
A XIV. Or szá gos Akt fo tó ki ál lí tás meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Szert Ká roly (Per bál)
Mi nyó Szert egyé ni ki ál lí tás ra a Mil le ná ris Park 
Te át ri um-Pi ros-fe ke te Ga lé ri á ban 250 000 Ft

Szi lá gyi Len ke (Bu da pest)
Élet mû-ki ál lí tás ra a Stutt gar ti Ma gyar Kul tu rá lis In té zet ben 350 000 Ft

Szûcs Eni kõ (Haj dú szo bosz ló)
Éj sza kai vá ros ké pek be mu ta tá sá ra a Kol ta Ga lé ri á ban 200 000 Ft

Til lai Ernõ (Pécs)
Cso por tos ki ál lí tás a Se ni or al ko tó cso port tag ja i nak rész vé te lé vel, 
va la mint ka ta ló gus meg je len te té sé re* 400 000 Ft

Van csó Zol tán (Bu da pest)
Egyé ni ki ál lí tá sok meg va ló sí tá sá ra az Er nst Mú ze um ban és Pá rizs ban, 
ezek hez kap cso ló dó al bum és CD-mel lék let meg je len te té sé re 400 000 Ft
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Var ga Gá bor Ákos (Bu da pest)
Ott vol tam címû ön ár nyék ki ál lí tás be mu ta tá sá ra 
a Prá gai Ma gyar Kul tu rá lis In té zet ben 100 000 Ft

Vé kás Mag dol na (Bu da pest)
A har minc év címû ki ál lí tás be mu ta tá sá ra és ka ta ló gus meg je len te té sé re 700 000 Ft

3. A fo to grá fia szak mai ren dez vé nyei

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

De ko ra tõr Is ko la (Bu da pest)
Pho tog rap hie & Corps – Pho tog rap hy & Po li ti cal Bo di es 
(Fo to grá fia és po li ti kai test) nem zet kö zi szim pó zi um so ro zat hoz kap cso ló dó
kon fe ren cia megvalósítására 200 000 Ft

Du na táj Ala pít vány (Bu da pest)
Fo tó tá bor meg va ló sí tá sá ra a Sa pi en tia Er dé lyi Tu do mány egye tem hall ga tó i nak 400 000 Ft

Kép-Szín-Ház Mû vész mo zi Ala pít vány (Sze ged)
Il lés Bar na és Kin cses Ká roly fo tó tör té ne ti 
és fo tó el mé le ti kur zu sai meg va ló sí tá sá ra (SZTE BTK) 100 000 Ft

Ma gyar Fo to grá fu sok Háza Kht. (Bu da pest)
A fo to grá fia szak mai ren dez vé nye i re a Mai Manó Ház ban* 2 800 000 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Nép raj zi Ku ta tó in té ze te (Budapest)
Et no-Fo to-Grá fia kon fe ren cia és ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 
a tár sa da lom tu do má nyi fény kép hasz ná lat ról 100 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)
Ta lál ko zá sok 2. címû kon fe ren cia meg va ló sí tá sá ra 60 000 Ft

Mi ni mum Party Tár sa ság (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A XII. mi ni mum party al ko tó tá bor fo tó mû he lyé nek meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Miró Fo tó mû vé sze ti Ala pít vány (Ba la ton bog lár)
A Miró fo tó klub prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 150 000 Ft

Mo holy-Nagy Mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
A MOME fotó sza kos hall ga tó i nak rész vé te lé re a besz ter cei fo tó tá bo rá ban* 250 000 Ft

Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um (Bu da pest)
Az írók képe: Fotó és iro da lom, vál to za tok és vál to zá sok. 
Szak mai ren dez vény re a PIM és az ELTE szer ve zé sé ben 350 000 Ft
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Põ cze At ti la (Bu da pest)
A Vin ta ge Ga lé ria be mu tat ko zá sá ra a Pa ris Pho to 2007 
címû nem zet kö zi ki ál lí tá son 800 000 Ft

Szel lem kép Film- és Fo tó mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
Szel lem kép sza bad is ko la fo to grá fus és rö vid fil mes al ko tó tá bo rá ra 400 000 Ft

4. Szak könyv tá rak könyv vá sár lá sai

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Az egye te mi könyv tár fo tó mû vé sze ti ál lo má nyá nak bõ ví té sé re 650 000 Ft

Ma gyar Fo to grá fu sok Háza Kht. (Bu da pest)
Pé csi Jó zsef fo to grá fi ai szak könyv tár ál lo mány gya ra pí tá sá ra* 1 918 400 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
Fo tó tör té ne ti ku ta tá sok hoz szük sé ges köny vek vá sár lá sá ra 200 000 Ft

Mo holy-Nagy Mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Fo tó mû vé sze ti szak köny vek vá sár lá sá ra* 450 000 Ft

5. Két nyel vû fo tó al bu mok

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba ricz Ka ta lin (Fo nyód)
A Me di um címû an gol–ma gyar fo tó al bum meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Folp ress Nyom da ipa ri Kft. (Bu da pest)
Fény kép tár: Sol tész Ist ván-kö tet ki adá sá ra 900 000 Ft
Fény kép tár: Fa ze kas Ist ván-kö tet ki adá sá ra 900 000 Ft
Fény kép tár: Fé nyes Ta más-kö tet ki adá sá ra 900 000 Ft

Gu lyás Mik lós (Bu da pest)
Hon címû fo tó al bum meg je len te té sé re 800 000 Ft

He ge dûs Lász ló (Szé kes fe hér vár)
He ge dûs 2 Lász ló fo tó al bu má nak ki adá sá ra 300 000 Ft

Hol nap Ki adó Kft. (Bu da pest)
Szél Ág nes: Kert – fé nyek – té nyek – tû nõ dé sek 
címû két nyel vû fo tó al bu má nak meg je len te té sé re 800 000 Ft
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Ke me ne si Zsu zsan na (Bu da pest)
Az édes, mint a cse resz nye, fi nom, mint a bor 
címû fo tó al bum meg je len te té sé re 800 000 Ft

Ma gyar Fo to grá fi ai Ala pít vány (Bu da pest)
Váli De zsõ al bum meg je len te té sé re 900 000 Ft

Ma gyar Fo to grá fu sok Háza Kht. (Bu da pest)
Fo lya ma tos je len IV. kö tet kép me sék címû ka ta ló gus al bu ma ki adá sá ra* 900 000 Ft
Do bos Sán dor Me di ter rán me sék címû két nyel vû (ma gyar–an gol) 
100 ké pes fo tó al bu má nak ki adá sá ra* 1 500 000 Ft

Ma gyar Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
Tóth Gá bor Jár da nyo mok címû al bu má nak meg je len te té sé re 500 000 Ft
Ke re kes Gá bor Ros well címû al bu má nak meg je len te té sé re 500 000 Ft

Põ cze At ti la (Bu da pest)
Mo dern ma gyar fo to grá fia VI. címû könyv ki adá sá ra 800 000 Ft
Szi lá gyi Len ke: Sing le Lens címû fo tó könyv ki adá sá ra 800 000 Ft

Szat má ri Ger gely (Bu da pest)
Két nyel vû fo tó al bum meg je len te té sé re 900 000 Ft

Te lek Ba lázs (Bu da pest)
Ana morph cím mel 3 nyel vû fo tó al bum ki adá sá ra 1 000 000 Ft

Stal ter György (Bu da pest)
A Ké pes könyv-Jó zsef vá ros címû, két nyel vû fo tó al bum meg je len te té sé re 700 000 Ft

6. A fo tó kul tú ra ter jesz té se – ki ad vá nyok ra

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Fo to grá fi ai Ala pít vány (Bu da pest)
Szõ lõs sy Kál mán-mo no grá fia meg je len te té sé re 800 000 Ft
Helf gott Sá mu el és a Li ge ti gyors fény ké pé szek címû könyv meg je len te té sé re 800 000 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Mû vé szet tör té ne ti Ku ta tó in té zet
(Budapest)
A lá tás is ko lá ja címû ta nul mány gyûj te mény (szer kesz tõ: Ke pes György) 
ma gyar nyel vû ki adá sá ra 1 500 000 Ft

Mis kol ci Ga lé ria Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Miskolc)
Tar czai Béla: Fény kép és tör té ne lem – Mis kolc fo tó kul tú rá ja 1840–2005 
címû kö te té nek ki adá sá ra 800 000 Ft
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Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um (Bu da pest)
Ady-ké pes könyv, fény kép-iko nog rá fia ki adá sá ra 1 000 000 Ft

Typo tex Elekt ro ni kus Ki adó Kft. (Bu da pest)
Bán And rás: A vi zu á lis ant ro po ló gia felé címû kö te te ki adá sá ra 1 100 000 Ft

Új Man dá tum Lap- és Könyv ki adó Bt. (Bu da pest)
Szi lá gyi Sán dor: For ma bon tók I. neo avant gárd ten den ci ák 
a ma gyar fo to grá fi á ban 1965–1984 címû kö tet ki adá sá ra 1 000 000 Ft

Al ber ti ni Béla 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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A KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATA ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. már ci us 5.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. áp ri lis 24.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 598 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 648 039 036 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 25 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 21 225 351 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: 3 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 4 166 600 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 298 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 385 353 666 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 106 390 000 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, ka ta ló gu sok

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 2007–2008-as prog ram já nak meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Aj kai Gra fi kai Mû hely Ki e mel ke dõ en Köz hasz nú Szer ve zet (Ajka)
25 éves az Aj kai Gra fi kai Mû hely – ju bi le u mi ki ál lí tá sá ra 
és ka ta ló gus ki adá sá ra 200 000 Ft

Al kot árs Mû vé sze ti Egye sü let (Jász be rény)
Pal kó Ti bor fes tõ mû vész ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra (1997–2007 az el múlt 
tíz év nagy mé re tû fest mé nye i bõl) az At te li ers Pro Arts A.P.A.! Galériában 200 000 Ft

Arc Mû vé sze ti Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Pont: itt: most 2007 köz té ri szo bor-pá lyá zat és -ki ál lí tás meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Art po ol Mû vé szet ku ta tó Köz pont Kht. (Bu da pest)
Ma gyar or szá gi Du champ-em lék nyo mok. Hom ma ge a Mar cel Du champ 
(1887–2007) – ki ál lí tás ese mény meg va ló sí tá sá ra vi deo be mu ta tók kal 
és ka ta ló gus kiadására 500 000 Ft

Art Sec tor Ala pít vány (Bu da pest)
Szem lö vés címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re a Tûz rak tér ben, 
és az eh hez kap cso ló dó szó ró anya gok el ké szí té sé re 200 000 Ft
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Au lich Art Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Váli De zsõ ki ál lí tá sá hoz 200 db ut cai pla kát el ké szí té sé re, 
me lye ket Bu da pest hir de tõ osz lo pa in he lye zünk el 200 000 Ft

Ács Ká roly Mû ve lõ dé si Köz pont (Rác ke ve)
A Keve Ga lé ria 2007. és 2008. évi kép zõ mû vé sze ti 
ki ál lí tá sa i nak meg va ló sí tá sá ra* 200 000 Ft

Ba bits Mi hály Mû ve lõ dé si Ház és Mû vé sze tek Háza (Szek szárd)
2007. és 2008. évi cso por tos és egyé ni ki ál lí tá sok meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Ba ra nyai Al ko tó te le pek Mû vé sze ti és Kul tu rá lis Szer ve zõ Kht.
(Siklós)
Kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás meg ren de zé sé re a Gyi mót hy-vil la 
új on nan épü lõ ki ál lí tó ter mé ben 250 000 Ft

Bel vá ro si Mû vé szek Tár sa sá ga (Bu da pest)
Stressz ki ál lí tás és ka ta ló gus meg va ló sí tá sá ra Se lye Já nos em lé ké re 
ren de zett vi lág kong resszus alkalmából 200 000 Ft
Ste fa no vits Pé ter Új mû vek címû ki ál lí tá sá ra a Ná dor Ga lé ri á ban 
és a kap cso ló dó év for du lós ka ta ló gus kiadására 500 000 Ft
A gén ma ni pu lá ció tu do má nyos és tár sa dal mi ha tá sá nak mû vé sze ti 
meg fo gal ma zá sá ra ki ál lí tás és ki ad vány formájában 200 000 Ft

Bé kés Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Bé kés csa ba)
A XXXV. Al föl di tár lat meg ren de zé sé re és a hoz zá kap cso ló dó 
ki ad vány meg je len te té sé re 500 000 Ft

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
Bo dor Ani kó gra fi kus mû vész ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft

Cso ko nai Mû ve lõ dé si Köz pont (Ko má rom)
K.ART.E – Ko má ro mi Al ko tó mû vé szek Egye sü le té nek ki ál lí tá sá ra 
és a kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re 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)
Hol ló Lász ló Kép zõ mû vé sze ti Kör ki ál lí tá sá ra Ti sza új vá ros ban 100 000 Ft

Déli Szél Kor társ Al ko tói Fó rum Ala pít vány (Pécs)
Kra panj 2003–2007. al ko tó te le pek az Ad ri án – kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás 
meg va ló sí tá sá ra és a kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re 200 000 Ft

Deb re ce ni Mû ve lõ dé si Köz pont (Deb re cen)
Kor társ kép zõ mû vé szet címû prog ram so ro zat meg va ló sí tá sá ra a DMK-ban 200 000 Ft

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 tá mo ga tá sá ra 200 000 Ft
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Er lin Ga lé ria Al ko tó- és Elõ adó mû vé sze ti Kht. (Bu da pest)
Er lin Ga lé ria 2007. évi ha zai egyé ni és cso por tos ki ál lí tá sok meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Ernst Mú ze um Kht. (Bu da pest)
Hí rek: az MKE DLA hall ga tói ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re* 200 000 Ft
Ko kesch Ádám: Kon no tá ció címû 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
Cson tó La jos vi deo- és fo tó mun ká i nak ki ál lí tá sá ra* 200 000 Ft
Sze ge dy-Ma szák Zol tán–Fer ne zely Már ton: Aura 2.0 címû 
in ter ak tív ins tal lá ci ós ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra* 500 000 Ft
Mé hes Ló ránt ret ros pek tív ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 
és a ki ál lí tás hoz tar to zó ki ad vány el ké szí té sé hez 300 000 Ft

Fej ér Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szé kes fe hér vár)
No na me Stars 2008 mun ka cí mû, új te het sé ge ket be mu ta tó tár lat 
meg ren de zé sé re és ka ta ló gus ki adá sá ra 200 000 Ft
Mo i zer Zsu zsa 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 200 000 Ft
Bo dócz ky Ist ván 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 500 000 Ft

Fe renc vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és In téz mé nyei (Budapest)
Ben kõ Sán dor gra fi kus mû vész ki ál lí tá sá ra 
a Fe renc vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont pin ce ga lé ri á já ban 200 000 Ft

Fi a tal Kép zõ mû vé szek Stú di ó ja Egye sü let (Bu da pest)
A Stú dió Ga lé ria 2007. évi és 2008 elsõ fél évi 
szak mai prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 2 000 000 Ft
1×1 táb la – óri ás  pla kát más ként 2007–2008. évi prog ram já nak 
meg va ló sí tá sá ra 100 000 Ft
Gal le ry by Night 2007 címû prog ram meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
Az FKSE ar chí vu má ból vá lo ga tott ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
a Mil le ná ris pi ros-fe ke te ga lé ri á já ban Ak kor és most munkacímmel 400 000 Ft

Fõ nix Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Deb re cen)
XVII. Deb re ce ni ta va szi tár lat meg ren de zé sé re és a kap cso ló dó ki ad vány 
meg je len te té sé re 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 egyé ni és cso por tos ki ál lí tá sa i nak meg ren de zé sé re* 900 000 Ft

Go lyós-toll Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Szom bat hely)
Pop, tár gyak, sa töb bi címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
Var ga Fe renc ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
Ka rá csonyi Lász ló ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Gö döl lõi Ki rá lyi Kas tély Kht. (Gö döl lõ)
Sché ner Mi hály élet mû -ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Gö döl lõi Új Mû vé szet Köz ala pít vány (Gö döl lõ)
Ger zson Pál Mun ká csy-dí jas fes tõ mû vész ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 200 000 Ft
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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 (Za la eger szeg)
Sza bolcs Pé ter szob rász mû vész ju bi le u mi ki ál lí tá sá nak le bo nyo lí tá sá ra 
és kap cso ló dó ka ta ló gus kiadására 200 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Deb re cen)
Õszi sza lon meg ren de zé sé re Deb re cen ben és ka ta ló gus ki adá sá ra 300 000 Ft

Hat van Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Hat van)
XVI. Ar cok és sor sok or szá gos port ré bi en ná lé le bo nyo lí tá sá ra 
a Mold vay Gyõ zõ Ga lé ri á ban 200 000 Ft

If jú sá gi Ház és Ál ta lá nos Tár sas kör (Bé kés csa ba)
Baji Mik lós Zol tán in ter mé dia-mû vész Út a csil lag fo lyo só hoz címû ki ál lí tá sá ra 
és ka ta ló gu sa meg va ló sí tá sá ra a bé kés csa bai If jú sá gi Ház Art Cafféjában 200 000 Ft

Jövõ Háza Köz pont Tu do má nyos Kul tu rá lis Köz hasz nú Tár sa ság
(Bu da pest)
Soós György – Ge or gi us fes tõ mû vész ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 
a Mi len ná ris Pi ros-fe ke te Ga lé ri á já ban 200 000 Ft

K. Pet rys Kul tu rá lis Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Mi nyó Szert Ká roly egyé ni ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re a K. Pet rys-ház ban 100 000 Ft
Du lis ko vich Ba zil egyé ni ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re a K. Pet rys-ház ban 100 000 Ft
Csur ka Esz ter egyé ni ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re a K. Pet rys-ház ban 100 000 Ft
Szi ge ti Ta más egyé ni ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re a K. Pet rys-ház ban 100 000 Ft
Bada Ti bor em lé ké re be mu ta tan dó egyé ni ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
a K. Pet rys-ház ban 100 000 Ft
Ádám Zol tán egyé ni ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re a K. Pet rys-ház ban 100 000 Ft

Kis pes ti Vi ga dó – Mû ve lõ dé si Ház (Bu da pest)
Ka to na Zol tán kép zõ mû vész 2003 és 2007 kö zött ké szült mun ká i nak 
ki ál lí tá sá ra a Nagy Ba logh Já nos ki ál lí tó 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)
Asszo nyi Ta más, Csík szent mi há lyi Ró bert, Götz Já nos szob rász mû vé szek 
és Pa ta ki Fe renc, Végh And rás fes tõ mû vé szek kö zös ki ál lí tá sá ra 
és ka ta ló gus kiadására 200 000 Ft

Kö ze lí tés Mû vé sze ti Egye sü let (Pécs)
A Pé csi Hattyú ház kor társ mû vé sze ti ki ál lí tó te rem 
szak mai prog ram ja i ra 2007. feb ru ár 1.–2008. má jus 31. kö zött 1 500 000 Ft

Krú dy Gyu la Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Könyv tár (Szé csény)
XVI. me gyei (szé csé nyi) õszi tár lat meg ren de zé sé re 
és ki ad vá nyai meg je len te té sé re 100 000 Ft
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Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma i nak
Igaz ga tó sá ga (Tata)
Los son czy Ta más fes tõ mû vész élet mû  ki ál lí tá sá ra 
és a kap cso ló dó ki ál lí tá si ka ta ló gus lét re ho zá sá ra 200 000 Ft

Kul tu rá lis Kap cso la tok Egye sü le te (Oros há za)
Hu szár And rea szob rász mû vész 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 kiadására 300 000 Ft

La borcz Fe renc Szob rász mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
V. kõ-, kis szo bor- és szob rász rajz-bi en ná lé meg va ló sí tá sá ra, do ku men tá lá sá ra 100 000 Ft
IV. kõ-, kis szo bor- és szob rász rajz-bi en ná lé ka ta ló gu sá nak ki adá sá ra 100 000 Ft

Lip csey György – ART-MA (Du najs ká Stre da–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 dách Imre mû ve lõ dé si Köz pont (Vác)
Cs. Nagy And rás egyé ni ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra, 
va la mint kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re 200 000 Ft

Ma gyar Elekt ro grá fi ai Tár sa ság (Bu da pest)
Mat ri cák 2007 kis mé re tû elekt ro grá fi ák nem zet kö zi 
ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Ma gyar Fes tõk Tár sa sá ga (Bu da pest)
A Cse pel Ga lé ri á ban ren de zen dõ új Fi gu ra ti vi tás 
címû ki ál lí tás hoz kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re 200 000 Ft
A Cse pel Ga lé ri á ban ren de zen dõ Az álom ar cai 
címû ki ál lí tás hoz kap cso ló dó ka ta ló gus ki adá sá ra 200 000 Ft
Ko váts Bor bá la ön ál ló ki ál lí tá sá ra Sze ge den és ka ta ló gusa ki adá sá ra 150 000 Ft

Ma gyar Gra fi kus mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Élet-fény címû kö zös ki ál lí tás hoz (For ma nek Bar ba ra és Som or jai Kiss Ti bor) 
kap cso ló dó ka ta ló gus lét re ho zá sá ra 400 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Ten den ci ák III. – a fes tõ szak osz tály ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 
és ka ta ló gus meg je len te té sé re* 200 000 Ft
Nem csics An tal 80. élet éve be töl té se al kal má ból ren de zett Uta zá sa im 
Szín or szág ban címû ön ál ló ki ál lí tás ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re* 800 000 Ft
Ve le kei Jó zsef La jos: A min den ség ölé ben címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra* 200 000 Ft
Li ge ti Eri ka-em lék ki ál lí tás és kap cso ló dó ka ta ló gus meg va ló sí tá sá ra 
a Bu da pest ki ál lí tó te rem ben* 1 000 000 Ft
Fü löp Er zsé bet gyûj te mé nyes ki ál lí tá sá nak és ka ta ló gu sá nak meg va ló sí tá sá ra 
az Al föl di Galériában* 300 000 Ft
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Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
A Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem Bar csay Ter mé ben 
meg ren de zés re ke rü lõ ki ál lí tá sok ra* 700 000 Ft
A Part he non – Fríz Te rem ki ál lí tá sa i nak le bo nyo lí tá sá ra* 400 000 Ft
Kép gra fi kai 100 – ki ál lí tás ra az MKE Bar csay Ter mé ben 
a ma gyar gra fi ka ok ta tás 100 éves év for du ló ja al kal má ból, 
va la mint a kap cso ló dó ki ad vány megjelentetésére* 500 000 Ft
Pán Már ta ki ál lí tá sá ra a Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem 
Bar csay Ter mé ben és ka ta ló gus meg je len te té sé re* 600 000 Ft

Ma gyar Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
A Ma gyar Mû hely Ga lé ria 2007. évi ki ál lí tá si prog ram jai meg va ló sí tá sá ra 
és do ku men tá ci ó ra 600 000 Ft

Ma gyar Réz kar co ló és Li to grá fus Mû vé szek Egye sü le te (Budapest)
A Ga lé ria IX. 2007–2008-as ki ál lí tá si prog ram ja i ra* 600 000 Ft

Ma gyar Szob rász Tár sa ság (Bu da pest)
A Má gia címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re a Szent end rei Mû vé szet Ma lom ban 
és ka ta ló gus meg je len te té sé re* 1 000 000 Ft
Az MSZT ki ál lí tá sá ra a Ví zi vá ro si Ga lé ri á ban 
– Raj zok, ter vek, kisszob rok cím mel* 200 000 Ft
Az MSZT ki ál lí tá sá ra a Ka pos fü re di Ga lé ria és szo bor park 
Acél-, alu mí ni um-, bronz mû ves ség cím mel* 300 000 Ft

MAMÛ Tár sa ság Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
A MAMÛ Tár sa ság 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* 1 000 000 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 10 ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 
és a kap cso ló dó év könyv ka ta ló gus meg je len te té sé re 600 000 Ft

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 
ka ta ló gus-be tét la pok nyom dai elõ ál lí tá sá ra* 200 000 Ft

Mind Print Nyom dai Elõ ké szí tõ Kft. (Bu da pest)
Su gár Já nos MUTE címû ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 
a Vi de os pa ce Bu da pest Ga lé ri á ban 200 000 Ft
Mé dia mú ze um 1.0 címû ki ál lí tás – tíz mé dia mû vé sze ti mun ka 3D-szi mu lá ci ó ja 
– meg ren de zé sé re a Vi de os pa ce Galériában 400 000 Ft
Light-boksz címû ki ál lí tás – fény ké pek, di gi tá lis gra fi ka vi lá gí tó do boz ban 
– meg ren de zé sé re a Vi de os pa ce Galériában 200 000 Ft
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Mis kol ci Ga lé ria Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Miskolc)
Ka ver csánsz ki Gyu la ki ál lí tá sá nak le bo nyo lí tá sá ra 
és a kap cso ló dó ka ta ló gus el ké szí té sé re 200 000 Ft
Eszik Ala jos Szo mo rú já té kok címû ki ál lí tá sá nak le bo nyo lí tá sá ra 
és a kap cso ló dó ka ta ló gus el ké szí té sé re* 200 000 Ft
A Szü le tési helye: Mis kolc címû ki ál lí tás le bo nyo lí tá sá ra 
és a kap cso ló dó ka ta ló gus el ké szí té sé re 200 000 Ft
A XXIV. mis kol ci gra fi kai bi en ná lé hoz kap cso ló dó ka ta ló gus el ké szí té sé re 2 000 000 Ft

Mis si o nart Ga lé ria Kft. (Mis kolc)
Fe lu gos sy Lász ló ki ál lí tás so ro za tá ra és a hoz zá kap cso ló dó 
ret ros pek tív ka ta ló gus kiadására 500 000 Ft

Mo dem Mo dern Deb re ce ni Mû vé sze ti Köz hasz nú Tár sa ság
(Debrecen)
Az észa ki part: a ’70-es, ’80-as évek meg ha tá ro zó kép zõ mû vé sze i nek 
leg újabb al ko tá sa it be mu ta tó ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft
Buk ta Im ré nek, a kor társ ma gyar kép zõ mû vé sze ti meg ha tá ro zó 
alak já nak az elsõ élet mû -ki ál lí tá sa meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Mo dern Mû vé sze tért Köz ala pít vány (Du na új vá ros)
Éj sza kai át szál ló 2007: Du na új vá ros TV címû prog ram so ro zat 
meg va ló sí tá sá ra és ki ad vá nya meg je len te té sé re 200 000 Ft

Móra Fe renc Mú ze um Csong rád Me gyei Ön kor mány zat Me gyei
Mú ze u ma (Szeged)
Kal már Már ton és Fritz Mi hály sze ge di szob rász mû vé szek 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 300 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Könyv tár és Kö zös sé gi Ház (Me zõ túr)
Nagy Gá bor fes tõ mû vész, Ná das Ale xand ra gra fi kus mû vész és 
Sza bó György szob rász mû vé szek cso por tos ki ál lí tá sá ra a vá ro si galériában* 100 000 Ft

Mu ra vi dék Ba rá ti Kör Kul tu rá lis Egye sü let (Pi lis vö rös vár)
A Mu ra vi dék Ba rá ti Kör Kul tu rá lis Egye sü let ki ál lí tás so ro za ta 
meg va ló sí tá sá ra és ka ta ló gus kiadására 200 000 Ft

Mû vé szek Al ko tó Tár sa sá ga XVII. Köz hasz nú Egye sü let (Bu da pest)
Ha gyo mány és meg úju lás címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 
és le po rel ló meg je len te té sé re 200 000 Ft

Mû vé sze tek Háza Eger Kul tu rá lis és Szó ra koz ta tó Kht. (Eger)
Kõ Pál szob rász mû vész és ta nít vá nyai kö zös ki ál lí tá sá nak 
meg ren de zé sé re és a kap cso ló dó ki ad vá nyok meg je len te té sé re* 300 000 Ft
Ve re bes György Ti tá nok álma címû ön ál ló ki ál lí tá sá ra és a hoz zá kap cso ló dó 
ze nei per for mansz és ka ta ló gus meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
Men gyán And rás Má gi kus transz pa ren cia címû ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Mû vé sze tek Háza (Pécs)
Var ga Rita kép zõ mû vész egyé ni ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 
és ka ta ló gu sa meg je len te té sé re 200 000 Ft
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Mû vé sze tek Háza (Veszp rém)
D’Arts kép zõ- és mé dia mû vé sze ti ki ál lí tás meg ren de zé sé re 300 000 Ft
Szil vá sy Nán dor fes tõ mû vész ki ál lí tá sá ra a veszp ré mi Csi kász Ga lé ri á ban 150 000 Ft
A veszp ré mi ta vasz tár lat meg ren de zé sé re és a hoz zá kap cso ló dó 
ka ta ló gus ki adá sá ra 300 000 Ft

Mû vé sze tek Kin cses há za (Ka pos vár)
Sza ba dos Já nos Mun ká csy-dí jas fes tõ mû vész élet mû -ki ál lí tá sá hoz 
kap cso ló dó ka ta ló gus kiadására 200 000 Ft

Nagy és Nagy Ga lé ria Ala pít vány (Bu da pest)
Pa u er Gyu la: Erek tív fan taz ma gó ri ák címû so ro za tá nak ki ál lí tá sá ra 200 000 Ft

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet (Salgótarján)
Füzesi Csaba festõmûvész kiállítására a Pásztói Múzeumban 100 000 Ft

Nyílt Struk tú rák Mû vé sze ti Egye sü let (Bu da pest)
Mol nár Vera és Fran co i se Mo re lett ki ál lí tá sá ra a bu da pes ti 
Va sa rely Mú ze um ban 600 000 Ft
C cso por tos ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra a bu da pes ti 
Va sa rely Mú ze um ban és a kap cso ló dó ki ad vá nyok meg je len te té sé re 200 000 Ft
Fe ke te és fe hér címû cso por tos ki ál lí tás ra a bu da pes ti 
Va sa rely Mú ze um ban, va la mint a kap cso ló dó ki ad vány meg je len te té sé re 200 000 Ft

Ó bu dai Tár sas kör (Bu da pest)
Kor tás kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás so ro zat ra az Ó bu dai Tár sas kör Ga lé ri á ban 
és az Ó bu dai Pin ce ga lé ri á ban 500 000 Ft

Par ti Ga lé ria Mû vé sze ti Kht. (Pécs)
Tir pák Bá lint Gá bor fes tõ mû vész ön ál ló ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re, 
kü lö nös idõ él ményt nyúj tó al ko tá sa i nak, ob jekt je i nek bemutatására 100 000 Ft
Ka rát son Gá bor fes tõ mû vész ön ál ló ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 
és ki ad vá nyai el ké szí té sé re 200 000 Ft
Ku dor Duka Ist ván és ta nít vá nyai pé csi ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 100 000 Ft

Pes ter zsé be ti Mú ze um (Bu da pest)
Gyu lai Lí vi usz 70. szü le tés nap ja tisz te le té re ren de zen dõ élet mû ki ál lí tás 
meg va ló sí tá sá ra és ka ta ló gus készítésére 300 000 Ft

Pest Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Szent end re)
Kis ma gyar per for man ce – tör té net címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
a Szent end rei Kép tár ban, va la mint a kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re 500 000 Ft
A Tra gor Ig nác Mú ze um hat kor társ mû vé sze ti ki ál lí tá sá ra a gö rög temp lom 
ki ál lí tó he lyen és a Hincz Ga lé ri á ban, va la mint le po rel ló és meg hí vó készítésére 500 000 Ft
Já vor Pi ros ka fes tõ mû vész ret ros pek tív ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 
a Szent end rei Kép tár ban, és a kap cso ló dó ka ta ló gus megjelentetésére 200 000 Ft

Pécs-Ba ra nya Mû vé sze i nek Tár sa sá ga (Pécs)
Cso por tos kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra a Pé csi La te rum Ho tel 
elõ csar no ká ban és a kap cso ló dó ki ad vá nyok megjelentetésére 200 000 Ft
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Ra dar-Eu ró pai Kor társ Mû vé sze tért Egye sü let (Bu da pest)
Laj ta Gá bor fes tõ mû vész egyé ni ki ál lí tá sá ra és a kí sé rõ ka ta ló gus 
meg je len te té sé re 200 000 Ft
Or bán At ti la fes tõ mû vész egyé ni ki ál lí tá sá ra és a kí sé rõ ka ta ló gus 
meg je len te té sé re 100 000 Ft
Nik mond Be á ta szob rász mû vész egyé ni ki ál lí tá sa és a kí sé rõ
ka ta ló gus meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Ro mart Roma Mû vé sze tért és Kéz mû ves sé gért Ala pít vány
(Bu da pest)
Oláh Jo lán, a leg ki emel ke dõbb kor társ ci gány kép zõ mû vész 
élet mû ki ál lí tá sá ra, szü le té se 75. év for du ló ján 200 000 Ft

Soft ser vi ce Szá mí tás tech ni kai és Szer ve zé si Bt. (Bu da pest)
Ros kó Gá bor Fél év szá zad címû ju bi le u mi ki ál lí tá sá nak 
és ka ta ló gu sá nak meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
Sza bó Ta más Sze gelt fe jek címû egyé ni ki ál lí tá sa 
és ka ta ló gus meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
Rác mol nár Sán dor kép zõ mû vész Home vi deo címû 
egyé ni ki ál lí tá sa és ka ta ló gu sa meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
Ko vács Le hel fes tõ mû vész Táj-kép címû egyé ni ki ál lí tá sa 
és a kí sé rõ ka ta ló gus meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um (Szent end re)
A Skan zen Ga lé ria kor társ kép zõ mû vé sze ti tár la tá nak meg va ló sí tá sá ra, 
va la mint ka ta ló gu sa i nak kiadására* 300 000 Ft

Sza ló ky és Sza ló ky Mû vé sze ti és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Gyõrf fy Lász ló egyé ni ki ál lí tá sá ra a Vár fok Ga lé ri á ban 
és a kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re 200 000 Ft

Sze ged Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (Sze ged)
XXXIV. nyá ri tár lat meg va ló sí tá sá ra, a tár lat ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re 400 000 Ft

Szent end re Mû vé sze té ért Ala pít vány (Szent end re)
Ma gyar or szá gi mû vész te le pek ki ál lí tá sá ra a Mû vé szet ma lom ban, 
va la mint a kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Szé kes fe hér vá ri Mû vé szek Tár sa sá ga (Szé kes fe hér vár)
15 éves a Szé kes fe hér vá ri Mû vé szek Tár sa sá ga címû ki ál lí tás hoz 
kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re 300 000 Ft

Szol no ki Mû vé sze ti Egye sü let (Szol nok)
Soós György Ge or gi us Kép-nyelv címû ki ál lí tá sa meg va ló sí tá sá ra 
a Kert Ga lé ri á ban 100 000 Ft
Po gány Gá bor Benõ szob rász mû vész ki ál lí tá sá ra a Kert Ga lé ri á ban 100 000 Ft
Zsem lye Il di kó ki ál lí tá sá ra a Kert Ga lé ri á ban 200 000 Ft
Par ti cum bi en ná lé sza bad té ri szo bor ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra Szol no kon, 
va la mint ka ta ló gus kiadására 300 000 Ft
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Szõ nyi Ist ván Ala pít vány (Ze be gény)
Kó rusz Jó zsef 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)
VIII. ta ta bá nyai õszi tár lat ren de zé sé re és ka ta ló gus ki adá sá ra 200 000 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 pony va (pony va ala pú moz gó mu rá li ák) címû ha zai kép zõ- és ipar mû vé szek 
cso por tos ki ál lí tás meg hí vó já nak meg je len te té sé re 100 000 Ft

Tran ce Ba lan ce Mû vé sze ti Kft. (Bu da pest)
Szar ka Pé ter ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
Ádám Zol tán 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 meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft
Baty kó Ró bert ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Typo sza lon Ma gyar Ti po grá fu sok Egye sü le te (Bu da pest)
Kas sák 120 címû ki ál lí tás Kas sák La jos szü le té sé nek 120. év for du ló já ra 
a Kas sák Mú ze um ban, va la mint a kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re 300 000 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)
Az Új li pót vá ro si Klub-Ga lé ria 2007. II. fél éves ka ta ló gu sá nak 
ki nyom ta tá sá ra (so ro zat) 100 000 Ft

Új part Du na új vá ro si Kép zõ- és Ipar mû vé szek Egye sü le te
(Du na új vá ros)
A du na új vá ro si kép zõ- és ipar mû vé szek tár la tá nak meg va ló sí tá sá ra 
Szom bat he lyen az Iro kéz Ga lé ri á ban 300 000 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 Kul tu rá lis Egye sü let 
szak mai ki ál lí tá si prog ram ja meg va ló sí tá sá ra* 1 000 000 Ft

Veszp rém Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság (Veszp rém)
A ba da cso nyi Egry Jó zsef Em lék mú ze um 2007. évi idõ sza kos 
ki ál lí tá sa i nak meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Vox Ar tis Ala pít vány (Bu da pest)
Gi czy Já nos fes tõ mû vész egyé ni ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 
és ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re 200 000 Ft
Csi kai Már ta szob rász mû vész két egyé ni ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 
és ka ta ló gu sá nak meg je len te té sé re 200 000 Ft
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Bu da pest Ga lé ria (Bu da pest)
Tur csá nyi An tal fes tõ mû vész egyé ni ki ál lí tá sá ra 
és a kap cso ló dó ka ta ló gus ki adá sá ra* 200 000 Ft
Cson tó La jos kép zõ mû vész egyé ni ki ál lí tá sá ra 
és a kap cso ló dó ka ta ló gus ki adá sá ra* 200 000 Ft
Gáti Gá bor szob rász mû vész egyé ni ki ál lí tá sá ra 
és a kap cso ló dó ka ta ló gus ki adá sá ra 200 000 Ft
Petõ Hu nor kép zõ mû vész ki ál lí tá sá ra és a kap cso ló dó ka ta ló gus ki adá sá ra 200 000 Ft
A Morph mû vész cso port (Dra bik Ist ván–Gaál Jó zsef–Kal már Já nos–Mata At ti la
–Sza bó Ta más) ki ál lí tá sá nak és kap cso ló dó ka ta ló gu sá nak kiadására 500 000 Ft
Nagy Gá bor Mi hály Na gá mi egyé ni ki ál lí tá sá ra 
és a kap cso ló dó ka ta ló gus ki adá sá ra 200 000 Ft
Bak Imre egyé ni ki ál lí tá sá ra és a kap cso ló dó ka ta ló gus ki adá sá ra 400 000 Ft

Nem zet kö zi Mo bil Madi Mú ze um Ala pít vány (Bu da pest)
Az MTA – MADI Ga lé ria 2007–2008. évi há rom ma gyar és há rom 
kül föl di mû vészt be mu ta tó mun ka ter vé nek meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Nóg rád Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet (Sal gó tar ján)
A 29. sal gó tar já ni ta va szi tár lat hoz kap cso ló dó ki ad vá nyok el ké szí té sé re 200 000 Ft

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
Elõd Ág nes: Ment se meg ön is a vi lá got! címû mun ká já nak meg va ló sí tá sá ra 
a Kis cel li Mú ze um temp lom te ré ben 200 000 Ft

Er dély Mû vé sze té ért Ala pít vány (Bu da pest)
Ma gyar mû vé szet – Ma gyar mû vé szek Er dély ben címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
a Vár me gye Ga lé ri á ban a 2007. évi Bu da pes ti Ta va szi Fesz ti vál keretében 200 000 Ft

Ernst Mú ze um Kht. (Bu da pest)
Bel sõ Tá jak: Chilf Má ria, Ko vács Ivó és Kõ szeg hy Csil la ki ál lí tá sá nak 
meg va ló sí tá sá ra, va la mint a kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re 300 000 Ft

Fé szek Mû vész klub (Bu da pest)
Kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tá sok ren de zé sé re, a Fé szek Ga lé ri á ban 
és a kap cso ló dó ki ad vány meg je len te té sé re 700 000 Ft

Fo lya mat Tár sa ság (Bu da pest)
Ki ál lí tás ren de zé sé re a Kecs ke mé ti Kép tár – Cif ra pa lo ta föld szin ti ter me i ben* 200 000 Ft

K. Pet rys Kul tu rá lis Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A nem rég el hunyt Bada Ti bor em lé ké re ka ta ló gus meg je len te té sé re 
a mû vész leg na gyobb al ko tá sa i ból 200 000 Ft

Ka pos Art Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti Egye sü let (Ka pos vár)
A 2007/2008. évi egye sü le ti cso por tos és egyé ni ki ál lí tá sok meg va ló sí tá sá ra 
és egye sü le ti ka ta ló gus ké szí té sé re 200 000 Ft

Ka rint hy Sza lon (Bu da pest)
A Ka rint hy Sza lon Bar tók 32 ga lé ri á já nak kor társ kép zõ mû vé sze ti 
ki ál lí tá sai meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft
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Kar ton – Ka ri ka tú ra és Kép re gény Mú ze um Ala pít vány (Bu da pest)
Stark At ti la egyé ni ki ál lí tá sa i ra a Kar ton Ga lé ri á ban, va la mint 
a kap cso ló dó ki ad vány meg je len te té sé re* 100 000 Ft

Kõ bá nyai Kép zõ- és Ipar mû vé szek Egye sü le te (Bu da pest)
Deb re cen tõl Mo son ma gya ró vá rig – új al ko tá sok be mu ta tá sá ra 
cso por tos ki ál lí tá so kon 200 000 Ft

Kö ze lí tés Mû vé sze ti Egye sü let (Pécs)
Sza bó Ma ri an na Kap cso la tok címû ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 
és a kap cso ló dó ki ad vá nyok meg je len te té sé re 200 000 Ft

Ma gyar Elekt ro grá fi ai Tár sa ság (Bu da pest)
Bu da pes ti ki csiny por sze mek címû tér ins tal lá ció meg va ló sí tá sá ra 
a Ra ké ta cso port ren de zé sé ben 300 000 Ft

Ma gyar Víz fes tõk Tár sa sá ga (Bu da pest)
Vá nyai Mag dol na fes tõ mû vész egyé ni ki ál lí tá sá ra az Egri Ke resz tény If jú sá gi 
Klub ban, és a ki ál lí tás hoz kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re* 100 000 Ft
A Ma gyar Víz fes tõk Tár sa sá ga cso por tos ki ál lí tá sá ra a ba jai 
ma gyar or szá gi né me tek ál ta lá nos mû ve lõ dé si központjában* 100 000 Ft
Szily Géza fes tõ mû vész élet mû ki ál lí tá sá ra a Cse pel Ga lé ri á ban* 100 000 Ft

A Ma gyar or szá gi Al ko tó te le pek és Sym po si o nok Tár sa sá ga
(Budapest)
Egyé ni és cso por tos ki ál lí tá sok ren de zé sé re 2007-ben 
a Sym po si on Tár sa ság klub já ban 100 000 Ft

Mû hely Mû vé sze ti Egye sü let (Kecs ke mét)
7. or szá gos kor társ köl té szet, kor társ gra fi ka bi en ná lé 
meg va ló sí tá sá ra és ka ta ló gus meg je len te té sé re 200 000 Ft

Nyi tott Mû te rem Egye sü let (Bu da pest)
Mû-vész pin ce ki ál lí tá sa i nak meg va ló sí tá sá ra, va la mint 
a kap cso ló dó ki ad vá nyok el ké szí té sé re 300 000 Ft

Sza bad Sza lon He ves Me gyé ben Élõ és Te vé keny ke dõ Kép zõ- 
és Ipar mû vészek Egyesülete (Eger)
F. Ba logh Er zsé bet ju bi le u mi ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 
és ka ta ló gu sá nak kiadására* 200 000 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 Szen tend rén a Ro din Ca fé ban meg ren de zen dõ 
ki ál lí tá sá nak és ka ta ló gu sá nak meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Tor nyai Já nos Mú ze um (Hód me zõ vá sár hely)
54. Vá sár he lyi õszi tár lat meg ren de zé sé re és ka ta ló gus ki adá sá ra 500 000 Ft

DÖNTÉSEK n NKA HÍRLEVÉL 621



Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Háza Kht. (Bu da pest)
Ka lá ka-fes té szet címû ha zai cso por tos ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
a Tra fó Ga lé ri á ban 200 000 Ft
A Vá ro si le gen dák címû kor társ ma gyar kép zõ mû vé sze ti 
ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra a Tra fó Ga lé ri á ban 200 000 Ft

Vaj da La jos Stú dió Kul tu rá lis Egye sü let (Szent end re)
Ab szo lút fal – Szub jek tív vá lo ga tás címû cso por tos ki ál lí tás 
meg va ló sí tá sá ra és a kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re* 300 000 Ft

Vá ro si Kép tár – De ák-gyûj te mény (Szé kes fe hér vár)
Nagy Be ne dek szob rász mû vész ki ál lí tá sa meg ren de zé sé re 
és a kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re 200 000 Ft

Wax Kor társ Mû vé sze ti Köz hasz nú Tár sa ság (Bu da pest)
Szûcs At ti la ret ros pek tív ki ál lí tá sa meg va ló sí tá sá ra a Wax kul túr gyár ban, 
va la mint ka ta ló gus meg je len te té sé re 400 000 Ft

Fi es ta Kor társ Mû vé sze ti Szín há zat és Ki adói Te vé keny sé get
Szol gá ló Ala pít vány (Vác)
Eksz pan zió XIX. cso por tos ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra a Te ré nyi is tál ló ga lé ri á ban, 
va la mint a kap cso ló dó ka ta ló gus megjelentetésére 400 000 Ft

Im pex Kor társ Mû vé sze ti Szol gál ta tó Ala pít vány (Bu da pest)
Az Im pex Ala pít vány Ga lé ri á já ban zaj ló ki ál lí tá sok meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

2. Nem zet kö zi ren dez vé nyek re, do ku men tá lás 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)
Az Art po ol rész vé te lé re a Flu xus East ki ál lí tás so ro za ton és kon fe ren ci án
(Ber lin, Vil ni us, Krak kó, Bu da pest) 400 000 Ft

Art Sec tor Ala pít vány (Bu da pest)
B2B Bonn Bu da pest ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra és a hoz zá kap cso ló dó 
do ku men tá ci ós anyag el ké szí té sé re 400 000 Ft

Bel vá ro si Mû vé szek Tár sa sá ga (Bu da pest)
Ko vács Pé ter Ba lázs ön ál ló ki ál lí tá sá ra az Ös ter re i chish–Un ga ris ches He u te 
mi ni fesz ti vá lon Bur gen land ban 200 000 Ft

Deák Ga lé ria Mû vé sze ti Bt. (Bu da pest)
A Deák Ga lé ria rész vé te lé nek tá mo ga tá sá ra a ber li ni 2007 Art Fo rum 
Nem zet kö zi Vá sá ron 300 000 Ft
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Déli Szél Kor társ Al ko tói Fó rum Ala pít vány (Pécs)
Al ko tó te lep meg va ló sí tá sá ra a Pi re ne u sok ban – Ma zé res Sur Sa lat, 
va la mint ka ta ló gus kiadására 100 000 Ft

Erõs Ist ván (Bu da pest)
Kor társ kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás szer ve zé sé re Ko re á ban, 
va la mint ka ta ló gus ki adá sá ra* 700 000 Ft

Fi a tal Kép zõ mû vé szek Stú di ó ja Egye sü let (Bu da pest)
The As so ci a ti on of the Fri ends of the Swe dish Scholl of Art 
és az egye sü let ki ál lí tá sá ra és cse re prog ram ja 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)
HNM kül föl di ki ál lí tá sa i 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

Hints Mû vé sze ti Egye sü let (Bu da pest)
Kép zõ mû vé sze ti works hop – új ra fel hasz nál ha tó anya gok kal 
– és mi ni mál ze nei kon cer tek meg va ló sí tá sá ra Rotterdamban 200 000 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 al ko tók nak gyûj te mé nyes 
ki ál lí tá sá ra Ki jev ben, és a kap cso ló dó ki ad vány meg je len te té sé re 300 000 Ft

In te rart Ala pít vány (Bu da pest)
A Morph Cso port (Sza bó Ta más, Mata At ti la, Gaál Jó zsef, Kal már Já nos, 
Dra bik Ist ván) ber li ni ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Jövõ Háza Köz pont Tu do má nyos Kul tu rá lis Köz hasz nú Tár sa ság
(Bu da pest)
A Né met or szág ban élõ Há mos Gusz táv élet mû  ki ál lí tá sá ra a Pi xel Ga lé ri á ban, 
a ma gyar szár ma zá sú nem zet kö zi mé dia mû vé sze ket be mu ta tó sorozat részeként 200 000 Ft
Az Ang li á ban élõ Háy Ág nes élet mû  ki ál lí tá sá ra a Pi xel Ga lé ri á ban, a ma gyar 
szár ma zá sú nem zet kö zi mé dia mû vé sze ket be mu ta tó sorozat részeként 200 000 Ft
A Pi xel Ga lé ria in ter mé dia-mû vé sze ket be mu ta tó so ro za tá ban kor társ kí nai
mû vész vi deo-vá lo ga tás ki ál lí tá sá ra és a ki ál lí tás ka ta ló gu sá nak megvalósítására 400 000 Ft
A vi lág hí rû ze nész és mé dia mû vész La u rie An der son 
kép zõ mû vé sze ti mun ká i nak be mu ta tá sá ra a Pad lás Galériában 600 000 Ft
A Dá ni á ban élõ Vetõ Já nos élet mû ki ál lí tá sá ra a Pi xel Ga lé ri á ban 200 000 Ft
Ing rid Mwe an gi és Ro bert Hut ter Né met or szág ban élõ 
mé dia mû vé szek kö zös ki ál lí tá sá ra a Pi xel Ga lé ri á ban 300 000 Ft
Hers kó Ju dit USA-ban élõ mé dia mû vész ki ál lí tá sá ra a pi ros-fe ke te ga lé ri á ban 400 000 Ft

Har gi ta Me gyei Al ko tó köz pont (La za rea–Gyer gyó szár hegy)
A me gyei al ko tó köz pont nem zet kö zi ki ál lí tá sa i nak meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Ka pos Art Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti Egye sü let (Ka pos vár)
A Ka pos Art Egye sü let tag ja i nak ki ál lí tá sa i ra a Bath-ban, 
Nagy-Bri tan ni á ban a Vic to ria Mû vé sze ti Ga lé ri á ban 200 000 Ft

DÖNTÉSEK n NKA HÍRLEVÉL 623



Kar ton – Ka ri ka tú ra és Kép re gény Mú ze um Ala pít vány (Bu da pest)
Nem zet kö zi in ter me di á lis ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 
a Stre et Art té má já hoz kap cso ló dó an, va la mint ki ad vány megjelentetésére 300 000 Ft

Kár pát al jai Ma gyar Kul tu rá lis Szö vet ség (Uzs go rod–Ungvár)
Ze ne- és kép zõ mû vé szet a Ko dály-év for du ló je gyé ben 
címû nem zet kö zi kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás meg szer ve zé sé re 400 000 Ft

Ke pes György Ala pít vány (Bu da pest)
Nem zet kö zi Ke pes-tár sa ság ki ál lí tá sa meg va ló sí tá sá ra 
Jöj jön ve lünk a jö võ be címmel 400 000 Ft

Knoll Ga lé ria Bt. (Bu da pest)
Art Mos cow 2007-ben tör té nõ rész vé tel re 300 000 Ft
Vi en na fa ir 2007-ben tör té nõ rész vé tel re 300 000 Ft
Ez a vá ros egy tá vo li boly gó címû nem zet kö zi ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Köl csey Fe renc Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet (Deb re cen)
Haj dú-Bi har me gyei mû vé szek rész vé te lé re a 6. nem zet kö zi 
ba rá ti kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tá son, Li a o ning, Kína 200 000 Ft

Kö ze lí tés Mû vé sze ti Egye sü let (Pécs)
Déli kul tu rá lis öve zet – szlo vén, hor vát, tö rök, szerb, ko szo vói kor társ
kép zõ mû vé sze ti ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra és do ku men tá lá sá ra 800 000 Ft
Nem áp ri li si tu li pá nok – hol land kor társ mû vé szek ki ál lí tá sá ra 300 000 Ft

Kul tu rá lis Kap cso la tok Egye sü le te (Oros há za)
Kett – Gro za Já nos fes tõ mû vész (Arad) és To lan Ioan szob rász mû vész (Arad) 
ki ál lí tá sa i ra és a hoz zá kap cso ló dó ka ta ló gu sok meg je len te té sé re 200 000 Ft

Lud wig Mú ze um Kor társ Mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Nem zet kö zi Kép zõ mû vé sze ti Ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra (Ka tar zy na Ko zí ra: 
In Art Dre ams Come True) és ki ad vá nyá nak meg je len te té sé re 900 000 Ft

Lu men Fo tó mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
Per so nal Po li tics ma gyar kép zõ mû vé szek rész vé te lé re a 3. prá gai bi en ná lén 400 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Kol lek tív kép let vagy sze mé lyes meg gyõ zõ dés mun ka cí mû 
nem zet kö zi ki ál lí tás és ki ad vá nya meg va ló sí tá sá ra* 300 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti és Ipar mû vé sze ti Tár sa sá gok Szö vet sé ge
(Budapest)
3 fõ rész vé te lé re az Eu ró pai Mû vé szek Ta ná csa 2007. kong resszu sán 
Ro má ni á ban 300 000 Ft

Ma gyar or szá gi Né met Írók és Mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
A Vu dak be mu tat ko zá sá ra a bel gi u mi 
né met nyel vû kö zös ség mi nisz té ri u má ban 100 000 Ft
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Mat zon Ákos (Soly már)
Ki ál lí tá sok meg va ló sí tá sá ra Né met or szág ban (Mar ne és Müns ter) 200 000 Ft

Már kus Pé ter (Bu da pest)
In di ai ta nul mány út és ki ál lí tás tá mo ga tá sá ra 300 000 Ft

Me zõ sze me rei Ci vil Egye sü let (Me zõ sze me re)
Nyílt tér 2. nem zet kö zi élõ mû vé sze ti fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Mo dem Mo dern Deb re ce ni Mû vé sze ti Köz hasz nú Tár sa ság
(Debrecen)
Az In ter mo dem elsõ nem zet kö zi in ter mé dia-fesz ti vál 
és -works hop meg ren de zé sé re 800 000 Ft

Mo dern Mû vé sze tért Köz ala pít vány (Du na új vá ros)
A fu tu ro ló gu sok kong resszu sa – nem zet kö zi ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 
vá ros tör té net rõl, vá ros fej lesz tés rõl 200 000 Ft
Vá ros köz pont nél kül címû nem zet kö zi köz té ri ki ál lí tás 
meg va ló sí tá sá ra és do ku men tá lá sá ra 200 000 Ft
Tho mas Hirs chorn – Dup la ga rázs címû ki ál lí tá sá ra 200 000 Ft

Móra Fe renc Mú ze um Csong rád Me gyei Ön kor mány zat 
Me gyei Mú ze u ma (Szeged)
A dá ni ai Na est ved-i gra fi kai mû hely ki ál lí tá sá hoz kap cso ló dó 
ka ta ló gus meg je len te té sé re 200 000 Ft

Mû csar nok (Bu da pest)
The Pro jec ti on Pro ject, Bu da pest Epi so de mun ka cí mû ki ál lí tás 
meg va ló sí tá sá ra és do ku men tá lá sá ra 200 000 Ft
Wil kom men/Wel co me in Le ip zig – Go od bye DDR – A lip csei fes tõ is ko la 
címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra és do ku men tá lá sá ra 200 000 Ft
Mar ké ta Ot ho vá kép zõ mû vész ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 
és do ku men tá lá sá ra 200 000 Ft
!For ra da lom? Mû vé sze ti ref le xi ók a tö meg kom mu ni ká ci ó ban meg je le nõ 
áb rá zo lá sok ról – nem zet kö zi ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra és dokumentálására 200 000 Ft
De li man tas Nar ke vi ci us lit ván kép zõ mû vész egyé ni ki ál lí tá sa 
és ka ta ló gu sa meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Né meth Haj nal ka (Tata)
Face to Face  cím mel ez há rom rész bõl álló ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 
Ber lin ben, az Un ter wegs Pro jek ten ki ál lí tó ter mé ben, hat mû vész rész vé te lé vel 300 000 Ft

Né meth Ilo na (Du najs ká Stre da–Du na szer da hely)
Ön ál ló ki ál lí tás ra a du na szer da he lyi kor társ ma gyar ga lé ri á ban, 
a bu da pes ti Pla tán Ga lé ri á ban, és a kap cso ló dó ki ad vá nyok megjelentetésére 300 000 Ft

Nyílt Struk tú rák Mû vé sze ti Egye sü let (Bu da pest)
„Va lós és vir tu á lis te rek” címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 
a bon ni Arith me um meg hí vá sá ra* 300 000 Ft
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Olaj ág Ke resz tény Mû vé sze ti Tár sa ság (Bu da pest)
A For rás címû kor társ- és ipar mû vé sze ti ki ál lí tás meg ren de zé sé re 
és az ese ményt kí sé rõ ka ta ló gus ki adá sá ra 300 000 Ft

Pa tak Kép zõ mû vé sze ti Egye sü let (Szi get szent mik lós)
Pa tak cso port ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra Ig lón* 300 000 Ft

Ra dar-Eu ró pai Kor társ Mû vé sze tért Egye sü let (Bu da pest)
Adam Bota „Los An ge les-i mun kák” címû egyé ni ki ál lí tá sá ra és ka ta ló gu sá ra 100 000 Ft
Hel mut Mo ra wetz (a) „Win ter gar ten” címû egyé ni ki ál lí tá sá ra és ka ta ló gu sá ra 100 000 Ft

Ra i ner Máté (Tö rök bá lint)
Ku a la Lum pur ban az SGM (Soka Gak ka Ma la y sia) 
ál tal szer ve zett nem zet kö zi ki ál lí tá son való rész vé tel 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)
A 2007. évi Co log ne Fi ne art el ne ve zé sû nem zet kö zi kép zõ mû vé sze ti 
ki ál lí tás és -vá sá ron tör té nõ rész vé tel re 300 000 Ft

Szent end rei Régi Mû vész te lep Kul tu rá lis Egye sü let (Szent end re)
Szent end rei Régi Mû vész te lep tag ja i nak ki ál lí tá sá ra Pri en am Chi em se 
vá ro si ga lé ri á já ban* 400 000 Ft

Tra fó Kor társ Mû vé sze tek Háza Kht. (Bu da pest)
A „Lát ha tat lan dol gok” címû kor társ cseh cso por tos ki ál lí tás 
meg va ló sí tá sá ra a Tra fó Ga lé ri á ban 500 000 Ft

Tölgy Nem zet kö zi Mû vé sze ti, Kul tu rá lis és Öko tu risz ti kai Egye sü let
(Felsõörs)
Ha tá re set címû VIII. finn–ma gyar–er dé lyi–svéd mû vé sze ti szim pó zi um
ma gyar részt ve võ i nek tá mo ga tá sá ra 300 000 Ft

Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Gyõr)
A prog resszív re gi o ná lis kép zõ mû vé sze ti tri en ná lé címû mú ze um ki ál lí tás 
és CD-ki ad vá nya meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft

Sa xon-Szász Já nos (Bu da pest)
Sa xon-Szász Já nos né met or szá gi egyé ni ki ál lí tá sa 
és ki ad vá nya meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Szi nyei Mer se Pál Tár sa ság (Bu da pest)
Ki ál lí tás ren de zé sé re Kas sán (Szlo vá kia) a kas sai ke let-szlo vá ki ai 
ga lé ri á ban – 2008 már ci us* 500 000 Ft

De csi Ilo na (Bu da pest)
De csi Ilo na- és Kéri Im re-nyo ma tok, raj zok címû ki ál lí tá sá ra 
Bel gi um-Ant wer pen, Ep re u ve D’Ar tis te Gra fi ek ga le rie 200 000 Ft

Fi a tal Kép zõ mû vé szek Stú di ó ja Egye sü let (Bu da pest)
Az El Ba si lis co (Bu e nos Ai res, Ar gen tí na) és a Fi a tal Kép zõ mû vé szek Stú di ó ja
2007–2008-as ki ál lí tás és cse re prog ram ja meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft
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Mis kol ci Kor társ Kép zõ mû vé szek Egye sü le te (Mis kolc)
A Mi kor cso port besz ter cei ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Im pex Kor társ Mû vé sze ti Szol gál ta tó Ala pít vány (Bu da pest)
A má sik vá ros címû nem zet kö zi prog ram so ro zat meg ren de zé sé re New York ban 500 000 Ft

3. Szak mai prog ra mok és do ku men tá lá sai

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Al kot árs Mû vé sze ti Egye sü let (Jász be rény)
Az Art Camp 2007. XVII. nem zet kö zi mû vé sze ti szim pó zi um 
és ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra, do ku men tá lá sá ra 500 000 Ft

Ba ra nyai Al ko tó te le pek Mû vé sze ti és Kul tu rá lis Szer ve zõ Kht.
(Siklós)
Di gi tá lis al ko tó mû hely meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Block-Art Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
A Nagy ká ta-Er dõ szõ lõ nem zet kö zi mû vész te lep éves, 
és az er dõ szõ lõi nem zet kö zi szim pó zi um nyá ri prog ram ja i nak 
meg va ló sí tá sá ra és dokumentálására 800 000 Ft

Bu da pest Ga lé ria (Bu da pest)
21 kül föl di mû vész al ko tó mû hely-prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 
a Bu da pest Ga lé ria mû te rem la ká sá ban 840 000 Ft

Csong rá di Al ko tó ház (Csong rád)
VIII. Nem zet kö zi Bronz szim pó zi um meg va ló sí tá sá ra és do ku men tá lá sá ra 400 000 Ft

Él es di Mû vész te lep Egye sü let (Bu da pest)
A XI. él es di mû vész te lep meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Far kas kõ Nosz va ji Bar lang Mû vész te lep Egye sü let (Nosz vaj)
In ter me di á lis fény író-ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra 300 000 Ft

Fü lep La jos Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont, Sza bad té ri Szín ház, 
Könyv tár és Sport csar nok (Pécsvárad)
FA 6 szob rász szim pó zi um meg va ló sí tá sá ra 800 000 Ft

Ga lé ria Mú ze um Lend va (Len da va–Lend va)
35. nem zet kö zi mû vész te lep Lend va – bronz ön tés – meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Haj dú sá gi Nem zet kö zi Mû vész te lep (Haj dú bö ször mény)
A haj dú sá gi nem zet kö zi mû vész te lep 2007. évi prog ram já nak meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft
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Har gi ta Me gyei Al ko tó köz pont (La za rea–Gyer gyó szár hegy)
A Har gi ta Me gyei Al ko tó köz pont 33. nem zet kö zi mû vész te le pé nek 
meg ren de zé sé re „Kor kép” címen 800 000 Ft

Hor to bá gyi Nem zet kö zi Mû vész te lep (Deb re cen)
„28. Hor to bá gyi Nem zet kö zi Mû vész te lep” meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti Sza bad is ko la Ala pít vány (Mór)
A 13. móri mû vész te lep meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Kö ze lí tés Mû vé sze ti Egye sü let (Pécs)
Szim pó zi u mok works ho pok meg va ló sí tá sá ra 
a Kö ze lí tés Ga lé ria Ate li er-prog ram já ban 400 000 Ft

Kusz tos End re Kép zõ mû vé sze ti Egye sü let (So va ta–Szováta)
A „Kusz tos End re” Kép zõ mû vé sze ti Egye sü let 3. mû vész te le pé re 
szo vá tai nem zet kö zi mû vész te lep Sia néven 500 000 Ft

Ma gyar Kép zõ mû vé szek és Ipar mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
A szel lem sza bad sá ga címû szim pó zi um meg va ló sí tá sá ra* 200 000 Ft

Ma gyar Mû vé sze ti Aka dé mia Ala pít vány (Bu da pest)
VII. nem zet kö zi fény szim pó zi um meg ren de zé sé re Bu da pes ten 500 000 Ft

Ma gyar Mû vész könyv al ko tók Tár sa sá ga (Kecs ke mét)
A Ma gyar Mû vész könyv al ko tók Tár sa sá gá nak rész vé te lé re 
a Mar se il lei-i Mû vész könyv Sym po si o non 200 000 Ft

Ma gyar Szob rász Tár sa ság (Bu da pest)
Konst ru ált te rek, szob rá szat és épí té szet címû szim pó zi um 
2007. évi meg ren de zé sé re és do ku men tá lá sá ra* 400 000 Ft

Makó Vá ro si Kul tu rá lis Köz mû ve lõ dé si Kht. (Makó)
A ma kói gra fi kai al ko tó te lep 2007. évi meg ren de zé sé re 500 000 Ft

MAMÛ Tár sa ság Kul tu rá lis Egye sü let (Bu da pest)
Mul ti II. – a MAMÛ Tár sa ság al ko tó mû he lyé nek meg va ló sí tá sá ra* 500 000 Ft

Me zõ sze me rei Ci vil Egye sü let (Me zõ sze me re)
Nyílt tér 2007 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 ki ala kí tá sá ra 400 000 Ft

Me zõ túr Mû vé sze ti Köz ala pít vá nya (Me zõ túr)
Nem zet kö zi szim pó zi um meg va ló sí tá sá ra a vi a szej té ses szo bor ön tés 
al ko tó te le pi meg va ló sí tá sá ról a me zõ tú ri kép zõ mû vé sze ti alkotótelepen 300 000 Ft

Mi ni mum Party Tár sa ság (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A XII. Mi ni mum Party al ko tó tá bor mé dia al ko tó mû he lyé nek meg szer ve zé sé re
– a tük rö zés – a leg ré geb bi em be ri al ko tá sok tól a di gi tá lis médiumok világáig 300 000 Ft
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Mis kol ci Ga lé ria Vá ro si Mû vé sze ti Mú ze um (Miskolc)
A diszk ré ció címû, VI. mis kol ci mû vész te lep le bo nyo lí tá sá ra 
a Mis kol ci Ga lé ria al ko tó há zá ban 200 000 Ft
A Mis kol ci Ga lé ria al ko tó há zá nak 2007. évi szak mai prog ram jai 
meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

Nagy atád Vá ros Ön kor mány za ta Nagy atá di Mû ve lõ dé si Ház
(Nagyatád)
A nagy atá di fa szob rász al ko tó te lep al ko tó idé nye 2007. – meg va ló sí tá sá ra 200 000 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 meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Sá ros pa tak Art Ért Ala pít vány (Sá ros pa tak)
VIII. sá ros pa ta ki nem zet kö zi kép zõ mû vé sze ti sza bad is ko la 
címû prog ram meg va ló sí tá sá ra* 200 000 Ft

Sym po si on Ala pít vány a Ma gyar Mû vész te le pi Moz ga lo mért
(Budapest)
Nem zet kö zi Ve len cei-ta vi sym po si on meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Szé ché nyi Mû vész te lep Ala pít vány (Gyer mely)
A Szé ché nyi Mû vész te lep Ala pít vány 2007-es prog ram ja i nak meg va ló sí tá sá ra 500 000 Ft

Szög-Art Mû vé sze ti Egye sü let (Sze ged)
Ple in-Air 2007. XVII. nem zet kö zi al ko tó te lep és ki ál lí tá sa i nak meg ren de zé sé re 300 000 Ft

Vaj da La jos Stú dió Kul tu rá lis Egye sü let (Szent end re)
A Vaj da La jos Stú dió Szent end re a szi get rõl néz ve címû 
V. al ko tó mû he lye meg szer ve zé sé re és le bo nyo lí 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 al ko tó te lep le bo nyo lí tá sá ra 400 000 Ft

Vox Ar tis Ala pít vány (Bu da pest)
„Ta nul má nyi na pok” el ne ve zé sû szak rá lis mû vé sze ti szim pó zi umso ro zat 
meg va ló sí tá sá ra és do ku men tá lá sá ra 200 000 Ft

Bar tók Béla Mû ve lõ dé si Köz pont (Sze ged)
Sze ge di mû vész te lep XIII. al ko tó tá bo rá nak meg ren de zé sé re és do ku men tá lá sá ra 500 000 Ft

Dó sai Al ko tó tá bor Ala pít vány (Jász dó zsa)
A IX. dó sai mû vész te lep meg va ló sí tá sá ra és do ku men tá lá sá ra a 2007. év ben 200 000 Ft

Du na ferr – Art Du na új vá ros Ala pít vány (Du na új vá ros)
A du na új vá ro si nem zet kö zi acél szob rász al ko tó te lep 30 éve – ki ál lí tás 
és szob rász szim pó zi um meg va ló sí tá sá ra és dokumentálására 200 000 Ft

Mû hely Mû vé sze ti Egye sü let (Kecs ke mét)
IV. kecs ke mé ti acél szob rá sza ti szim pó zi on meg va ló sí tá sá ra 400 000 Ft
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Sym po si on Ala pít vány a Ma gyar Mû vész te le pi Moz ga lo mért
(Budapest)
XIX. or szá gos szimpózion ta lál ko zó meg va ló sí tá sá ra, Du na új vá ros ban 300 000 Ft

Szé ché nyi Mû vész te lep Ala pít vány (Gyer mely)
A Tolcs vai Land Art mû vész te lep meg va ló sí tá sá ra 200 000 Ft

4. Az NKA tá mo ga tá sá val meg vá sá rolt mû tár gyak be mu ta tá sa

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)
Az NKA 2005. évi 2006. évi tá mo ga tá sá val köz gyûj te mé nyek szá má ra 
meg vá sá rolt mû al ko tá sok ki ál lí tá son való be mu ta tá sá ra 10 000 000 Ft

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 9 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 17 971 400 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 4 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 5 960 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 1 900 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba gyó Anna (Bu da pest)
Nem zet kö zi mû vé sze ti vá sá rok lá to ga tá sa i 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 (publikáció) 300 000 Ft

Ma gyar Gra fi kus mû vé szek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Sok szo ro sí tott gra fi kai la pok ké szí té se a váci or szá gos gra fi kai mû hely ben* 1 000 000 Ft

Ma gyar Szob rász Tár sa ság (Bu da pest)
Az MSZT adat bá zi sá nak foly ta tá sá ra, kor sze rû sí té sé re* 300 000 Ft

Ti bor Zsolt (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás új mû vek lét re ho zá sá ra 300 000 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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A LEVÉLTÁRI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATA
ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL
[AZ 1995. ÉVI LXVI. TÖR VÉNY 34/A. §-A (1) BE KEZ DÉ SÉ BEN

FOG LAL TAK TÁ MO GA TÁ SÁ RA]

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. már ci us 20.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. má jus 8.
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: 166 729 579 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 100 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 139 803 300 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 121 308 000 Ft

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

1. Irat együt te sek mik ro fil me zé sé nek elõ ké szí té sé re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bé kés Me gyei Le vél tár (Gyu la)
A Bé kés Me gyei Bí ró ság és Bé kés Me gyei Fõ ügyész ség ira ta i nak 
elõ ké szí té se mik ro fil me zés re 100 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (Bu da pest)
Az MSZMP és az MDP bu da pes ti bi zott sá ga vá lasz tott ve ze tõ tes tü le ti 
jegy zõ köny ve i nek mik ro fil me zés re tör té nõ elõ ké szí té sé re* 1 182 000 Ft
Az 1873–1945 kö zöt ti fõ pol gár mes te ri bi zal mas- 
és ál ta lá nos ira tok elõ ké szí té se mik ro fil me zés re 867 000 Ft
A BFL-ben õr zött 1945–1950 kö zöt ti egye sü le ti nyil ván tar tá sok 
és ira tok elõ ké szí té se mik ro fil me zés re* 138 000 Ft

Fej ér Me gyei Le vél tár (Szé kes fe hér vár)
Irat együt te sek mik ro fil me zé sé nek elõ ké szí té sé re 146 000 Ft

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)
Mi nisz ter ta ná csi jegy zõ köny vek mik ro fil me zé sé nek 
elõ ké szí té sé re (1980–1988)* 756 000 Ft

Nóg rád Me gyei Le vél tár (Sal gó tar ján)
A Nóg rád me gyei ta nács VB és a já rá si ta ná csok ta nács ülé si 
és VB-jegy zõ köny ve i nek elõ ké szí té se mik ro fil me zés re 51 000 Ft
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Tol na Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Szek szárd)
Dom bó vá ri já rá si ta nács VB ipa ri, ke res ke del mi, 
mû sza ki osz tály 1950–1962 kö zöt ti ira ta i nak elõ ké szí té se mik ro fil me zés re 250 000 Ft

2. Irat együt te sek mik ro fil mez te té se

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Sem mel we is Egye tem (Bu da pest)
A bu da pes ti or vos kar be i rat ko zá si tör vé nye i nek (1923–1929) 
biz ton sá gi mik ro fil mez te té sé re 450 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Esz ter gom)
Mik ro fil men lévõ Ko má rom-Esz ter gom me gyei anya köny vek 
biz ton sá gi má so la ta i nak el ké szí té sé re 1 024 000 Ft

Nóg rád Me gyei Le vél tár (Sal gó tar ján)
MSZMP vá ro si bi zott sá gai (Ba las sa gyar mat, Sal gó tar ján, Bá tony te re nye, 
Pász tó, Rét ság, Szé csény) VB-jegy zõ köny ve i nek mik ro fil mez te té sé re 1 950 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra
(Nyír egy há za)
Sza bol csi és szat má ri zsi dó egy há zi anya köny vek (1896) mik ro fil mez te té sé re 50 000 Ft

Bé kés Me gyei Le vél tár (Gyu la)
Bí ró sá gi és ügyész sé gi ira tok ról biz ton sá gi mik ro fil mek ké szí té sé re, 
anya köny vi mik ro fil mek má sol ta tá sá ra 1 150 000 Ft

Evan gé li kus Egy ház köz ség (Oros há za)
Ira tok mik ro fil mez te té sé re, mik ro film má so la tok ké szít te té sé re 350 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Kecs ke mét)
Bács-Kis kun me gyei ta nács jegy zõ köny ve i nek (1960–1990) 
mik ro fil mez te té sé re (2. ütem)* 1 296 000 Ft

Csong rád Me gyei Le vél tár (Sze ged)
Irat együt te sek mik ro fil mez te té sé re 40 000 Ft

So mogy Me gyei Le vél tár (Ka pos vár)
A So mogy vár me gye tan fel ügye lõ sé ge irat anya gá nak mik ro fil mez te té sé re 1 465 000 Ft
A ka pos vá ri nép bí ró ság ira ta i nak mik ro fil mez te té sé re 1 110 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Le vél tár (Pécs)
Pécs vá ros ta ná csa köz igaz ga tá si ira ta i nak mik ro fil mez te té sé re 1 296 000 Ft

Fej ér Me gyei Le vél tár (Szé kes fe hér vár)
Irat együt te sek ku ta tó ter mi és biz ton sá gi fel vé te le i nek el ké szí té sé re 680 000 Ft
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Egy ház me gyei Le vél tár (Gyõr)
A gyõ ri egy ház me gye anya köny ve i nek mik ro fil mez te té sé re 500 000 Ft

Vas Me gyei Le vél tár (Szom bat hely)
Vas vár me gye köz gyû lé si jegy zõ köny ve i nek mik ro film je i rõl (1890–1943) 
ku ta tá si célú má so la tok ké szí té sé re 500 000 Ft

3. Res ta u rá lás

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um (Bu da pest)
A Had tör té ne ti Le vél tár Ge ne ral Com man do – Ju di ci um De le ga tum 
Mi li ta re fond ja 1819. évi Pro toc col lu má nak res ta u rá lá sá ra 490 000 Ft

Ma gya rok Nagy asszo nya Fe ren ces Rend tar to mány (Bu da pest)
A gyön gyö si Fe renc Rend ház 1998-ban elõ ke rült le vél tá ri do ku men tu ma i nak
res ta u rá lá sá ra 972 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Az egye tem le vél tá rá ban õr zött kö zép ko ri ok le ve lek res ta u rá lá sá ra* 972 000 Ft

Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Ma ra dan dó ér té kû le vél tá ri do ku men tu mok res ta u rá lá sá ra 792 000 Ft

Pest Me gyei Le vél tár (Bu da pest)
A Pest Me gyei Le vél tár cí me res le ve le i nek res ta u rá lá sá ra 580 000 Ft

Bu dai Szerb Or to dox Egy ház me gye (Szent end re)
A szerb or to dox egy ház me gyei le vél tár ba 2006-ban be ke rült 18–19. szá za di 
anya köny vek res ta u rá lá sá ra 460 000 Ft

Esz ter gom-Bu da pes ti Fõ egy ház me gye (Esz ter gom)
A prí más le vél tár ban õr zött le ve lek és terv raj zok res ta u rá lá sá ra 360 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Esz ter gom)
Esz ter gom vá ros ira ta i nak res ta u rá lá sá ra 1 718 000 Ft

Vác Vá ros Le vél tá ra (Vác)
A Püs pök vác me zõ vá ro si ta nács ira ta i nak res ta u rá lá sá ra 810 000 Ft

Váci Egy ház me gye (Vác)
A Pro to col la Ex pe ti o num Con sis fo ri a li um négy kö te té nek res ta u rá lá sá ra 600 000 Ft

Nóg rád Me gyei Le vél tár (Sal gó tar ján)
Spe ci á lis és nagy mé re tû le vél tá ri ira tok res ta u rá lá sá ra 556 000 Ft
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Egri Fõ egy ház me gye (Eger)
Két da rab 18. szá za di la tin nyel vû és egy da rab 19. szá zad ele ji 
ma gyar nyel vû kéz irat res ta u rál ta tá sá ra 496 000 Ft

He ves Me gyei Le vél tár (Eger)
18 da rab cí me res le vél res ta u rá lá sá ra 1 994 000 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 ti szán tú li re for má tus egy ház ke rü le ti és kol lé gi u mi le vél tár 
17. szá za di ok le ve le i nek res ta u rá lá sá ra 710 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra
(Nyír egy há za)
A Na gye cse di vá ros könyv, hat da rab ok le vél 
és két da rab tér kép res ta u rá lá sá ra 1 180 000 Ft

Bé kés Me gyei Le vél tár (Gyu la)
Öt fe u dá lis kori kö tet res ta u rá lá sá ra 758 000 Ft

Evan gé li kus Egy ház köz ség (Oros há za)
Anya könyv és jegy zõ könyv res ta u rá lá sá ra 172 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Kecs ke mét)
Vá ro si adó lajst ro mok, vá ro si és köz sé gi tes tü le ti jegy zõ köny vek, 
ik ta tó köny vek res ta u rál ta tá sá ra* 2 364 000 Ft

Ka lo csa-Kecs ke mé ti Fõ egy ház me gye (Ka lo csa)
Fe u dá lis kori, kéz ira tos tér ké pek res ta u rá lá sá ra 732 000 Ft

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Szek szárd)
XVIII–XIX. szá za di tér ké pek res ta u rá lá sá ra 672 000 Ft
XVII–XVIII. szá za di köz gyû lé si mu ta tó res ta u rá lá sá ra 384 000 Ft

So mogy Me gyei Le vél tár (Ka pos vár)
Ti zen öt da rab ok le vél res ta u rál ta tá sá ra 432 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Le vél tár (Pécs)
Tér ké pek res ta u rá lá sá ra 576 000 Ft

Szé kes fe hér vár Me gyei Jogú Vá ros Le vél tá ra (Szé kes fe hér vár)
Le vél tá ri ira tok res ta u rá lá sá ra 696 000 Ft

Szé kes fe hér vá ri Egy ház me gye (Szé kes fe hér vár)
A lo vas be ré nyi es pe res ke rü let ko ro na jegy zõ köny ve i nek res ta u rál ta tá sá ra 499 000 Ft

Veszp ré mi Fõ egy ház me gye (Veszp rém)
Ko ra új ko ri szá las irat anyag és 18. szá za di anya köny vek res ta u rá lá sá ra 894 000 Ft

Du nán tú li Re for má tus Egy ház ke rü let Tu do má nyos Gyûj te mé nyei
(Pápa)
A XVII–XIX. szá za di egy ház me gyei és egy ház köz sé gi ira tok res ta u rá lá sá ra 403 000 Ft
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Zala Me gyei Le vél tár (Za la eger szeg)
Za la eger szeg vá ros régi le vél tá ra XVII–XIX. szá za di ira ta i nak 
és jegy zõ köny ve i nek res ta u rá lá sá ra 2 016 000 Ft

Egy ház me gyei Le vél tár (Gyõr)
18–19. szá za di anya köny vek res ta u rá lá sá ra 200 000 Ft

Ma gyar Ben cés Kong re gá ció Pan non hal mi Fõ apát ság
(Pan non hal ma)
Meg ron gá ló dott ira tok res ta u rá lá sá ra 960 000 Ft

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem (Sop ron)
A sel mec bá nyai M. Kir. Bá nya- és Er dõ mér nö ki Fõ is ko la 1914/1915. 
hall ga tói fõ köny vé nek res ta u rá lá sá ra 460 000 Ft

Sop ro ni Evan gé li kus Egy ház köz ség (Sop ron)
Hra lovsz ky Gy. kéz ira tai kö zül há rom kö tet res ta u rá lá sá ra 720 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye Sop ro ni Le vél tá ra (Sop ron)
Öt da rab 1634–1701 kö zöt ti vá ro si szám adás könyv, nyolc da rab 
pa pír ala pú, egy da rab pa usz ala pú 19. szá za di terv rajz res ta u rá lá sá ra 1 944 000 Ft

Vas Me gyei Le vél tár (Szom bat hely)
Ta nács ülé si jegy zõ könyv és Szom bat hely vá ros köz gyû lé si 
jegy zõ köny ve i nek res ta u rál ta tá sá ra 1 200 000 Ft

4. Rak tá ri esz kö zök, be ren de zé sek

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)
Sav men tes bé lé sû irat tá ro ló do bo zok be szer zé sé re 5 328 000 Ft

Pi a ris ta Rend (Ke gyes Ta ní tó rend) Ma gyar Tar to má nya
Szer ze tes rend (Budapest)
Sav men tes do bo zok és rak tá ri áll vány be szer zé sé re 62 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Le vél tá ri sav men tes do bo zok és ok le ve lek tá ro lá sá ra szol gá ló 
spe ci á lis szek ré nyek be szer zé sé re* 959 000 Ft

Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Sav men tes le vél tá ri do bo zok be szer zé sé re 160 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (Bu da pest)
Sav men tes do bo zok be szer zé sé re* 4 400 000 Ft
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Szent Ist ván Egye tem (Gö döl lõ)
Az egye tem le vél tá rá ba rak tá ri áll vá nyok be szer zé sé re 1 500 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Esz ter gom)
Sav men tes do bo zok be szer zé sé re 1 080 000 Ft

Vác Vá ros Le vél tá ra (Vác)
Sav men tes irat tá ro ló do bo zok be szer zé sé re 200 000 Ft

Ta ta bá nya Me gyei Jogú Vá ros Vá ro si Le vél tár (Ta ta bá nya)
Sav men tes do bo zok, rak tá ri áll vá nyok, tér kép tá ro ló szek rény be szer zé sé re 250 000 Ft

He ves Me gyei Le vél tár (Eger)
Sav men tes irat tá ro ló do bo zok vá sár lá sá ra 1 000 000 Ft

Evan gé li kus Egy ház köz ség (Nyír egy há za)
Sav men tes irat tá ro ló do bo zok be szer zé sé re 32 000 Ft

Bé kés Me gyei Le vél tár (Gyu la)
Tér kép tá ro ló szek rény és sav men tes do bo zok be szer zé sé re 1 308 000 Ft

Csong rád Me gyei Le vél tár (Sze ged)
Rak tá ri áll vány zat és sav men tes irat tá ro ló do bo zok be szer zé sé re 400 000 Ft

So mogy Me gyei Le vél tár (Ka pos vár)
Rak tá ri áll vá nyok be szer zé sé re 2 000 000 Ft

Sze ged-Csa ná di Egy ház me gye (Sze ged)
Sav men tes irat tá ro ló do bo zok be szer zé sé re 200 000 Ft

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Szek szárd)
Mik ro film te ker csek tá ro lá sá ra spe ci á lis szek rény be szer zé sé re 541 000 Ft
Tér kép tar tó szek rény be szer zé sé re 280 000 Ft
Sav men tes do bo zok be szer zé sé re 240 000 Ft
Sav men tes tá ro ló esz kö zök be szer zé sé re 103 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Le vél tár (Pécs)
Kis mé re tû sav men tes irat tá ro ló do boz be szer zé sé re 240 000 Ft

Szé kes fe hér vár Me gyei Jogú Vá ros Le vél tá ra (Szé kes fe hér vár)
Sav men tes irat tá ro ló do bo zok be szer zé sé re 300 000 Ft

Fej ér Me gyei Le vél tár (Szé kes fe hér vár)
Sav men tes irat tá ro ló do bo zok be szer zé sé re 600 000 Ft

Veszp ré mi Fõ egy ház me gye (Veszp rém)
Rak tá ri áll vá nyok be szer zé sé re 2 000 000 Ft

Szom bat he lyi Egy ház me gye (Szom bat hely)
Rak tá ri áll vá nyok és sav men tes do bo zok be szer zé sé re 2 500 000 Ft
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Zala Me gyei Le vél tár (Za la eger szeg)
Sav men tes do bo zok be szer zé sé re 640 000 Ft
Rak tá ri áll vány be szer zé sé re 600 000 Ft

Gyõr Me gyei Jogú Vá ros Le vél tá ra (Gyõr)
Sav men tes irat tá ri do bo zok be szer zé sé re 240 000 Ft

Nyu gat-Ma gyar or szá gi Egye tem (Sop ron)
Az egye tem sop ro ni és mo son ma gya ró vá ri le vél tá rá ba 
rak tá ri áll vá nyok be szer zé sé re 230 000 Ft

Sop ro ni Evan gé li kus Egy ház köz ség (Sop ron)
Rak tá ri áll vány zat be szer zé sé re 270 000 Ft

Vas Me gyei Le vél tár (Szom bat hely)
Sav men tes irat tá ro ló le vél tá ri do bo zok be szer zé sé re 150 000 Ft

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)
A le vél tár ré szé re res ta u rá lás hoz szük sé ges gé pek, 
mû sze rek és nyers anya gok be szer zé sé re* 13 668 000 Ft
A le vél tár ré szé re mik ro fil me zés hez szük sé ges gé pek,
mû sze rek és nyers anya gok be szer zé sé re* 16 008 000 Ft

HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um (Bu da pest)
Res ta u rá lás hoz szük sé ges pa pír ön tõ gép, mik ro fil mes anya gok be szer zé sé re 1 238 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Az ELTE le vél tá ri anya gá nak res ta u rá lá sá hoz nyers anya gok be szer zé sé re* 500 000 Ft

Po li ti ka tör té ne ti In té zet Kht. (Bu da pest)
Res ta u rá lás hoz szük sé ges nyers anya gok be szer zé sé re 460 000 Ft

Pest Me gyei Le vél tár (Bu da pest)
Res ta u rá lás hoz szük sé ges esz kö zök be szer zé sé re 440 000 Ft

Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra (Bu da pest)
Res ta u rá lás hoz és mik ro fil me zés hez szük sé ges gé pek, 
mû sze rek és nyers anya gok be szer zé sé re* 11 000 000 Ft

Nóg rád Me gyei Le vél tár (Sal gó tar ján)
Res ta u rá tor mû hely mun ká já hoz szük sé ges vegy sze rek, 
se géd anya gok be szer zé sé re 142 000 Ft

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Le vél tár (Mis kolc)
Res ta u rá to ri könyv kö té sze ti esz kö zök, nyers anya gok be szer zé sé re 600 000 Ft

Sá ros pa ta ki Re for má tus Kol lé gi um (Sá ros pa tak)
A le vél tár res ta u rá ló mû he lyé be pá rá sí tó be ren de zés 
és a res ta u rá lás hoz szük sé ges nyers anya gok be szer zé sé re 615 000 Ft

Bé kés Me gyei Le vél tár (Gyu la)
Res ta u rá ló, könyv kö tõ nyers anya gok be szer zé sé re 700 000 Ft
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Tol na Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Szek szárd)
Mik ro fil me zés hez szük sé ges nyers anya gok be szer zé sé re 1 261 000 Ft

Szé kes fe hér vár Me gyei Jogú Vá ros Le vél tá ra (Szé kes fe hér vár)
Res ta u rált ira tok szá má ra szá rí tó áll vány be szer zé sé re 290 000 Ft

Vas Me gyei Le vél tár (Szom bat hely)
Res ta u rá lás hoz szük sé ges esz kö zök, anya gok és me cha ni kus 
prés gép be szer zé sé re 2 500 000 Ft

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 2 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 2 813 490 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
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: 2 813 490 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 2 700 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)
In teg rált ál lo mány – ku ta tói és ku ta tá si nyil ván tar tá si rend szer 
üze mel te té sét tá mo ga tó se géd let lét re ho zá sá ra* 2 256 000 Ft

Po li ti ka tör té ne ti In té zet Kht. (Bu da pest)
Spa nyol or szág ban ma gyar vo nat ko zá sú le vél tá ri anyag fel tá rá sá ra 444 000 Ft

Mol nár La jos s. k.,
a Le vél tá ri Szak mai Kol lé gi um

el nö ke

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

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

638 NKA HÍRLEVÉL n DÖNTÉSEK



 n NKA HÍRLEVÉL 639


