
TARTALOMJEGYZÉK

� A Nemzeti Kulturális Alap Ügyrendje – 2007. júniustól 643

� Tájékoztató a halasztott pályázatok bizottsági döntéseirõl 671

� Tájékoztató a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium
pályázatának elbírálásáról és egyedi döntésérõl 676

� Tájékoztató a Zenei Szakmai Kollégium
pályázatának elbírálásáról és egyedi döntésérõl 710

� Tájékoztató a Katona József produkciós pályázat – Drámaírói Pályázat
Szakértõi Testület javaslatára – miniszteri döntésérõl 723

� Tájékoztató a Népmûvészeti Szakmai Kollégium
pályázatának elbírálásáról és egyedi döntésérõl 726

� Tájékoztató a Népmûvészeti Szakmai Kollégium
„Tengertánc” pályázatának elbírálásáról 750

� Tájékoztató a Népmûvészeti Szakmai Kollégium
meghívásos pályázatának elbírálásáról 756

� A Színházi Szakmai Kollégium pályázati felhívása 757

� A Könyvtári Szakmai Kollégium pályázati felhívása 765

� A Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollégium
meghívásos pályázati felhívása 766

� Általános tudnivalók 769

� Pályázati Adatlap 771

� Pályázati Tájékoztató 777

� Az NKA pályázati naptára – 2007. I. félév 785

� Az NKA pályázati naptára – 2007. II. félév 787

642 NKA HÍRLEVÉL �



A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ÜGYRENDJE

2007. MÁJUS 30.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Alapadatok 645
2. Tevékenységi kör 645
3. Miniszter 645
3.1. Az Alap tisztségviselõinek kinevezése, felmentése 645
3.1.1. A Bizottság tagjai 645
3.1.2. A Bizottság elnöke 646
3.1.3. Az állandó szakmai kollégiumok vezetõi, tagjai 646
3.2. Ideiglenes kollégiumok létrehozása 646
3.2.1. Miniszteri keret, az Alap kerete terhére, ill. külsõ forrás bevonásával 646
3.2.2. Több szakmai kollégium javaslatára, kereteik terhére 647
3.3. A pénzeszközök felosztása 647
3.4. Miniszteri keret 647
3.5. Miniszteri pályázatok 647
3.5.1. Szakértõi bírálat 648
3.5.2. Egyedi pályázatok 648
3.6. A Bizottság munkatervének jóváhagyása 648
3.7. Az Alap tisztségviselõinek díjazása 648
4. A Bizottság 649
4.1. Elvi, irányító jogköre 649
4.2. Pályázati célkitûzések 649
4.3. Egyedi döntések 649
4.4. Tisztújítás 650
5. A Bizottság elnöke 650
5.1. Tisztújítás 651
5.2. Kollégiumi döntések 651
6. A Bizottság tagjai 652
6.1. A Bizottság tagjainak jogosultságai és kötelezettségei 652
7. A Bizottság titkára 652
8. Bizottsági szakértõi csoport 653
9. Külsõ szakértõk 654
10. A Bizottság feladat- és hatásköreinek gyakorlása 654
10.1. A kollégiumok pénzkeretének megállapítása 656
11. A Szakmai kollégiumok 656
11.1. Állandó szakmai kollégiumok 656
11.2. A kollégiumok vezetõi 657
11.3. A kollégium tagjai 657
11.4. Szakértõk 658
11.5. A kollégiumok közös pályázata 658
11.6. Pályáztatás 658
11.7. Meghívásos pályázat 659

ÜGYREND � NKA HÍRLEVÉL 643



11.8. Egyedi támogatás 659
11.9. Érvénytelen pályázat 660
11.10. A szakmai kollégiumok mûködése 661
12. Ideiglenes kollégiumok 664
13. Összeférhetetlenségi szabályok 664
14. Külön eljárási szabályok 665
14.1. Mozgókép Szakmai Kollégium 665
14.2. Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium 665
14.3. Csökkentett támogatás 665
14.4. Halasztott támogatás 666
14.5. Az összeférhetetlenség miatt a Bizottság elé utalt pályázatok 666
15. A szerzõdés módosítása és a pályázati cél megváltoztatása 666
15.1. Miniszteri támogatások esetén 667
15.2. Kollégiumi támogatások esetén 667
16. Az Igazgatóság 667
17. A pályázati rendszer ellenõrzése és a tevékenység keretei 668
17.1. A Bizottság ellenõrzõ szerepe 668
17.2. A pályázók szakmai és pénzügyi elszámoltatása 668
17.3. A pályázatok helyszíni ellenõrzése 669
18. Záró rendelkezések 670

644 NKA HÍRLEVÉL � ÜGYREND



1. Alapadatok

Hivatalos megnevezés: Nemzeti Kulturális Alap
Hivatalos rövidítése: NKA
Angol nyelvû megnevezése: National Cultural Fund of Hungary
Székhelye: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.
Postacím: 1388 Budapest, Pf.: 82
Kincstári elõirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00288767-00000000

2. Tevékenységi kör

A Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: Alap) alaptevékenységét a Nemzeti Kulturális
Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: tv.) és a végrehajtására kiadott 9/2006.
(V. 9.) NKÖM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) határozza meg.

3. Miniszter

Amennyiben eltérõ véleménye nincs, a miniszter az Alap Bizottsága (a továbbiakban: Bizott-
ság) és az Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) egyetértésében történt benyújtástól számított
30 napon belül jóváhagyja az Alap Ügyrendjét. Véleményeltérés esetén az Ügyrendet a benyújtástól
számított 90 napon belül kell hatályba léptetni. Vitás kérdés esetén a miniszter dönt.

A miniszter az Alapra vonatkozó feladat- és hatáskörét a jogszabályok rendelkezései szerint
gyakorolja.

3.1. Az Alap tisztségviselõinek kinevezése, felmentése

3.1.1. A Bizottság tagjai
A miniszter a Bizottság elnökének (továbbiakban: elnök) elõterjesztése alapján kijelöli azokat

az ernyõszervezeteket, (a delegáló szakmát jelentõs mértékben lefedõ tagsággal rendelkezõ gyûjtõ
szervezetet) amelyeket felkér az érintett szakmai és társadalmi szervezetek részére biztosított bizott-
sági tagság betöltése érdekében, jelölési eljárás lefolytatására.

A miniszter az elnök javaslata alapján:
– a Bizottság tagját mérlegelés nélkül felmenti, ha

= egy naptári évben a bizottsági ülések felérõl hiányzik, vagy ha egynél több alkalommal iga-
zolatlanul távolmaradt,

= vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének nem tesz eleget;
– a Bizottság tagját felmenti, ha

= tisztségébõl eredõ, jogszabályokban és jelen Ügyrendben meghatározott jogaival visszaél,
vagy kötelezettségeinek nem tesz eleget,

= meghatározott kötelezettségét megszegte, vagy – a Bizottság javaslata alapján – a tisztség
betöltésére nem alkalmas.

A Vhr. 4. § (5) bekezdésében foglaltak esetén, ha a miniszter kezdeményezi a felmentést, akkor
az eljárás során írásban kéri ki a Bizottság véleményét. A Bizottság az írásos megkereséstõl számított
30 napon belül köteles véleményt nyilvánítani.
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A miniszter a minisztérium köztisztviselõi közül kinevezett bizottsági tagot indokolás nélkül
felmentheti.

3.1.2. A Bizottság elnöke
A Bizottság elnökét a miniszter nevezi ki.
Az elnöki tisztségnek rendkívüli megüresedése esetén a miniszter a Bizottság tagjai közül – át-

meneti felhatalmazással – megbízott elnököt nevez ki. E megbízás 30 napnál nem lehet hosszabb ide-
jû. Az új elnök kinevezésére 30 nap áll rendelkezésre.

A Bizottság elnöke a végzett munkáról a miniszternek, évente legalább egy alkalommal beszá-
mol. A miniszter ezen felül a Bizottság elnökét bármikor beszámoltathatja. A Bizottság, a szakmai
kollégiumok és az Igazgatóság által összeállított éves szöveges beszámoló miniszter által történõ el-
fogadása (aláírása) e beszámolási kötelezettségnek is megfelel.

3.1.3. Az állandó szakmai kollégiumok vezetõi, tagjai
A miniszter rendkívüli esetben a Bizottság javaslata alapján menti fel az állandó szakmai kollé-

giumok vezetõit és tagjait. A felmentésre a Bizottság tagjainak felmentésére vonatkozó szabályok
megfelelõen irányadók.

3.2. Ideiglenes kollégiumok létrehozása

A miniszteri keret, az Alap kerete terhére, ill. külsõ forrás bevonásával történõ pályáztatás le-
bonyolítására a miniszter az állandó szakmai kollégiumokhoz hasonlóan ideiglenes kollégiumot hoz-
hat létre, a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel.

Az ideiglenes kollégium létrehozását, vezetõjének és tagjainak megbízását, feladataik ellátásá-
hoz szükséges hatásköreiket és az eljárásra vonatkozó külön szabályokat, a miniszter alkalmanként
alapító okiratban szabályozza.

Az ideiglenes kollégium vezetõjét és tagjait megilletõ megbízási díj összegét, valamint a szá-
mukra biztosított költségtérítés fajtáit – a Bizottsággal, illetve pénzügyi forrás tekintetében az Igazga-
tósággal elõzetesen egyeztetve – a miniszter jogosult megállapítani.

Az ideiglenes kollégiumok megbízatása addig tart, amíg a támogatott pályázatok szakmai elbí-
rálás megtörténik.

Nem hozható létre ideiglenes kollégium, ha a pályázati kiírás kizárólag egy állandó kollégium
szakmakörébe tartozik. Ez utóbbi esetben az adott szakmai kollégium feladata a pályázat elbírálása.

A miniszter által létrehozott ideiglenes kollégiumok mûködésére egyebekben, a jogszabályban
és jelen szabályzatban meghatározott általános szabályokat kell alkalmazni.

3.2.1. Miniszteri keret, az alap kerete terhére, ill. külsõ forrás bevonásával
A más szervezetekkel (minisztériumok, gazdálkodó szervezetek stb.) egy-egy pályázati cél

megvalósításához együttesen létrehozott pénzalap elosztásának konkrét céljáról, szempontjairól, az
ideiglenes kollégium felállításáról, a pályázati felhívás elfogadásának módjáról, a döntési mechaniz-
musról, a közzétételrõl, a kollégium tagjairól és vezetõjérõl, valamint minden más érdemi kérdésrõl a
miniszter a Bizottság elnökével, a társpályáztatóval – az Igazgatóság közremûködésével – elõzetesen
megállapodik, és a pályázat lebonyolítására vonatkozóan megállapodást köt.

A miniszteri keret, ill. külsõ forrás bevonásával történõ pályáztatás esetén a pályázati felhívást
a miniszter határozza meg, vagy azt az ideiglenes kollégium hatáskörébe utalja.

Az ideiglenes kollégium vezetõje a tevékenységét a jogszabályban és a jelen szabályzatban a
kollégiumi vezetõkre vonatkozó szabályok szerint, az alapító okiratban foglalt sajátos eltérésekkel
köteles ellátni.
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Az ideiglenes kollégium vezetõjének és tagjainak díjazásáról a miniszter – a Bizottsággal, illet-
ve pénzügyi forrás tekintetében az Igazgatósággal elõzetesen egyeztetve – határoz.

3.2.2. Több szakmai kollégium javaslatára, kereteik terhére
A több szakmai kört érintõ pályázati felhívások elbírálására – az érintett kollégiumok kezde-

ményezése alapján – ideiglenes kollégium akkor hozható létre, ha az érdekelt kollégiumok a közös
pályázati célt meghatározták, a hozzájárulási összeget külön-külön jóváhagyták.

Az ideiglenes kollégium az érintett kollégiumok vezetõibõl és paritásos elven kijelölt tagjaiból
alakítható. Az ideiglenes kollégium vezetõje a Bizottság egy kijelölt tagja, aki levezetõ elnökként
– szavazati jog nélkül – tanácskozási jogkörrel jogosult közremûködni.

3.3. A pénzeszközök felosztása

A miniszter egyetértési jogot gyakorol a Bizottság által elõterjesztett célfeladatok meghatáro-
zásáról és a szakmai kollégiumok által felosztható pénzeszközök nagyságáról.

A miniszter a tárgyév szeptemberi bizottsági üléséig – az Igazgatóság elõterjesztése alapján, a
Bizottsággal egyetértésben – vagy felosztja a tartalék összeget, illetve feloldja a korlátozási kény-
szert, vagy – a kialakult helyzetnek megfelelõen – újabb döntést hoz a kockázatok minimalizálására.

Az NKA Igazgatóság negyedévenkénti kötelezõ tájékoztatása alapján figyelemmel kíséri a
kulturális járulékbevétel alakulását, abból a célból, hogy ha a befizetési tendenciák romlanak, idõben
lehessen arra a szükséges intézkedéseket megtenni, a minisztert tájékoztatni.

3.4. Miniszteri keret

A miniszteri keret felett a miniszter rendelkezik.
Az éves miniszteri keret felhasználásánál – az óvatosság elvére figyelemmel – tekintettel kell

lenni a várható kulturális járulékbevételre, ezért a miniszteri keret tervezett éves összegének legfel-
jebb 80%-ára vállalható a tárgyév augusztus 31-ig kötelezettség.

A fennmaradó keret terhére a 3.3. pontban szabályozott felülvizsgálat eredményének ismereté-
ben kell a további intézkedéseket megtennie.

A tárgyévben ténylegesen befolyt összeget meghaladó kötelezettségvállalás a következõ évi
keretet terheli.

A miniszter a kerete felhasználására vonatkozó döntéseirõl a Bizottság elnökét tájékoztatja.
A miniszteri keret felhasználását az Igazgatóság naprakészen tartja nyilván.

3.5. Miniszteri pályázatok

A miniszter saját kerete terhére a jogszabályokban és az e szabályzatban meghatározottak sze-
rint az Alap támogatási céljainak megfelelõen

– nyilvános vagy meghívásos pályázatokat hirdethet,
– más szervezettel közös pályázatot hirdethet,
– az állandó kollégiumok közös pályázati pénzalapjához hozzájárulhat, valamint
– egyedi pályázatokat támogathat.

A miniszter pályázatok keretében
– kiemelkedõ, nagy rendezvényeket,
– nemzetközi megjelenést igénylõ évadokat támogat, valamint
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– a piacosítást (is) segítõ visszatérítendõ támogatásokat,
– az egyedi döntéseket igénylõ kisebb támogatásokat nyújt.
A miniszter gondoskodik a miniszteri keretbõl támogatott pályázatok szakmai ellenõrzési fel-

adatainak ellátásáról. A szakmai ellenõrzés eredményérõl az igazgatóságot írásban tájékoztatja.

3.5.1. Szakértõi bírálat
A miniszter a saját vagy más pályáztatóval közös pályázatát ideiglenes kollégium létrehozása

nélkül, szakértõk bevonásával is elbírálhatja.
A szakértõk a pályázati felhívást jogosultak megismerni és véleményezni, a beérkezett pályá-

zatokat pedig a miniszter által esetenként vagy a társpályáztatóval közösen megjelölt szempontok fi-
gyelembevételével szakmailag minõsíteni, a miniszteri döntéshez alkalmas rendszerben elõterjesztést
készíteni.

A szakértõk és esetenként a szakértõi testület vezetõjének, tagjainak felkérésérõl, a díjazás
megállapításáról és fedezetérõl a miniszter intézkedik.

3.5.2. Egyedi pályázatok
A miniszteri keret terhére a miniszter vállalhat kötelezettséget.
A miniszter kezdeményezésére az Igazgatóság a nyilvántartásából a kedvezményezett „elõéle-

tét” vizsgálja és – ha a vizsgálat azt jelzi, hogy a kedvezményezett korábbi támogatásánál nem a szer-
zõdés szerint járt el, vagy a szakmai kollégium a miniszter által támogatandónak ítélt programját már
támogatta, vagy azt elutasította – errõl a minisztert írásban tájékoztatja. A miniszter a tájékoztatás fi-
gyelembevételével megerõsíti, vagy visszavonja döntését.

Az Igazgatóság a szerzõdéseket a miniszter felhatalmazása alapján jogosult megkötni a támo-
gatottal. A szerzõdés alapja a miniszteri döntés (leirat). A leiratnak tartalmaznia kell a kedvezménye-
zett nevét, a támogatott programot, a támogatás összegét, valamint minden olyan adatot,
kötelezettséget, elvárást, ami a szerzõdés megkötéséhez szükséges.

Az Igazgatóság köteles a szerzõdéskötésnél, a támogatás utalásánál az általános szabályok
szerint eljárni.

3.6. A Bizottság munkatervének jóváhagyása

A Bizottság által elfogadott és a Bizottság elnöke által benyújtott éves munkatervet a miniszter
hagyja jóvá.

3.7. Az Alap tisztségviselõinek díjazása

A miniszter külön szabályzatban állapítja meg a Bizottság tagjai, a kollégiumok vezetõi és tag-
jai díjazásának összegét.

Költségtérítések tekintetében az alapfeladatokhoz kapcsolódóan az alábbiakra jogosultak: bi-
zottsági, illetve kollégiumi ülésekre – ideértve a Bizottság elnöke, a kollégium vezetõje által összehí-
vott rendes, rendkívüli és informális üléseket is –, valamint szakmai, illetve teljesítményellenõrzés
esetén útiköltség-térítés, indokolt esetben szállásköltség-térítés.
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4. A Bizottság

A Bizottság az Alap elvi, irányító, koordináló és a jogszabályokban meghatározott esetekben
döntési jogkörrel rendelkezõ vezetõ testülete.

A Bizottság elnökbõl, s a miniszter által meghatározott létszámú tagságból áll.
A Bizottság a miniszter által jóváhagyott éves munkaterv alapján látja el feladatát.
Az Alap vezetõ testülete hatáskörét és feladatkörét – általános szabályként – testületi ülésén,

meghatározott körben és felhatalmazás alapján pedig elnöke/tagjai eljárásával – látja el.

4.1. Elvi, irányító jogköre

A Bizottság – a szakmai kollégiumokra vonatkozóan kötelezõ érvényû határozatokat hozhat,
valamint a kollégiumoknak irányelveket és konkrét ajánlásokat tehet, továbbá a kollégiumokkal kap-
csolatos vitás kérdésekben iránymutató állásfoglalásra jogosult.

A Bizottság ideiglenes kollégium létrehozására javaslatot fogalmazhat meg a miniszternek.
A kollégiumi beszámolók szempontjairól, valamint az éves munkatervrõl a Bizottság dönt.

4.2. Pályázati célkitûzések

A prioritások, pályázati célok meghatározása alapján, azok végrehajthatósága érdekében, a Bi-
zottság az Igazgatósággal és a szakmai kollégiumokkal együttmûködve alakítja ki a pályázati célkitû-
zéseket, különösen az alábbi szempontok figyelembevételével:

– a tárgyév kiemelkedõ eseményeire kollégiumonként;
– azokra a témákra/altémákra, amelyek folytatása meghatározott idõszakban kívánatos;
– a programok megvalósításához szükséges idõ elõtt legalább fél évvel a pályázati lehetõség

biztosítására (folyóiratok támogatása esetén a tárgyévet megelõzõ év utolsó negyedévében
meghozott döntésekre);

– a költségvetési évhez, vagy évadhoz kapcsolódó programok ütemezésére;
– az ütemezésre nem „érzékeny” feladatok meghatározására;
– a pályáztatás lebonyolítására az Igazgatóságnál rendelkezésre álló kapacitásra, és annak vi-

szonylag kiegyensúlyozott lekötésére.
A pályázati naptárnak tartalmaznia kell a pályázati felhívások konkrét célkitûzéseit, amit a mi-

niszter hagy jóvá. A nyilvános pályázatok, az elõzõ év utolsó negyedévében elkészült pályáztatási
naptár szerinti éves ütemezési tervét – a kollégiumi vezetõk bevonásával – a Bizottság elnöke és az
igazgató a tárgyévet megelõzõ év decemberében hagyja jóvá. A pályázati ütemtervet a potenciális pá-
lyázók megfelelõ idõben történõ tájékoztatása céljából a tárcaközlöny mellékleteként, valamint az
önállóan is megjelenõ NKA Hírlevélben, továbbá az Alap portálján az Igazgatóság megjelenteti.

4.3. Egyedi döntések

A Bizottság hatáskörébe tartozik egyedi döntéseket hozni, amennyiben a Bizottság elnöke az
állandó szakmai kollégiumok (ideértve több kollégium közös pályázatát is)

– pályázati felhívásával, vagy
– egyes döntéseivel, illetve
– szakértõ felkérésével

nem ért egyet.

ÜGYREND � NKA HÍRLEVÉL 649



A Bizottság az elnök egyet nem értése, illetve az egyes támogatási döntéseket felfüggesztõ in-
tézkedés esetén a jogszabályban foglaltaknak megfelelõen, a Bizottság elnökének elõterjesztései (az
elnök indokolt írásbeli véleménye/kifogása, az érintett kollégium vezetõjének írásbeli állásfoglalása,
egyéb, a döntéshez szükséges dokumentumok) alapján a vitás pályázati felhívásokat/döntéseket
elbírálja.

A Bizottság hoz döntést azoknak a pályázatoknak a támogatásáról is, amelyek esetében a szak-
mai kollégium összeférhetetlenség miatt döntésképtelenné vált.

4.4. Tisztújítás

A Bizottság az egyes szakterületek mind szélesebb képviselete céljából az állandó szakmai kol-
légiumok célszerû összetételére, a miniszter részére javaslatot tesz.

A Bizottság a kollégiumi tisztújító eljárásban a lebonyolító szervezetek részére ajánlást készít,
amely tartalmazza az alábbiakat:

– a delegálási eljárásba bevonni javasolt szervezetek aktualizált listáját;
– a küldöttek választásánál figyelembe veendõ további szempontokat.
A tisztújítás elõkészítése, lebonyolítása a szükséges egyeztetések lefolytatása az elnök

feladata.

5. A Bizottság elnöke

Az elnök feladatának akadályoztatása idejére jogosult – a miniszter elõzetes jóváhagyásával –
a Bizottság tagjai közül helyettesét kijelölni. A helyettes utólagos beszámolási kötelezettséggel, az
aktuális feladatokat az elnök teljes jogkörében (a megbízásban foglalt esetenkénti indokolt
korlátozásokat kivéve) jogosult ellátni.

Amennyiben helyettesének kijelölésében is akadályoztatva van, helyettesét a miniszter a Bi-
zottság tagjai közül jogosult kijelölni.

Az elnök általános hatáskörébe és feladatkörébe tartozik
a) képviselni az Alapot és a Bizottságot, a minisztériummal, a közigazgatási szervekkel, a

szakmai és társadalmi szervezetekkel kapcsolatos meghatározó fontosságú ügyekben, valamint az
Alappal kapcsolatos jogalkotásban,

b) kezdeményezni, illetve közremûködni az Alap – a törvényben meghatározott célokhoz szük-
séges – pénzügyi feltételeinek biztosításában,

c) megszervezni és összeállítani a Bizottság éves munkatervét,
d) a rendes üléseket összehívni az Alap mûködésével kapcsolatos bizottsági feladatok üteme-

zése szerint és meghatározni a napirendhez szükséges elõkészítõ dokumentumokat, az esetenként
meghívandó személyeket,

e) rendkívüli ülést összehívni, ha az Alap folyamatos és zavartalan mûködése érdekében az in-
dokolttá válik, továbbá, ha a miniszter vagy az igazgató, vagy a bizottsági tagok legalább harmada
írásban és a napirend megjelölésével azt indítványozza,

f) elnökölni és levezetni a Bizottság üléseit,
g) emlékeztetõt készíttetni az ülésekrõl, kiemelten a döntésekrõl, határozatokról és állásfogla-

lásokról, és az ülések dokumentumait hitelesíteni,
h) összehívni a Bizottság és a kollégiumok vezetõinek együttes ülését az idõszakonkénti párbe-

széd, a pénzügyi keretek felosztása, a komplex – több kollégium szakmakörét érintõ – programok tá-
mogatásának megtárgyalása vagy bármely más indokolt esetben,
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i) biztosítani a Bizottság és a kollégiumok közötti folyamatos információs kapcsolatot a kollé-
giumi vezetõkkel személyesen, valamint – a kollégiumi üléseken való esetenkénti részvétellel – a
kollégiumokkal együttmûködve,

j) megszervezni és lebonyolítani a kollégiumok éves beszámoltatását,
k) összeállítani a Bizottság éves beszámolójának tervezetét, valamint a Bizottság által elfoga-

dott véglegesített összegét,
l) biztosítani – folyamatos tájékozódással, kapcsolattartással és ellenõrzéssel – a szakmai kollé-

giumok jogszerû, etikus és a bizottsági döntéseknek, ajánlásoknak megfelelõ mûködését, szükség
esetén eljárást kezdeményezni,

m) kezdeményezheti pályázatok ellenõrzését,
n) megszervezni a Vhr.-ben meghatározott idõközönkénti általános tisztújítást és az esetenkén-

ti új tisztségviselõi megbízásokat,
o) indítványozni a miniszternél a kötelezettségeiket megszegõ bizottsági tagok, kollégiumi ve-

zetõk és tagok, valamint – indokolt esetben – a kollégium összes tisztségviselõjének egyidejû
visszahívását,

p) koordinálni a bizottsági szakértõi csoport munkáját, javaslatot tenni éves munkatervükre,
q) lebonyolítani a jogszabály szerinti évenkénti programegyeztetést a kapcsolódó célú fejezeti

kezelésû elõirányzatok kezelõivel és gondoskodni az egyeztetés jegyzõkönyvezésérõl, valamint fo-
lyamatos kapcsolatot tartani a kulturális területen pályáztató közalapítványok, jelentõsebb alapítvá-
nyok kuratóriumainak elnökeivel a kulturális mecenatúra összehangolása, illetõleg az Alap
támogatási célkitûzéseinek hatékonysága érdekében,

r) kapcsolatot tartani a sajtóval az Alap egészét érintõ, annak mûködtetésével összefüggõ fõbb
információk nyilvánosságra hozatala céljából, koordinálni az Alap kommunikációját;

s) kezdeményezni a mecénások körének bõvítését, gondoskodni a szponzori (támogatási) szer-
zõdésekben az Alap részérõl vállalt programok megrendeztetésérõl, a rendezvényeken részt venni, a
szponzorokkal személyes kapcsolatot tartani,

t) ellátni mindazokat a feladatokat, amelyeket a Bizottság tagjainak is el kell látniuk,
u) az Elnök feladata során az NKA Igazgatóságával együttmûködni.
Az elnök bizalmasan tartozik kezelni az üléseken elhangzott – személyes jellegû (érintettsé-

gû) – véleményeket, minõsítéseket.

5.1. Tisztújítás

A Bizottság elnöke – a Bizottság döntése alapján – felkéri a szakmai kollégiumok tevékenysé-
gének megfelelõ kulturális szakterület ernyõszervezetét a tisztújítás koordinálására és
lebonyolítására.

A Bizottság elnöke a lebonyolító szervezet részére írásban megküldi a megválasztandó kollégi-
umi tagok számát és a Bizottság tisztújításra vonatkozó ajánlását.

Az egyes kollégiumokba delegált személyek adatait (név, levelezési cím, állandó lakcím, tele-
fon, foglalkozás/beosztás, szakmai önéletrajz, nyilatkozat a megbízás elfogadásáról, jegyzõkönyv a
delegálási döntésrõl) a lebonyolító szervezet a felkéréstõl számított 45 napon belül köteles a
Bizottság elnökének eljuttatni.

5.2. Kollégiumi döntések

Az elnök pályázati felhívásokkal és a döntésekkel kapcsolatos hatáskörébe és feladatkörébe
tartozik

a) egyetértése esetén aláírásával jóváhagyni a szakmai kollégiumok pályázati felhívásait,
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b) amennyiben a kézhezvételtõl számított 10 munkanapon belül a pályázati felhívással, vala-
mint kollégiumi döntéssel kapcsolatban nem emel kifogást, a pályázati felhívást jóváhagyottnak kell
tekinteni,

c) egyet nem értése esetén és az érintett szakmai kollégiummal történt sikertelen egyeztetést
követõen a pályázati felhívás tervezetét döntéshozatal céljából a Bizottság elé terjeszteni,

d) kifogása esetén felfüggeszteni a szakmai kollégium támogató döntését, és indokainak közlé-
sével azt döntéshozatal céljából a bizottság elé terjeszteni.

Az elnök a Bizottsággal és tevékenységével kapcsolatosan önálló kiadmányozási joggal
rendelkezik.

Feladatai teljesítésében közvetlen munkatársként a Bizottság titkára vesz részt, rajta kívül
munkájában a Bizottság szakértõi segítik.

A munkájával összefüggõ, adminisztratív, iktatási, irattározási feladatok ellátását fõállású
adminisztrátor segíti.

Az Igazgatóság köteles gondoskodni az elnök és munkatársai irodai elhelyezésérõl, az irodák
berendezésérõl, technikai felszerelésérõl. Az elnök mobiltelefon és személygépkocsi – személyes –
használatára, továbbá külföldi és belföldi kiküldetés esetén számlával igazolt úti- és szállásköltség té-
rítésre jogosult. Az elnöki munka segítésére az Igazgatóság költségvetése terhére – a Bizottság javas-
latára – a miniszter által évente jóváhagyott felhasználási célokra megbontott ún. elnöki keret áll
rendelkezésre. Az elnöki keret felhasználásáról az elnök dönt.

6. A Bizottság tagjai

6.1. A Bizottság tagjainak jogosultságai és kötelezettségei

A Bizottság tagjának joga és kötelezettsége részt venni a Bizottság ülésein, valamint a számára
a Bizottság által kijelölt szakmai kollégiumokkal kapcsolatos teendõket (ülésein való részvétel, ér-
dekképviselet) ellátni, a Bizottság döntésében részt venni.

7. A Bizottság titkára

A Bizottság titkára az elnök közvetlen munkatársaként
a) szervezi, egyezteti és nyilvántartja az elnök programjait,
b) elõkészíti a bizottsági üléseket, ezen belül elkészíti a meghívókat, az elõkészítõ anyagokat,

az Igazgatóság részére jelzi a terem- és ellátási igényeket,
c) gondoskodik a meghívók, emlékeztetõk és a Bizottság tagjai részére kiküldendõ egyéb kül-

demények postázásáról, továbbá irattározásáról,
d) emlékeztetõt vezet a bizottsági ülésekrõl, gondoskodik azok, valamint a Bizottság határoza-

tainak, irányelveinek és ajánlásainak megfelelõ nyilvántartásáról, a bizottsági határozatok közzététe-
le érdekében, azokat átadja az Igazgatási Osztálynak,

e) a Bizottság elnöke közvetlen irányításával szervezi az általános és az esetenkénti
tisztújításokat,

f) nyilvántartást vezet a Bizottság tagjai és a kollégiumi vezetõk, illetõleg tagok megbízatásá-
val kapcsolatos adatokról, gondoskodik megbízatásuk elõkészítésérõl, dokumentálásáról, kezdemé-
nyezi a Bizottság tagjai megbízási díjának kifizetését,
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g) nyilvántartást vezet a kulturális terület szakmai és társadalmi szervezeteirõl, amelyek az
Alap Bizottságába és szakmai kollégiumaiba (a továbbiakban: az Alap testületei) már jelöltek, illetve
küldtek tisztségviselõket, továbbá amely új jelölések/delegálások alkalmával érdekeltek lehetnek,

h) elõkészíti a Bizottságnak az elnök által felfüggesztett pályázati felhívással kapcsolatos írás-
beli elõterjesztést,

i) elõkészíti a Bizottságnak az elnök által felfüggesztett kollégiumi döntéssel kapcsolatos írás-
beli elõterjesztést, amelyhez csatolja a döntéssel kapcsolatosan bekért háttéranyagot és a felülbírálat-
hoz esetenként szükséges egyéb elõkészítõ anyagokat,

j) közremûködik az éves beszámoló szempontjainak összeállításában és a szakmai kollégiu-
mok beszámolóinak kiértékelésében,

k) ellátja a Bizottság elnöke feladatait segítõ titkársági feladatokat,
l) nyilvántartást vezet az elnöki keret kötelezettségvállalásairól, kiadásairól,
m) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Bizottság elnöke megbízza.

A Bizottság titkára feladatait az Igazgatóság vezetõségével együttmûködve és összehangoltan
látja el. Köteles betartani az Igazgatóság mûködési rendjére vonatkozó, mûködésével összefüggõ
szabályokat.

Önálló kiadmányozási jogkörrel a Bizottság elnökének írásbeli felhatalmazása alapján és meg-
határozott körben rendelkezik.

A feladataival kapcsolatosan szükségessé váló kötelezettségvállalás a Bizottság elnöki kerete
terhére az elnök által, az Igazgatóság kijelölt vezetõinek ellenjegyzésével történhet.

8. Bizottsági szakértõi csoport

A Bizottságot a jogszabályokban és jelen Ügyrendben foglalt feladatai ellátásában – az elnök
elvi irányító jogkörével – a bizottsági szakértõi csoport segíti.

Feladatai:
– közremûködni a bizottsági ülések szakmai elõkészítésében,
– kutatásokat, elemzéseket készíteni a Bizottság döntéseinek megalapozásához, hatékonyabbá

tételéhez,
– figyelemmel kísérni a kulturális járulékbevételek alakulását, ezekbõl következtetéseket le-

vonni és javaslatokat megfogalmazni,
– szervezni és koordinálni az Alap, a Bizottság és az elnök kommunikációját, rendezvényeit,

sajtótevékenységét,
– támogatni és segíteni a bizottsági tagok munkáját,
– kapcsolatot tartani a kollégiumok vezetõivel, az Igazgatósággal, valamint a stratégiai

partnerekkel,
– a NKA-portál kulturális ajánló részével kapcsolatos tartalmi feladatokat ellátja,
– ellátni mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Bizottság, vagy annak elnöke megbízza.
A bizottsági szakértõi csoport a Bizottság által jóváhagyott éves munkaterv alapján látja el

feladatait.
A bizottsági szakértõi csoport tagjai felett a munkáltatói jogokat – az elnök egyetértésével – az

Igazgatóság vezetõje (igazgató) gyakorolja.
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9. Külsõ szakértõk

A Bizottság feladatainak ellátásához speciális szakértelmet igénylõ egyedi esetekben az elnök
– az elnöki pénzügyi keret terhére – külsõ szakértõket vehet igénybe.

A szakértõ(k)et a Bizottság elnöke kéri fel, megbízásához az igazgató (helyettese) ellenjegyzé-
se szükséges.

A megbízási szerzõdések megkötése az Igazgatóság feladata.
A szakértõ a szakvéleményét és bizottsági, valamint a kollégium ülésén elhangzott véleménye-

ket bizalmasan tartozik kezelni.
A szakértõk összeférhetetlenségével kapcsolatos szabályokat az összeférhetetlenségre vonat-

kozó szabályok szerint kell alkalmazni. Az elnök által felkért szakértõk munkavégzését, a feladatok
teljesítését az elnök igazolja.

10. A Bizottság feladat- és hatásköreinek gyakorlása

A Bizottság hatáskörét és feladatkörét elsõdlegesen ülésein gyakorolja. Az ülés nyilvánosságá-
ról a Bizottság dönt.

Az elnök és a tagok az üléseken személyesen vesznek részt.
A Bizottság üléseit az elnök hívja össze. Amennyiben a Bizottság tagjainak több, mint 50%-a

írásban, a napirendi pont megjelölésével és a tárgyalás indoklásával azt kéri, a Bizottság elnöke rend-
kívüli ülést köteles összehívni.

Az NKAI igazgatója a Bizottság elnökénél rendkívüli ülés összehívását kezdeményezheti.
Amennyiben az Elnök az ülést nem hívja össze, az összehívás kezdeményezésérõl az elutasítás

indokolásával a Bizottság tagjait haladéktalanul tájékoztatni köteles.
A Bizottság szükség szerint, de legalább évente 6 alkalommal ülésezik. A soron következõ ülés

idõpontját és tervezhetõ napirendjét – az éves munkaterv figyelembevételével határozza meg.
A bizottsági rendes ülések meghívóinak és a szükséges elõkészítõ anyagoknak, mellékleteknek

(amelyek a testület munkáját, döntéshozatalát segítik) elküldésérõl a tagok és az ülésre meghívottak
részére az elnök a titkár útján gondoskodik. A tagoknak a napirendi pontokat is tartalmazó meghívó
kézhezvételét legalább az ülést megelõzõ 7 nappal elõbb biztosítani kell. A napirendi pontokhoz kap-
csolódó írásbeli dokumentumokat a megfelelõ felkészülési idõn belül kell biztosítani.

Az elnök a jelen szabályzatban meghatározott esetekben rendkívüli ülést is összehívhat, mely
esetben az írásbeli meghívót a rendkívüli ülés indokának és napirendjének megjelölésével, továbbá az
elõkészítõ anyagot a tervezett ülést megelõzõen – lehetõség szerint – 5 nappal elõbb postai vagy
elektronikus úton kell eljuttatni az érintetteknek. Amennyiben az üléshez csak meghívó kapcsolódik,
ennek továbbítása távbeszélõn keresztül is történhet.

A Bizottság határozatképességéhez a tagok 50%+1 fõ jelenléte szükséges.
A bizottsági ülések
– részvevõi: a Bizottság elnöke és tagjai
– állandó meghívottak: miniszter, illetékes szakállamtitkár (vagy azok megbízottai), valamint

az NKA Igazgatóság igazgatója, és gazdasági igazgatója, a Bizottság titkára és a Bizottság szakértõi
csoportjának kijelölt tagja(i)

– eseti meghívottak: az elnök, ha a napirend indokolttá teszi, tanácskozási joggal a kollégiumi
vezetõket, tagokat, szakértõket, valamint az igazgató kezdeményezésére az Igazgatóság egyes
munkatársait is meghívhatja.
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Az ülésekre az alábbi személyek jogosultak elõterjesztést benyújtani:
a) az elnök,
b) a Bizottság tagjai,
c) az igazgató,
d) az elnök, illetve a Bizottság által többségi szavazás útján felkért személy. Ebben az esetben

az elõterjesztés benyújtása csak az elnökön keresztül történhet.
Az elõterjesztõk felelnek az elõterjesztés napirendre tûzéséhez és kiküldéséhez szükséges ha-

táridõre történõ elkészítéséért és benyújtásáért.

Az írásos elõterjesztés tartalmi és formai követelményei:
– az elõterjesztés címe,
– az ülés dátuma (amelyre az elõterjesztést benyújtják),
– az elõterjesztõ neve,
– az elõterjesztés készítõjének neve (ha nem azonos az elõterjesztõvel),
– az elõterjesztés érdemi kifejtése,
– az elõterjesztés határozati javaslata,
– amennyiben a határozat közérdeklõdésre számot tartó, ill. kötelezõen közzéteendõ, a határo-

zat közzétételre javasolt szövege.
A Bizottság üléseit az elnök vezeti, akadályoztatása esetén az általa megbízott bizottsági tag.
A Bizottság az üléseken döntéseit egyszerû szavazattöbbséggel hozza meg.
Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.
A Bizottság – amennyiben jogszabály nem zárja ki, illetve az ügy természete lehetõvé teszi –,

halasztást nem tûrõ kérdésben az elnök kezdeményezésére ülésen kívül, írásos megkeresés alapján is
hozhat döntést. Ebben az esetben a döntés megfelelõ dokumentálásáról gondoskodni kell. Az ilyen
módon született döntéseket a Bizottság következõ ülésérõl szóló emlékeztetõben rögzíteni kell.

Amennyiben a kérdésben a Bizottság 1/3-ának véleménye eltér, a Bizottság a kérdést a követ-
kezõ ülésén tárgyalni köteles.
Nem lehet ülésen kívül döntést hozni:

a) az Alap közép és rövid távú koncepciójáról,
b) az Alapra vonatkozó jogszabályok véleményezésérõl,
c) az Igazgatóság elõterjesztése alapján az Alap költségvetési bevételi és kiadási
elõirányzatainak meghatározásáról,
d) az Alap várható éves bevételének felosztása mûködtetésre, pályáztatásra,
e) etikai kérdésekben,
f) az elnök által felfüggesztett pályázati felhívások, valamint pályázatok elbírálásáról,
g) összeférhetetlenség miatt a kollégiumtól a Bizottsághoz került pályázatok feletti döntések

esetében,
h) kollégiumok közötti vitás kérdések rendezése ügyében,
i) éves beszámolók (bizottsági, kollégiumi, igazgatósági) elfogadásáról.

A Bizottság titkárának feladata az üléseken elhangzottakról emlékeztetõ készítése, amely tar-
talmazza a Bizottság által megfogalmazott a határozatokat, irányelveket, állásfoglalásokat,
ajánlásokat.

Az így készült emlékeztetõt az Elnök, valamint az ülésen felkért bizottsági tag kézjegyével
hitelesíti.

Az Igazgatóság igazgatója az emlékeztetõt a hitelesítés elõtt észrevételezi. A már hitelesített
emlékeztetõvel kapcsolatos észrevételeket a Bizottság elnöke tárgyalásra a Bizottság elé viszi.

Amennyiben a résztvevõk közül bárki az abban foglaltakkal kapcsolatban észrevételt kíván
tenni, azt a Bizottság következõ ülésén a Bizottság elé viheti.
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A titkár a hitelesített jegyzõkönyvet a résztvevõknek és az állandó meghívottaknak az ülést kö-
vetõ 20 munkanapon belül eljuttatja.

A bizottsági ülésrõl hangfelvétel készül, a titkár a hanganyagot 5 évig tartozik megõrizni. A Bi-
zottság elnöke szükség esetén a hangfelvétel leírását kérheti (részletes jegyzõkönyv). A részletes
jegyzõkönyvet csak az elnök kapja kézhez (10 munkanapon belül), a részletes jegyzõkönyvekbe a Bi-
zottság tagjainak, állandó résztvevõknek és a meghívottaknak betekintési joguk van.

A bizottsági jegyzõkönyveket a titkárnak folyamatos sorszámozással kell ellátni és az ülések
összes dokumentációjával (meghívó, elõkészítõ anyagok stb.) együttesen kezelni.

A Bizottság határozatairól, irányelveirõl és ajánlásairól a titkár évek szerinti sorszámú nyilván-
tartást vezet.

10.1. A kollégiumok pénzkeretének megállapítása

A Bizottság a kollégiumok részére egy adott naptári évben rendelkezésre álló összeget, a cím-
zett1 és céltámogatásokat2 a miniszterrel egyetértésben jogosult megállapítani.

A Bizottság elsõdlegesen az éves prioritásokat határozza meg, amelyhez – a kollégiumok kere-
tein felül, illetve azon belül – a kollégiumok által felhasználható céltámogatási pénzkeretet rendelhet,
illetve dönt az ideiglenes kollégium felállítással vagy továbbmûködtetésével összefüggõ pénzkeret
nagyságáról.

A címzett támogatások maradványa a Bizottság rendelkezési körébe tartozó keretbe kerül.
A céltámogatásokat a kollégiumok kijelölt célokra kötelesek felhasználni, azonban ha a támo-

gatásra érdemes pályázatok teljesítését követõen maradvány jelentkezik, a kollégium – a Bizottság
hozzájárulása esetén – más célra felhasználhatja.

A Bizottság a járulékbevétel évközi alakulásának ismeretében a kollégiumok által felhasznál-
ható tárgyévi keretek nagyságát – a miniszterrel egyetértésben – bármikor módosíthatja.

11. A Szakmai kollégiumok

11.1. Állandó szakmai kollégiumok

Az Alap állandó szakmai kollégiumainak felsorolását a Vhr. 1. számú melléklete, hatáskörü-
ket, illetve feladatkörüket jelen szabályzat tartalmazza.

A szakmai kollégium feladata az adott szakterületre vonatkozó pályázati felhívás megfogalma-
zása, a pályázatokról történõ döntés meghozatala, a pályázatokhoz kapcsolódó szakmai ellenõrzés
elvégzése.

Az egyes szakmai kollégiumoknak a Bizottságnak a miniszterrel való egyetértésben meghatá-
rozott pénzügyi keretbõl tervszerûen, a nyilvános pályázatokban megfogalmazni kívánt támogatási
célok eredményes megvalósíthatóságának figyelembevételével kell gazdálkodniuk. A kollégium
pénzügyi keretén belül külön kezelendõk a Bizottság által esetenként kiemelt célokra, címzett támo-
gatásra rendelt összegek, amelyeket csak a meghatározott cél megvalósításához lehet felhasználni.

1 Címzett támogatás: a Bizottság által meghatározott feladatra fordítandó, külön forrásból biztosított összeg.
2 Céltámogatás: a Bizottság által, a kollégium saját forrásának terhére kiírandó és kötelezõen teljesítendõ pályázat

meghatározása.
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A kollégium a Bizottság által meghatározott cél-, ill. címzett támogatások kereteit a saját kere-
tébõl kiegészítheti.

A kollégiumok a pénzügyi keretük mértékének növelésére a Bizottságnak indokolással alátá-
masztott ajánlást tehetnek.

A kollégiumok döntésük meghozatalában nem korlátozhatók.

11.2. A kollégiumok vezetõi

A kollégiumok vezetõi a kollégium képviseletében a Bizottság elnökével, tagjaival és az Igaz-
gatóság vezetõ munkatársaival rendszeres kapcsolatot tartanak.

A kollégiumok vezetõinek hatáskörébe és feladatkörébe tartozik:
a) képviselni a kollégiumot a bizottsági üléseken,
b) megszervezni a kollégium munkáját, elkészíteni a kollégium éves munkatervét,
c) betartani a pályázati naptárt,
d) javaslatot tenni a pályázati felhívások szövegére, annak keretében érvényesíteni a Bizottság

által meghatározott prioritásokat, szükséges esetben az elnökkel egyeztetni,
e) gondoskodni a kollégium pénzügyi keretének – ezen belül a kiemelt cél-, ill. címzett felada-

tokra, valamint egyedi elbírálásra kapott összegek – betartásáról,
f) szükség esetén elõzsûrizést végezni az érvénytelenség megállapítása céljából a beérkezett

pályázati anyagban és megállapítani, hogy mely pályázatok nem felelnek meg a pályázati
felhívásnak,

g) összehívni a kollégium rendes és rendkívüli üléseit,
h) elnökölni és vezetni a kollégium üléseit,
i) részt venni a pályázatok elbírálásában,
j) szakmai indokolást készíteni a Bizottság elnöke által felfüggesztett támogatott pályázat fe-

lülbírálatához a Bizottság részére,
k) írásban kiértesíteni a döntés eredményérõl a pályázókat,
l) kapcsolatot tartani a kollégium tagjaival, más kollégiumok vezetõivel,
m) sajtótájékoztatót tartani a kiemelkedõ pályázatok elbírálásáról, a kollégium tevékenységé-

rõl, célkitûzéseirõl,
n) szervezni és irányítani a támogatott pályázatok szakmai beszámolójának értékelését és el-

lenõrzését, az Ügyrend 17.3. pontjában foglaltak szerint,
o) figyelemmel kísérni a pályázatokban kitûzött feladatok és célkitûzések teljesítését, illetve a

megvalósulását, ellenõrizni a támogatások felhasználását,
p) összeállítani a kollégium éves szakmai beszámolóját,
q) közremûködni az Alap éves pályázati naptárának kidolgozásában,
r) kapcsolatot tartani más, hasonló céllal pályáztató szervezetek kuratóriumaival,
s) az alkotói támogatás adóhatóság felé történõ igazolásának általa történõ aláírása.

11.3. A kollégium tagjai

A szakmai kollégiumok tagjainak kötelezettségei
a) részt venni személyesen és felkészülten az üléseken, közremûködni az állásfoglalások, dön-

tések meghozatalában,
b) a pályázatok elbírálásában közremûködni,
c) képviselni a többségi szavazással elfogadott határozatokat, állásfoglalásokat, egyedi (bírála-

ti) döntéseket, az esetleges különvéleményeket bizalmasan kezelni,
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d) részt venni a támogatott pályázatok szakmai beszámolójának elbírálásában és szakmai,
szükség esetén helyszíni és/vagy komplex ellenõrzésében,

e) bizalmasan kezelni az üléseken elhangzott személyes jellegû (érintettségû) véleményeket,
minõsítéseket,

f) tájékoztatni a kollégiumot a várható jelentõs szakmai eseményekrõl,
g) beszámolni a szakmát vagy a kollégium munkáját érintõ tudomásukra jutott problémákról,
információkról,
h) a kollégium vezetõjének kijelölése alapján az alkotói támogatás adóhatóság felé történõ
igazolásának aláírása.

11.4. Szakértõk

A szakmai kollégiumok feladataik ellátásához speciális szakértelmet igénylõ egyedi esetek-
ben, vagy aránytalanul nagy beérkezett pályázatszám esetén – elsõsorban a nevezési díjból befolyt
összeg terhére – külsõ szakértõket vehetnek igénybe.

A szakértõ(k) felkérésének indokoltságát a kollégium vezetõjének írásbeli indítványára a Bi-
zottság elnöke – az igazgató véleményének kikérésével – hagyja jóvá. Véleményeltérés esetén a
Bizottság jogosult dönteni.

A megbízási szerzõdések megkötése az Igazgatóság feladata.
A kollégium ülésére a felkért szakértõket – tanácskozási joggal – szükség szerint meg kell

hívni.
A szakértõ a szakvéleményét és a kollégium ülésén elhangzott véleményeket bizalmasan

tartozik kezelni.
A szakértõk tevékenysége során az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat alkalmazni

kell.

11.5. A kollégiumok közös pályázata

A több szakmát (kollégiumot) érintõ rendezvények, programok esetében két vagy több kollégi-
um közös pénzalap biztosításával együttes pályázatot is kiírhat. Az így létrejött ideiglenes kollégium
tagságát az érintett kollégiumok kijelölt tagjai alkotják.

A közös pályáztatást és bírálatot indokolhatja a közös pályázati cél, aminek együttes vagy ko-
ordinált bírálata a rendelkezésre álló pénzeszközök hatékonyabb és ésszerûbb felhasználását hívatott
elõsegíteni.

Az ideiglenes kollégium mûködésére az általános szabályok az irányadók.

11.6. Pályáztatás

A szakmai kollégiumok a támogatásokat – általános szabály szerint – a nyilvános (meghívásos)
pályázataikban megfogalmazott pályázati célokra, továbbá egyéb támogatásra érdemes célok megva-
lósulása érdekében egyedi elbírálással ítélik oda. A pályázati felhívásban kötelesek megfogalmazni a
pályázat tartalmának, valamint az elbírálásnak a szempontjait.

A pályázati felhívás kötelezõ elemei a Vhr.-ben meghatározottakon túl:
– pályázatot kiíró kollégium neve,
– pályázati cél,
– pályázók köre,
– lehetõség szerint az altémánként rendelkezésre álló keretösszeg,
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– támogatásfelhasználási jogcímek, (az attól való eltérést indokolni kell),
– a kollégium döntésétõl függõen a pályázó részére elõírt önrész mértéke,
– pályázat kötelezõ tartalmi elemei, mellékletei,
– pályázatok beérkezési határideje, módja,
– elbírálás irányadó szempontjai.

A szakmai kollégium a tervezett pályázati felhívást közzététel elõtt köteles a Bizottság elnöké-
nek egyetértési joga gyakorlása céljából megküldeni.

Abban az esetben, ha az elnök a kézhezvételtõl számított 10 munkanapon belül nem nyilatko-
zik, vagy ez idõn belül egyetértésérõl nyilatkozik, a pályázati felhívás érvényes, közzétételérõl az
Igazgatóság intézkedik.

A jogszabályban [Vhr. 18. § (3) bek.] meghatározott sikertelen egyeztetés esetén az elnök írás-
beli indokolás elõterjesztésével együtt – a végleges döntést a Bizottsághoz utalja.

A szakmai kollégiumok döntéseiket önállóan hozzák meg.
A támogató döntésekre vonatkozóan a Bizottság elnökének felfüggesztési joga van.
A szakmai kollégiumok támogató döntését csak a jogszabályban a Bizottság elnöke részére

biztosított kifogás határidejének eltelte, illetve az elnök korábbi, kifogást nem emelõ nyilatkozata
alapján lehet kihirdetni.

A kollégium pénzügyi keretének, az év elején jóváhagyott, illetve év közben módosított össze-
gek és az odaítélt támogatásoknak, mint kötelezettségvállalásoknak a nyilvántartását az Igazgatóság
végzi. A mindenkori szabad pénzeszközökrõl a kollégium vezetõjét a kollégium titkára – a keretnyil-
vántartást vezetõ munkatárs által elkészített, a pályáztatási osztályvezetõ által ellenõrzött kimutatás
alapján – köteles tájékoztatni.

Az egyes pályázati felhívások szövegét illetõen a Bizottság elnöke számára jóváhagyásra törté-
nõ átadása elõtt az igazgató törvényességi és lebonyolíthatósági észrevételt tehet.

11.7. Meghívásos pályázat

Meghívásos pályázatra a Bizottság által évente százalékos mértékben meghatározott és a mi-
niszterrel egyeztetett keret áll az összes kollégium rendelkezésére.

Amennyiben a kollégium élni kíván a meghívásos pályáztatás lehetõségével, úgy a pályázati
felhívást megelõzõen a rendelkezésre álló pénzügyi keretet vizsgálnia kell.

Meghívásos pályázat esetén csak a meghívottak vehetnek részt a pályázatban. A meg nem hí-
vott pályázó pályázatát el kell utasítani.

A meghívásos pályázat esetén is a pályázat elbírálása az általános eljárási rend szerint történik.

11.8. Egyedi támogatás

Egyedi pályázatokra a Bizottság által évente százalékos mértékben meghatározott és a minisz-
terrel egyeztetett keret áll az összes kollégium rendelkezésére.

Egyedi pályázatnak tekintendõ minden olyan támogatási igény, amelyet nem a kollégium pá-
lyázati felhívására nyújtottak be, vagy/illetve nem illeszkedik a pályázati felhívásban foglalt támoga-
tási célokhoz, ugyanakkor az igény részbeni vagy teljes támogatását a kollégium a szakmai érdekek
mérlegelésével kiemelkedõ jelentõségûnek tarthatja.

A kollégiumokhoz a pályázati határidõn kívül, vagy nem a pályázati felhívásban foglalt célok-
ra benyújtott egyedi pályázatokat a kollégiumok a pályázati döntésekkel együtt vagy külön ülésen bí-
rálják el. Az egyedi pályázatokat csak szabályosan kitöltött és mellékletekkel ellátott pályázat alapján
lehet elbírálni.
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Az ülést megelõzõ 5 munkanapnál rövidebb idõn belül érkezett pályázat – a bírálatra történõ
szabályos elõkészítés érdekében – nem terjeszthetõ a kollégium elé bírálatra, rendkívüli esetben is
csak akkor, ha egyértelmûen megállapítható, hogy a pályázat a szabályok szerint érvényes, továbbá a
kollégiumi tagoknak módjuk van a pályázatot érdemben tanulmányozni.

Amennyiben olyan egyedi pályázatot adnak be, amelyre tárgyévben már volt pályázati felhí-
vás, a pályázatnak meg kell felelnie a felhívásban kiírt feltételeknek. Elbírálásánál a pályázati felhí-
vásban foglaltak szerint kell eljárni.

11.9. Érvénytelen pályázat

A Vhr. 24. § (1) bekezdésében meghatározott pályázati érvénytelenségi okok általában hiány-
pótlás keretében orvosolhatók.

I. Nincs lehetõség hiánypótlásra az alábbi esetekben:

1. a pályázó a Vhr. 24. § (1) bekezdés a)–c) pontja alapján és a Vhr. 24. § (2) bekezdésben fog-
lalt kollégiumi felmentés hiányában ki van zárva a pályázói körbõl,

2. a pályázó korábbi pályázatában megtévesztõ módon vagy valótlanul nyilatkozott csõd-, fel-
számolás, végelszámolás vonatkozásában, munkavállalói foglalkoztatás kérdésében, vagy
illetékmentességi jogáról,

3. a pályázó az Igazgatósággal, illetve a Minisztériummal kötött korábbi szerzõdésben foglalt
feltételeket megszegte, az erre irányuló egyeztetés eredménytelen volt, így jogi útra került,
vagy két éven belül a pályázót elmarasztaló bírósági ítélet született,

4. a pályázó az Igazgatósággal, illetve a Minisztériummal szemben lejárt, teljesítetlen pénz-
ügyi kötelezettségét a döntésig nem rendezte,

5. a pályázó ellen csõd-, felszámolás, illetve végelszámolási eljárás van folyamatban,
6. a pályázó rendezetlen munkaügyi kapcsolatról nyilatkozott, illetve arról az NKA Igazgató-

ságának hivatalosan tudomása van,
7. a pályázó azonosítására szolgáló adatok közül név, cím és adószám nincs kitöltve, valamint

ezen adatok a benyújtott dokumentációból sem deríthetõk ki,
8. a pályázati adatlapon szereplõ költségvetésre vonatkozó kérdések egyetlen pontja sincs ki-

töltve,
9. a pályázat az elõírt határidõt követõen érkezett,

10. Filmiroda Igazgatóság által letiltott pályázó,
11. a hiánypótlási felszólításban foglaltak határidõben nem lettek benyújtva.

II. Döntésig pótolható hiányosságok:

1. a pályázati adatlapon a költségvetés hibásan van kitöltve,
2. az adatlap nyilatkozatai nincsenek kitöltve,
3. az adatlap nyilatkozatai nincsenek aláírva,
4. a pályázó (5. pontban felsorolt adatokon kívüli) azonosítására szolgáló adatok nincsenek ki-

töltve,
5. a pályázati adatlap egyéb adatai hiányoznak,
6. a lebonyolító azonosítására szolgáló adatok nincsenek kitöltve,
7. a pályázatban meghatározott mellékletek, valamint a betétlap hiányzik, vagy hiányosan lett

benyújtva.
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III. A pályázat tartalmától függ a pályázat érvénytelensége:

1. a pályázó nem felel meg a felhívásban megjelölt pályázói körnek,
2. a pályázat nem felel meg a felhívásban foglaltaknak,
3. a hiánypótlási felszólításban foglaltak határidõben csak részben teljesültek, de a döntés

meghozatalát nem befolyásolják.
Az I. és II. fejezetben felsorolt érvénytelenség esetén a kollégiumok számára az Igazgatóság

tesz javaslatot, melyrõl a kollégium dönt. Amennyiben az Igazgatóság a döntéssel nem ért egyet, tör-
vényességi és lebonyolíthatóságra való hivatkozás alapján a döntést a Bizottsághoz utalja.

A III. fejezetben felsorolt érvénytelenség(ek)rõl a döntést hozó kollégiumnak a vezetõje,
összeférhetetlenség miatt esetenként a Bizottság elnöke értesíti a pályázót.

A Vhr. 24. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott esetekben, a valamennyi kollégiumra
érvényes öt, illetve három éves kizárás alól a pályázót csak az a kollégium mentheti fel, amelyhez a
kizárás következményével járó pályázatot benyújtották. Amennyiben a kizárásról idõközben meg-
szûnt ideiglenes kollégium döntött, a kizárás alól a szakterületileg illetékes kollégium adhat
felmentést.

A titkárnak a döntéssel kapcsolatos eltérõ véleményét jegyzõkönyvben rögzíteni kell.
Az érvénytelenségrõl és annak indokáról, egyéb közlendõkrõl a pályázót a kollégium vezetõje
írásban értesíti.

11.10. A szakmai kollégiumok mûködése

A szakmai kollégiumok feladatkörüket – a felkészülés, a szakmai beszámoltatás és az ellenõr-
zés kivételével – üléseiken látják el.

Csak kollégiumi ülésen hozhatók a következõ kérdésekben döntések:
1. a kollégiumi éves beszámoló elfogadása,
2. a kollégium éves pályáztatási programjának ütemezése, az egyes témák/altémák tervezett

pénzügyi keretének megállapítása,
3. pályázati felhívás elfogadása,
4. pályázatok elbírálása,
5. a vitatott szakmai beszámolók elbírálása,
6. a Vhr. 24. § (1) bekezdés a)–c) pontja alapján a pályázó kizárásának felmentésérõl való

döntés,
7. az egyes pályázóknál végzett teljesítmény-ellenõrzés megállapításainak megvitatása, szük-

ség esetén a megfelelõ intézkedés megtétele,
8. összeférhetetlenség megállapítása.

A vezetõ és a tagok az üléseken személyesen vesznek részt.
Az üléseket a vezetõ hívja össze, elsõsorban a kollégium éves munkatervének összeállítása,

ezen belül a pályázati céloknak a megvitatása és elfogadása, a pályázati felhívások elfogadása, a pá-
lyázatok bírálata, a szakmai beszámolók folyamatos elbírálásának és a szükséges szakmai
ellenõrzésének megbeszélése, a feladatok megosztása céljából.

Az üléseken a vezetõ személyesen elnököl.
Amennyiben az ülésen a vezetõ nem jelenik meg és annak oka nem ismeretes, akkor a Bizott-

ság elnöke a kollégium ezen ülésének vezetésével egy kollégiumi tagot bíz meg. A vezetõ tartós aka-
dályoztatása esetén a Bizottság elnöke egy kollégium tagot helyettesítéssel bíz meg.

A helyettesítéssel megbízott a vezetõ teljes jogkörével és felelõsségével rendelkezik. A helyet-
tesítést – évente legfeljebb 3 hónap idõtartamra – tudomásul vétel céljából a Bizottság elnökének és
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az igazgatónak a kollégium vezetõje írásban bejelenti, az ezt meghaladó idõre a miniszter engedélye
szükséges.

A kollégium szükség szerint, de legalább félévente ülésezik.

A kollégiumi ülés érvényességének kellékei:
– határozatképesség,
– aláírt jelenléti ív,
– hiteles jegyzõkönyv.
bírálati ülés esetén továbbá:
– összeférhetetlenségi nyilatkozat,
– ún. érvénytelenségi lista,
– hiteles döntési lista.
Rendkívüli ülést a vezetõ szükség szerint, bármikor összehívhat.
A Bizottság elnöke, vagy a kollégium tagjai 1/3-ának írásbeli javaslatára, a kollégiumi ülés na-

pirendjének meghatározásával és a szükséges elõkészítõ anyag csatolásával a vezetõ köteles 8 napon
belül a rendkívüli kollégiumi ülést összehívni. Az igazgató a kollégium rendkívüli összehívására a
Bizottság elnökénél javaslatot tehet.

Az ülésen hivatali kötelessége okán jelen van a pályáztatási osztályvezetõ, vagy helyettese.
Állandó meghívott:
– a Bizottság elnöke,
– a Bizottság kijelölt tagja,
– a Bizottsági szakértõ csoport kijelölt tagja,
– az igazgató, vagy helyettese.
A kollégium – a fentieken kívül – ülésére, vagy az ülés meghatározott napirendi pontjához mást

is meghívhat. Valamennyi meghívott az ülésen tanácskozási joggal vesz részt.
Az ülések állandó közremûködõje a kollégium titkára, továbbá bírálati ülésen az Informatikai

Osztály munkatársa.
A kollégiumi vezetõt az ülések elõkészítésében, lebonyolításában közvetlen munkatársként az

Igazgatóság által megbízott kollégiumi titkár segíti, akivel folyamatos munkakapcsolatot tart, a kollé-
giumot érintõ minden kérdésrõl tájékoztatják egymást. A titkár az Igazgatóság vezetõi/munkatársai
felé továbbítja a felmerült problémákat és megoldásukban közremûködik.

A kollégiumi titkár a Pályázatkezelési Szabályzatban meghatározott módon és határidõkkel
gondoskodik:

– a kollégiumi ülések elõkészítésérõl, ennek keretében eljuttatja a döntéshez szükséges anya-
got a kollégium vezetõje és tagjai, valamint a minisztérium képviselõje részére,

– a kollégium egyetértésével a sajtótájékoztató idõpontjának kijelölésérõl és gondoskodik a
sajtóreferens munkatárs útján annak megszervezésérõl.

A kollégium határozatképességéhez a kollégium létszámának 2/3-os többségi jelenléte
szükséges.

A határozatképességet valamennyi döntés elõtt vizsgálni kell.

A határozatképességhez a vezetõvel együtt
– 4 fõ esetén legalább 3 fõ
– 5 fõ esetén legalább 3 fõ
– 6 fõ esetén legalább 4 fõ
– 7 fõ esetén legalább 5 fõ
– 8 fõ esetén legalább 5 fõ
– 9 fõ esetén legalább 6 fõ
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– 10 fõ esetén legalább 7 fõ
– 11 fõ esetén legalább 7 fõ
– 12 fõ esetén legalább 8 fõ jelenléte szükséges.

Az érvényes döntéshez szükséges határozatképesség megállapításánál az összeférhetetlenség-
gel érintett kollégiumi vezetõ, illetve tag nem vehetõ figyelembe.

Határozatképtelenség esetén (az összeférhetetlenség esetének kivételével), a vezetõ köteles
legfeljebb 8 napos idõközzel a megismételt ülést összehívni. A határozatképességhez a megismételt
ülésen is az e pontban szabályozott létszámú jelenlét szükséges.

Amennyiben az összeférhetetlenségi bejelentések miatt a kollégium határozatképtelenné válik,
a szükséges döntést a Bizottság hozza meg. E döntés elõkészítésére a kollégium – szakértõi
minõségében – javaslatot fogalmaz meg.

A szakmai kollégium határozatait, állásfoglalásait, bírálati döntéseit nyílt szavazással és – a je-
len szabályzatban meghatározott kivételekkel – a jelenlévõ vezetõ és kollégiumi tagok több mint
felének szavazatával hozza.

Szavazni igennel, vagy nemmel lehet.
A támogatás megítéléséhez – az összeférhetetlenség esetének kivételével – a jelenlévõk egy-

szerû szavazattöbbsége szükséges, szavazategyenlõség esetén a kollégium vezetõjének szavazata
dönt.

A szavazás eredményét, amely a számszerûséget is tartalmazza a kollégium vezetõje hirdeti ki,
és ezt írásban rögzíteni kell.

A kollégium – amennyiben jogszabály nem zárja ki, illetve az ügy természete lehetõvé teszi és
nem esik jelen szabályzat „csak kollégiumi ülésen hozhatók döntések a következõ kérdésekben” cím-
szó alatt megfogalmazottak alá –, halasztást nem tûrõ kérdésben a kollégiumi vezetõ kezdeményezé-
sére ülésen kívül, írásos megkeresés alapján is hozhat döntést. Ebben az esetben a döntés megfelelõ
dokumentálásáról gondoskodni kell. Az ilyen módon született döntéseket a kollégium következõ
ülésérõl szóló emlékeztetõben rögzíteni kell.

A kollégiumi titkár feladata az üléseken elhangzottakról összefoglaló jellegû, a döntésekrõl – a
pályázatok elbírálásáról –, valamint a döntés során a kollégium által meghatározott egyedi szerzõdési
feltételekrõl, a határozatokról, állásfoglalásokról szószerinti jegyzõkönyv készítése.

Az ülésen elhangzottakat a kollégiumi titkár jogosult hangszalagon rögzíteni, és köteles jegy-
zõkönyvet készíteni. A jegyzõkönyvvezetés tartalmi, formai követelményeirõl a Pályázatkezelési
Szabályzat rendelkezik.

A bírálat befejezését követõen az eredményt rögzítõ statisztikai összesítõt, a támogatott pályá-
zatok listáját (ami az azonosító számot, a pályázó nevét, az igényelt és a megítélt összeget, valamint a
szavazatok arányát tartalmazza), továbbá a nem támogatott, a halasztott és az érvénytelen pályázatok
listáját a számítástechnikai munkatárs haladéktalanul elkészíti. Az említett dokumentumokat – az
ülés befejezése elõtt – a kollégium vezetõje, valamennyi jelenlévõ tagja, a titkár és a
számítástechnikai munkatárs összeolvassák (egyeztetik), majd aláírásukkal hitelesítik.

A kollégiumi ülések jegyzõkönyvét a titkár 3 munkanapon belül elkészíti. Ezt követõen gon-
doskodik annak a kollégium vezetõje és kijelölt hitelesítõ tagja általi aláírásáról. Amennyiben a kollé-
gium vezetõje és a hitelesítésre kijelölt tag az aláírt példányt faxon kapja/küldi vissza, úgy az eredeti
jegyzõkönyv aláírását a legrövidebb idõn belül, legkésõbb a kollégium következõ ülésén kell a
titkárnak bekérnie.

Kollégiumi ülések jegyzõkönyveit nyilvánosságra hozni (sajtónak átadni), vagy azokba külsõ
személynek betekintést engedni – a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánossá-
gáról szóló jogszabályi rendelkezések keretei között – a Bizottság elnöke, továbbá a kollégium tagjai-
nak többségi támogatása esetén a kollégium vezetõje, elõzetes írásbeli beleegyezése esetén lehet.
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A szakmai kollégiumnak a pályázókkal szemben – a pályázatuk érvénytelenségének kivételé-
vel – indokolási kötelezettsége nincs.

Elutasító döntés esetén azonban a pályázó – írásbeli kérelmére – a saját pályázatával kapcsola-
tos szavazati arányokat jogosult megismerni.

12. Ideiglenes kollégiumok

Az ideiglenes kollégiumok feladat- és hatásköreinek az állandó szakmai kollégiumokétól elté-
rõ sajátosságait az Alapító Okiratban kell rögzíteni. Az így rögzített eltéréseken túl a jogszabályokban
és az Ügyrendben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

13. Összeférhetetlenségi szabályok

A Bizottság tagjai, a kollégium vezetõi és tagjai
A Bizottság és a kollégiumok döntéseinek meghozatalával kapcsolatos összeférhetetlenségi

szabályokat a törvény – a Mozgókép Kollégium esetén a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény is –,
valamint a Vhr. határozza meg.

Pályázati döntések esetében a Bizottság tagjaira, az állandó szakmai és ideiglenes kollégiumok
tagjaira, valamint az ülésen szavazati joggal nem rendelkezõ, valamennyi résztvevõre is e szabályok
alkalmazandók.

A pályázat elbírálásában nem vehet részt továbbá az sem, akitõl elfogultsága miatt pártatlan
döntés nem várható. Az elfogultság fennállását a kollégium vezetõjének kérdésére a kollégiumi ta-
goknak kell indokolási kötelezettség nélkül bejelenteni, de egyes tagok valószínûsíthetõ elfogultsá-
gára a kollégium vezetõje és más tagjai is hivatkozhatnak.

Az érintett ellenvéleménye esetén az elfogultság kérdésének eldöntése – az indokolás meghall-
gatásával – a kollégium mérlegelési jogkörébe tartozik.

Az egyes kollégiumok az összeférhetetlenség konkrét eseteit is meghatározhatják, amit a jegy-
zõkönyvben rögzíteni kell.

Az összeférhetetlenséget az érintettnek, vagy akinek arról hitelt érdemlõ tudomása van, az ülés
elõtt az erre rendszeresített nyomtatványon, vagy legkésõbb a bírálati ülés elején be kell jelenteni,
amit a kollégium titkárának jegyzõkönyvbe kell foglalni.

Összeférhetetlenségi kérdésben vita esetén a Bizottság vagy a kollégium a jelenlévõ tagjainak
50% + 1 fõ szavazati arányával határoz.

A Bizottság, illetve a szakmai kollégiumok pályázati döntéseinél azon pályázatok esetében,
amelyeknél valamely bírálatot végzõ személy érdekeltsége fennáll, az érintett részvétele nélküli többi
jelenlévõ 3/4-es szavazatával meghozott döntés érvényes. A bírálatnál az érintett nem lehet jelen.

Összeférhetetlenséggel érintett pályázat támogatásához
– 3 fõ jelenléte esetén legalább 2
– 4 fõ jelenléte esetén legalább 3
– 5 fõ jelenléte esetén legalább 4
– 6 fõ jelenléte esetén legalább 5
– 7 fõ jelenléte esetén legalább 5
– 8 fõ jelenléte esetén legalább 6
– 9 fõ jelenléte esetén legalább 7
– 10 fõ jelenléte esetén legalább 8
– 11 fõ jelenléte esetén legalább 8 támogató szavazat szükséges.
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Jelenlévõk számának el kell érnie a határozatképességhez szükséges létszámot az összeférhe-
tetlenséggel érintett/ek nélkül.

A támogatott pályázatok nyilvános közzétételekor az összeférhetetlenség miatt minõsített
többséggel elfogadott pályázatokat megkülönböztetõ jelöléssel kell nyilvánosságra hozni.

14. Külön eljárási szabályok

14.1. Mozgókép Szakmai Kollégium

A Mozgókép Szakmai Kollégiumban a filmes szakma két önálló, gyártási és terjesztési/forgal-
mazói szakterületre tagolódik, ezért az egyes szakterületek képviselõibõl alakuló két albizottság
mûködtethetõ.

Az albizottságok érdemi, döntés-elõkészítõ hatáskörrel rendelkeznek, így lehetõvé válik az
egyidejû pályázati értékelés. A kollégiumi együttes ülés elején az összeférhetetlenségi kérdések beje-
lentése és egyéb közös napirendi pontok után a két albizottság – kollégiumi titkár közremûködésé-
vel – külön-külön ülésezhet.

A döntések elõkészítése után gyorsított eljárással (az albizottsági referensek rövid indokolt
elõterjesztésének meghallgatásával) a támogatási döntéseket a kollégium vezetõjének elnökletével a
kollégium teljes ülésének kell meghoznia. A számítógépes rögzítés az együttes ülésen történik.

A sajátos bírálati szabályok az általános rendelkezéseket egyebekben nem érintik, a kollégium
vezetõje a kollégium állandó titkárával áll folyamatos kapcsolatban.

14.2. Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium

A Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium a mûemlék-helyreállítási pályázatok elbírálásá-
hoz, illetve a szakmai beszámolók ellenõrzéséhez nemcsak a speciális szakértelmet igénylõ esetekben
vehet igénybe szakértõt.

A szakértõk díjazása a pályázatok nevezési díjának terhére történik.

14.3. Csökkentett támogatás

Az adott pályázati célhoz az igényeltnél kisebb támogatás nyújtása esetén a szakmai kollégiu-
mok kötelesek egyértelmûen meghatározni, hogy a támogatást a pályázó az általa benyújtott költség-
vetés alapján milyen költségek fedezetére használhatja/nem használhatja fel. Amennyiben a pályázati
adatlapon feltüntetett saját forrás (beleértve a más szervezettõl kapott, már rendelkezésre álló egyéb
forrást is) és a megítélt támogatás együttes összege kevesebb, mint a pályázati cél megvalósulásához
szükséges, a pályázati adatlapon feltüntetett teljes költség 80%-a, a szerzõdésben rögzíteni kell: „a
pályázó vállalja, hogy a pályázati célt a csökkentett támogatással is megvalósítja”.

Nem kell a pályázati cél megvalósítására vonatkozó nyilatkozatot szerepeltetni azokban a szer-
zõdésekben, ahol a kollégium az eredeti pályázati cél egy (vagy több) meghatározott, önállóan is ke-
zelhetõ részére adta a támogatást, és a megítélt támogatás összege biztosítja annak megvalósítását. A
támogatási szerzõdést ennek megfelelõen kell megkötni.
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14.4. Halasztott támogatás

A nyilvános pályázatokra beérkezett olyan pályázatokat, amelyek támogatását a kollégiumok
szakmai értékeik miatt kívánatosnak tartják, de a bírálatkor nem rendelkeznek a szükséges pénzügyi
kerettel vagy a támogatási feltételek még nem ismertek, ún. „halasztott” pályázatnak nyilváníthatják,
azaz a döntést a következõ bírálatig, legkésõbb a tárgyév végéig elhalaszthatják. A halasztott pályáza-
tokat a kollégium érdemben is elbírálhatja, és a feltételes támogatási összeget a jegyzõkönyvben rög-
zítve meghatározhatja, de kötelezettségvállalást a pályázók felé nem tehet, a várható támogatási
összegrõl nem értesítheti a pályázókat.

A pályázót – halasztás esetén – tájékoztatni kell arról, hogy a kollégium pályázatát objektív
okokból nem bírálta el, de ha a pályázó a pályázatát nem vonja vissza, a kollégium a következõ bírá-
latnál döntést hoz. A halasztott pályázatok elbírálásakor az odaítélt támogatási összegeket a kollégi-
umnak meg kell erõsítenie, illetve, ha az összegekrõl elõzetesen nem döntött, döntést kell hoznia. A
halasztott pályázatokat a kollégium a késõbbiekben támogatott, vagy nem támogatott pályázatnak
nyilváníthatja, a halasztás ténye a késõbbi, jóváhagyó döntést önmagában nem alapozza meg. A
halasztott pályázatok elbírálásakor újra el kell végezni az érvénytelenségi vizsgálatot.

14.5. Az összeférhetetlenség miatt a Bizottság elé utalt pályázatok

Amennyiben a bejelentett összeférhetetlenségek miatt adott – tartalmilag és formailag érvé-
nyes – pályázat esetében a kollégiumi ülés határozatképtelenné válik

1. jegyzõkönyvben rögzíteni kell ezt a tényt, azaz a pályázat és a pályázó fõbb adatait, majd
2. a kollégium véleményezi a pályázatot és az általános támogatási elveiknek megfelelõen a Bi-

zottság részére – szintén jegyzõkönyvbe foglalva – javaslatot tesz a támogatási összeg mértékére, és a
Bizottság döntését elõsegítõ, a támogatásra vonatkozó egyéb megkötésekre;

3. a pályázatot a kollégium a Bizottság elé terjeszti.

Amennyiben a kollégiumi és a bizottsági ülés között legalább egy hét rendelkezésre áll, a Bi-
zottság következõ ülésén dönt a hozzá felterjesztett pályázat/ok támogatásáról.

Amennyiben az ülések között egy hét nem áll rendelkezésre, a Bizottság a soron következõ ülé-
sét követõ ülésén hozza meg döntését.

A bizottsági ülésre az Igazgatóság elõkészíti e tárgyban az elõterjesztést. Az elõterjesztõ sze-
mélyérõl a Bizottság elnöke dönt.

A Bizottságnak a pályázat elbírálásakor a kollégiumra vonatkozó eljárási szabályokat kell al-
kalmazni: összeférhetetlenségi nyilatkozat kitöltése döntés elõtt, a szavazati arányok feltüntetése, a
döntés rögzítése, amelyet valamennyi döntéshozó aláír.

A Bizottság által meghozott döntések azonnal hatályosak.

15. A szerzõdés módosítása és a pályázati cél megváltoztatása

A pályázók a szerzõdés szerinti befejezési és elszámolási határidõ, valamint a felhasználási (ki-
adási) jogcím módosítását kezdeményezhetik.

A szerzõdésmódosítás az Igazgatóság feladata.
A külsõ forrásból mûködõ kollégiumok által nyújtott támogatás esetén a befejezési és az elszá-

molási határidõ-módosítás idõpontja nem haladhatja meg a külsõ forrás igénybevételére kötött
szerzõdésben rögzített határidõket.
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15.1. Miniszteri támogatások esetén

A miniszteri keret terhére történõ támogatások esetén támogatott pályázó a támogatási cél
megváltoztatását az Igazgatósághoz címezve a minisztertõl kérheti, az új program részletes leírásával
és költségvetésének bemutatásával.

A miniszteri keret terhére történõ támogatások esetén, a felhasználási jogcím-módosításokat
– egy alkalommal – az Igazgatóság kijelölt vezetõje engedélyezheti. E módosítás csak az adatlapon és
az ahhoz kapcsolódó mellékletekben részletezett költségvetésben szereplõ jogcímekre történhet. Et-
tõl eltérni csak abban az esetben lehet, amennyiben a megvalósítás feltételei lényegesen
megváltoztak.

A miniszteri keret terhére történõ támogatási szerzõdések befejezési és/vagy elszámolási határ-
idejének legfeljebb 6 hónapos meghosszabbítását az Igazgatóság, a 6 hónapon túli meghosszabbítást
a miniszter engedélyezi.

15.2. Kollégiumi támogatások esetén

A támogatási szerzõdésben foglalt pályázati cél megváltoztatására nincs lehetõség.
A pályázati cél meghiúsulása esetén a pályázó köteles az Igazgatóságot – indoklással – hala-

déktalanul értesíteni, és a kiutalt támogatás összegét visszautalni. Amennyiben utalás még nem tör-
tént, módosítási kérelem esetében a pályázat megszüntetésre kerül.

A teljesítési határidõn belül a pályázó ezt követõen az új témának megfelelõ pályázati cél leírá-
sával, költségvetéssel és egyéb az érdemi döntéshez szükséges mellékletekkel kiegészített pályázat
benyújtásával kezdeményezheti a pályázati cél megváltoztatását, és új támogatási szerzõdés kötését.

A szakmai kollégium pályázati cél megváltoztatása céljából rendkívüli ülést nem hív össze.
A támogatási szerzõdésekben meghatározott konkrét felhasználási (kiadási) jogcím-módosítá-

sok elbírálása az Igazgatóság hatáskörébe tartoznak, a módosítások során a pályázati felhívásban fog-
laltaktól eltérni nem lehet. Amennyiben a kollégium jegyzõkönyvben meghatározta a felhasználási
jogcímeket, az azokra vonatkozó módosítási kérelem elbírálása kollégiumi hatáskörbe tartozik.

A kollégiumi támogatási szerzõdések legfeljebb 6 hónapos befejezési és/vagy elszámolási ha-
táridejének meghosszabbítását az Igazgatóság engedélyezi, a pályázati felhívásban foglaltak
figyelembevételével.

A 6 hónapon túli befejezési és/vagy elszámolási határidõ-módosítási kérelmek elbírálása a kol-
légiumok feladata. A kollégium vezetõje a következõ ülésig nem halasztható esetekben a határidõ-
módosításról önállóan dönthet. A kollégium vezetõje döntésérõl a következõ kollégiumi ülésen
beszámol.

Az elszámolási határidõn belül érkezõ határidõ- és felhasználási jogcím-módosítási kérelmeket
a támogatottak alanyi jogon nyújthatják be. Az elszámolási határidõ lejárta utáni kérelmek esetében
– a késedelembe esett részérõl történõ kötbér megfizetése mellett – a döntéshozó méltányossági
alapon dönt.

16. Az Igazgatóság

Az Igazgatóság mûködését az Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzata szabályozza.
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17. A pályázati rendszer ellenõrzése és a tevékenység keretei

Az ellenõrzés célja, hogy elõsegítse:
– a vonatkozó jogszabályok betartását,
– az Alap gazdaságos, célirányos, hatékony és szabályszerû felhasználását,
– a szakmai pályáztatási és gazdasági tevékenység elõírásszerû vitelét,
– a belsõ rend és fegyelem biztosítását.

17.1. A Bizottság ellenõrzõ szerepe

A Bizottság az Alap elvi, irányító és koordináló szerveként, mint testület ellenõrzési feladatait
– elsõdlegesen – a szakmai kollégiumok év közbeni folyamatos, a naptári évet követõen pedig az éves
beszámoltatásával látja el. Az éves beszámolót – a Bizottság véleményezése után – a miniszter hagyja
jóvá, amelyet az Alap Hírlevelében és az Alap portálján az Igazgatóság tesz közzé.

A Bizottságot az ellenõrzéssel kapcsolatos kötelezettségei ellátásához a következõ jogosítvá-
nyok illetik meg:

– meghallgathatja az egyes szakmai kollégiumok vezetõit a pályáztatással kapcsolatos felada-
taik ellátásáról, a gyakorlati munka tapasztalatairól,

– a szakmai kollégiumok vezetõit évente írásban beszámoltatja,
– tagjai részt vehetnek a szakmai kollégiumok bármely ülésén, hogy a Bizottság határozatai-

nak, irányelveinek, ajánlásainak közvetítésével a felmerült problémák rendezését és az Alap egységes
mûködését elõsegítsék, illetve érvényesítsék,

– meghatározhatja a pályázatok szakmai ellenõrzésének fõ céljait és szempontrendszerét,
– konkrét pályázatok megvalósulásáról jelentést kérhet, valamint a megvalósítást a helyszínen

is megtekintheti, megvizsgálhatja,
– tagjai jogosultak betekintetni az elnök, a szakmai kollégiumok és az Igazgatóság – pályázta-

tással összefüggõ – minden ügyiratába, a kifogásolt jelenségekkel, panaszbeadványokkal kapcsolatos
kérdésekben kivizsgálást és összefoglaló jelentést kérhetnek.

17.2. A pályázók szakmai és pénzügyi elszámoltatása

Az Alaptól támogatásban részesített pályázók a pályázati cél megvalósításáról a szerzõdésben
rögzített határidõig szakmai beszámolót (értékelést) és pénzügyi elszámolást tartoznak benyújtani az
Igazgatósághoz.

A szakmai szöveges beszámolót és a hozzá tartozó szükséges vagy eseti, elõírt mellékleteket a
szakmai kollégiumok kijelölt tagjai ellenõrzik és minõsítik

– szakmailag elfogadva,
– kiegészítésre javasolt,
– nem fogadható el,
– teljesítmény-ellenõrzésre javasolt,
– teljesítmény-ellenõrzésre nem javasolt záradékolással.
A minõsítõ lapon külön rögzíteni kell, hogy indokolt-e vagy sem a pályázatot a helyszíni telje-

sítmény-ellenõrzések tervezéséhez számításba venni.
A kollégiumi bírálatra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat a pályázók szakmai beszá-

molóinak ellenõrzése során is alkalmazni kell. Az összeférhetetlenségrõl a bíráló kurátor a minõsítõ
lap külön záradékpontjában nyilatkozik.

Kiadványok támogatása esetén a szerzõdésben meghatározott példány csatolása feltétele a
szakmai beszámoló elfogadásának.
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A pályázónak, vagy a pénzügyi lebonyolítónak a pénzügyi elszámolást a szerzõdéshez mellé-
kelt elszámolási lap elõírt, szabályszerû kitöltésével, valamint a Pályázatkezelési Szabályzatban meg-
határozott mellékletekkel együtt az Igazgatóság részére az elszámolási határidõig meg kell küldeni.

Az elszámoláshoz a felhasználást igazoló bizonylatok fénymásolatát mellékelni kell.
A pénzügyi elszámolást az Igazgatóság Elszámoltatási Osztálya ellenõrzi.
A pályázók részére támogatásként kiutalt közpénzek jogszerû felhasználását teljes körûen a

szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás együttes megvizsgálásával, illetve a szakmai kollégium
és az Igazgatóság Elszámoltatási Osztályának – szükség szerinti – együttmûködésével kell
biztosítani.

Minden esetben meg kell vizsgálni – vitás esetben közvetlenül a pályázó bevonásával, illetõleg
helyszíni szemlével vagy soron kívül elrendelt teljesítmény-ellenõrzés révén – a rendelkezésre bocsá-
tott támogatási összeg felhasználásának és a pályázati cél megvalósításának összhangját.

Pénzügyi és/vagy szakmai szempontból hiányos vagy elmulasztott beszámoló esetén az Igaz-
gatóság a pályázót felszólítja a pótlásra a kötbér egyidejû megfizetése mellett. Eredménytelen felhí-
vás esetén pedig megteszi a szükséges intézkedéseket.

A céltól eltérõ felhasználás esetén az összeg visszautalása iránt az Igazgatóság haladéktalanul
intézkedik és a pályázó további pályázati lehetõségeit a jogszabály alapján felfüggeszti.

17.3. A pályázatok helyszíni ellenõrzése

A szakmai kollégiumok, illetve a miniszter által odaítélt támogatások helyszíni teljesítmény-
(szakmai és pénzügyi együttes) ellenõrzését az Igazgatóság Belsõ Ellenõrzési Osztálya szervezi meg.
A vizsgálatot az illetékes szakmai kollégium és/vagy az általa kijelölt kollégiumi tag(ok), illetve a mi-
niszter által kijelölt személy, vagy szervezet munkatársa a belsõ ellenõrrel közösen végzik.

A vizsgálatoknak ki kell terjedniük a megvalósulás szakmai eredményességére és pénzügyi
szabályszerûségére, a szerzõdésben külön meghatározottak teljesítésére és mindazokra a szempon-
tokra, amelyeket a Bizottság és/vagy az illetékes szakmai kollégium a jogosítványai alapján a pályázó
részére meghatározott, valamint számviteli és bizonylati fegyelem megtartására.

Az ellenõrzés során a 193/2003. (XI. 26.) kormányrendeletben elõírtak szerint kell eljárni. Kö-
zös vizsgálatoknál a technikai elõkészítést és koordinációt az Igazgatóság Belsõ Ellenõrzési Osztálya
látja el, a Belsõ Ellenõrzési Kézikönyvben jóváhagyottaknak megfelelõen.

A kollégiumi tagokra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az ellenõrzés során is
alkalmazni kell.

A pályázatok helyszíni ellenõrzése éves terv, illetve az igazgató külön elrendelése alapján
történik.

Az éves munkatervek összeállítása elõtt az Igazgatóság Belsõ Ellenõrzési Osztálya megkéri a
Bizottság, illetve a szakmai kollégiumok javaslatát, hogy mely pályázóknál/pályázatoknál javasolnak
együttes, teljesítmény-ellenõrzést végezni, s ehhez a részükrõl közremûködõként személy szerint kit
delegálnak.

Az éves terv szerinti helyszíni vizsgálatra kijelölt pályázók listáját tájékoztatás céljából az Alap
portálján közzé kell tenni.

A kollégium kijelölt tisztségviselõje és a belsõ ellenõr köteles helyszíni ellenõrzést tartani
– ha a pályázati dokumentáció, az elszámolás és/vagy a bizonylatolás azt indokolttá teszi,
– kiemelt rendezvények esetében, a kollégium döntése alapján.
A vizsgálatot végzõk a helyszíni ellenõrzés megállapításait, tapasztalatait az érvényes szabá-

lyozás szerint dokumentálják. Hiányosság megállapítása esetén a kifogást a pályázóval meg kell is-
mertetni, és módot kell adni annak igazolására, magyarázatára vagy pótlására. Vitás esetekben a
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szankcionálásról pénzügyi hiányosság esetén az Igazgatóság vezetõje, szakmai hiányosság esetén pe-
dig az illetékes kollégium dönt. Együttes megítélést igénylõ esetekben közösen döntenek.

A miniszter évente, az éves beszámoló keretében kap tájékoztatást az elõzõ évben végzett el-
lenõrzések fõbb tapasztalatairól.

18. Záró rendelkezések

Jelen szabályzat a jóváhagyást követõ napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 2003. november
20-án jóváhagyott és többször módosított Nemzeti Kulturális Alapprogram Szervezeti és Mûködési
Szabályzata hatályát veszti.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális

miniszter
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HALASZTOTT PÁLYÁZATOK
BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEI

– Fotómûvészeti

Döntés dátuma: 2007. május 21.
Halasztott pályázat: 11 db
Támogatási igény: 12 811 000 Ft
Támogatott pályázat: 10 db
Támogatott pályázatok igénye: 12 091 000 Ft
Megítélt támogatás: 7 460 000 Ft

1. Kiállítások és katalógusaik

(Altéma: 1806)

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesület (Budapest)
Hommage á Alpár Ignácz címû kiállítás megvalósítására
és a kiállítás katalógusának elkészítésére 500 000 Ft

Magyar Fotóriporterek Társasága (Budapest)
Tagsági bélyeg 3. címû kiállítás megvalósítására
(a társaság tagjainak 2006. évi munkáiból csoportos kiállítás) 600 000 Ft

Magyar Fotómûvészek Szövetsége (Budapest)
A változó Európa – épített környezet, értékvédelem címû kiállítás
bemutatására és katalógusának megjelentetésére az építészet hónapja idején 1 200 000 Ft
A szövetség fiatalok fotómûvészeti stúdiója tagjainak kiállítása
a KOLTA galériában és a kiállítás katalógusának megjelentetésére 300 000 Ft

Magyar Újságírók Országos Szövetsége (Budapest)
XXVI. Magyar Sajtófotó Kiállításra 2 000 000 Ft
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2. Rendezvények

(Altéma: 1808)

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete (Budapest)
A 4. hódmezõvásárhelyi fotószimpózium megvalósítására 250 000 Ft

Magyar Fotómûvészek Szövetsége (Budapest)
A bécsi Viennafair rendezvényen történõ részvételre 250 000 Ft
Elõadássorozat megvalósítására a szövetség fiatalok
fotómûvészeti stúdiója szervezésében 260 000 Ft
A Photofestival Union 2007/2008. évi rendezvényein történõ
részvételre és bemutatkozásra 400 000 Ft

3. Szakmai kiadványok

(Altéma: 1812)

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Magyar Újságírók Országos Szövetsége (Budapest)
Az év fotói 2007. címû fotóalbum kiadására 1 700 000 Ft

Dr. Harsányi László s. k.,
az NKA Bizottságának

elnöke
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HALASZTOTT PÁLYÁZATOK
BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEI

– Könyvtári

Döntés dátuma: 2007. május 21.
Halasztott pályázat: 16 db
Támogatási igény: 26 509 780 Ft
Támogatott pályázat: 9 db
Támogatott pályázatok igénye: 19 764 320 Ft
Megítélt támogatás: 15 792 600 Ft

1. Nemzetközi kapcsolatok

(Altéma: 2103)

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Magyar Könyvtárosok Egyesülete (Budapest)
Európaiság–magyarság: Könyvtárak a közösségi lét szolgálatában
címû könyvtárszakmai program lebonyolítására 400 000 Ft

2. Szakmai kiadványok

(Altéma: 2112)

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma (Budapest)
Egyetemi könyvtárak Magyarországon címû könyv javított,
bõvített kiadására 2 187 600 Ft
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3. Oktatás, szakmai képzés, továbbképzés

(Altéma: 2104)

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Informatika és Könyvtári Szövetség (Budapest)
Internet Fiesta címû rendezvény megvalósítására 1 100 000 Ft

Magyar Könyvtárosok Egyesülete (Budapest)
Az MKE XXXIX. vándorgyûlésének megrendezésére 2 000 000 Ft
Versenyképes ország – versenyképes könyvtárossal
címmel szakmai konferenciák és roadshow megrendezésére 8 000 000 Ft
A könyvtáros mint erõforrás címû konferencia megrendezésére 500 000 Ft
Játék és tudástár: A könyvtár! címû országos gyerekkönyvtáros
konferencia megrendezésére 1 000 000 Ft
Minõségbiztosítás a helyismereti munkában
címû országos konferencia megrendezésére 450 000 Ft
A zenei könyvtárosok szervezete szakmai továbbképzésének lebonyolítására 155 000 Ft

Dr. Harsányi László s. k.,
az NKA Bizottságának

elnöke
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HALASZTOTT PÁLYÁZATOK
BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEI

– Képzõmûvészeti

Döntés dátuma: 2007. május 21.
Halasztott pályázat: 3 db
Támogatási igény: 4 166 600 Ft
Támogatott pályázat: 1 db
Támogatott pályázatok igénye: 2 720 000 Ft
Megítélt támogatás: 500 000 Ft

1. Kiállítások és katalógusaik

(Altéma: 1606)

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete (Budapest)
Képzõmûvészeti kiállítások megvalósítására a Duna Galériában 500 000 Ft

Dr. Harsányi László s. k.,
az NKA Bizottságának

elnöke
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TÁJÉKOZTATÓ
A KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATA ELBÍRÁLÁSÁRÓL
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Beérkezési határnap: 2007. március 12.
A pályázatok elbírálásának dátuma: 2007. május 7.
Beérkezett kollégiumi pályázatok száma: 896 db
Beérkezett pályázatok támogatási igénye: 899 229 002 Ft
Érvénytelen pályázat (tartalmi, ill. formai okokból): 192 db
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: 165 552 923 Ft
Halasztott pályázat: –
Halasztott pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott pályázat: 466 db
Támogatott pályázatok támogatási igénye: 545 115 325 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 213 960 000 Ft

A támogatott pályázatokat az altémák sorrendjében közöljük.

1. Szakmai rendezvények, találkozók

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Petõfi Sándor Magyar Mûvelõdési Egyesület (Novi Sad–Újvidék)
Szeressük egymást gyerekek címû nótaest színpadra állítására és a XIV.
Kincses Pódium téli hagyomány- és anyanyelvápoló hét megrendezésére 200 000 Ft

Magyar Versmondók Egyesülete (Budapest)
A Magyar Versmondók Egyesülete és a versmondó folyóirat 15 éves
jubileumi ünnepsége, a Batthyány-évforduló és a regõsök húrján verseny 1 000 000 Ft

Honismeret Szövetség (Budapest)
A XII. országos ifjúsági honismereti akadémia megrendezésére* 500 000 Ft

Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus
(Budapest)
Az MMIKL nagyrendezvényeire* 7 000 000 Ft

Magyar Kultúra Alapítvány (Budapest)
Határon túli magyarok õszi-téli amatõr mûvészeti fesztiválja
megrendezésére a Hungexpo területén és a budai várban* 5 000 000 Ft

Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége – Kóta (Budapest)
A kóta nagyrendezvényeire a Kodály-évben 2007. második felében 500 000 Ft
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Magyar Drámapedagógiai Társaság (Budapest)
A színház-dráma-nevelés módszertani hétvégesorozat
2007. évi megrendezésére 1 500 000 Ft

Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ (Budapest)
Színházi lecke címû módszertani rendezvény 2008. évi megrendezésére 550 000 Ft

Kiss Áron Magyar Játéktársaság (Budapest)
20 éves a Kiss Áron magyar játéktársaság – a játék folytatódik a 9 éves
székesfehérvári babaház – Mosovszky-gyûjteményben címû konferenciára 250 000 Ft

Budapesti Honismereti Társaság (Budapest)
Helytörténeti szakmai rendezvények lebonyolítására lokálpatrióták,
közmûvelõdési szakemberek és civil szervezetek képviselõi számára* 350 000 Ft

Pest Megyei Közmûvelõdési Intézet (Budapest)
Kistérségi szakmai tanácskozássorozat megrendezésére 400 000 Ft

Cimbora Alapítvány az Egészséges és Kulturált Gyermekekért
(Budapest)
A Cimbora Fesztivál megrendezésére a Mûvészetek Palotájában 1 500 000 Ft

Garabonciás Alapítvány (Budapest)
VI. történelmi társastánc-találkozó megrendezésére 200 000 Ft

Magyar Néprajzi Társaság (Budapest)
Az önkéntes néprajzgyûjtõk XX. országos találkozójára 300 000 Ft

Palánta Sorsfordító Alapítvány (Budapest)
Bábozással a keresztény kultúráért címmel amatõr bábosok
konferenciájára és programjaira 500 000 Ft

Ab Esse Ad Posse Alapítvány (Budapest)
A Kilincs Fesztiválra és a Kimi Fesztiválra 500 000 Ft

Magyar Szabadidõ Társaság (Budapest)
A Kultúra és Közösség címû folyóirat 10 éves jubileumi rendezvényére 300 000 Ft

Fonó Budai Zeneház Kulturális és Szolgáltató Kht. (Budapest)
Roma mûvészeti együttesek országos találkozójára
és az ünnepi mûsorok fesztiváljára 500 000 Ft

Budapesti Mûvelõdési Központ (Budapest)
Történelmi és mûvészeti rendezvénysorozatok,
szakmai fórumok és konferenciák megrendezésére 1 200 000 Ft

Magyar Fúvószenei Szövetség (Budapest)
Az országos fúvószenei és mazsorettfesztiválra 200 000 Ft

Budapest Fõváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat Csokonai Mûvelõdési Központ (Budapest)
Aranyszamár fesztivál és diákszínjátszó találkozó megrendezésére 150 000 Ft
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Csekovszky Árpád Mûvelõdési Ház (Budapest)
Amatõr mûvészeti találkozó és szakmai továbbképzés megrendezésére 200 000 Ft

Dózsa Mûvelõdési Ház (Budapest)
Kodály-emlékév, nõi szerepek – 2 napos kulturális körkép,
Keresztúri Szent István nap és a múzsák hónapja címû programokra 250 000 Ft

Kondor Béla Közösségi Ház (Budapest)
XVIII. kerületben mûködõ 11 kisebbségi önkormányzat
nemzetiségi fesztiváljára 400 000 Ft

Csili Mûvelõdési Központ (Budapest)
A 90 éves Csili által szervezett, nem hivatásos mûvészeti kórustalálkozó
megrendezésére ,,Kodály emlékév” és Szt. Erzsébet év tiszteletére 600 000 Ft

Magyar Versmondásért Alapítvány (Budapest)
A IV. Mensáros László nemzetközi vers- és prózamondó verseny
és a VII. rokon népek költészete fesztivál megrendezésére 900 000 Ft

Csepeli Munkásotthon Alapítvány (Budapest)
Az I. országos amatõr diákszínjátszó találkozóra 350 000 Ft

Érdy János Honismereti Egyesület – Pest Megye (Érd)
A XII. országos kiadványszerkesztõi konferencia megrendezésére* 200 000 Ft

Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtár (Biatorbágy)
A faluház fennállásának 15 éve címû jubileumi
programsorozat megrendezésére 250 000 Ft

Petõfi Mûvelõdési Központ (Bicske)
Történelmi játszóházak az évfordulók jegyében címû rendezvénysorozatra 150 000 Ft

Munkásmûvelõdési Központ Kht. (Dunaújváros)
Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta – címû rendezvénysorozatra 400 000 Ft

Madách-kör (Vác)
A VII. Madách tanulmányi napokra 180 000 Ft

Madách Imre Mûvelõdési Központ (Vác)
Az õszi mûvészeti hetek és a téli ünnepi napok keretében
megvalósuló programokra 500 000 Ft

Kismarosi Teleház Alapítvány (Kismaros)
Térségi civil összefogású rendezvények: filmklub, kiállítás,
irodalmi est, koncert, elõadássorozat, közös kiadványkészítés 600 000 Ft

Mikszáth Kálmán Mûvelõdési Központ (Balassagyarmat)
A XXXI. Madách Imre irodalmi és színjátszó napokra 600 000 Ft

A Közmûvelõdés Háza Kht. (Tatabánya)
Komárom-Esztergom megyei õszi vers- és prózamondó verseny
megrendezésére általánosiskolás-korúaknak 100 000 Ft
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Tatabánya Megyei Jogú Város Bánhidai Puskin Mûvelõdési Ház
(Tatabánya)
A bánhidai Puskin Mûvelõdési Ház 2007/2008. évi kiemelt rendezvényeire 150 000 Ft

Magyarock Dalszínház Színházi Egyesület (Komárom)
Két haza egy szívben – duna menti mûvészeti találkozó megszervezésére 500 000 Ft

Szõnyi Kulturális Egyesület (Komárom)
Zenede (zenés színpadok találkozója) megrendezésére 250 000 Ft

Grassalkovich Oktatási és Kulturális Alapítvány (Hatvan)
A X. diákgála és az amatõr mûvészeti fesztivál megrendezésére 250 000 Ft

Városi Kulturális és Sportintézmény (Lõrinci)
Az õszi mûvészeti regionális találkozóra 200 000 Ft

Nógrád Megyei Pedagógiai, Közmûvelõdési Szakmai Szolgáltató
és Szakszolgálati Intézet (Salgótarján)
A szakmai párbeszéd a kistérségekben a képzõmûvészeti szabadegyetem
és a Nógrád megyei cigány fiatalok XI. mûvészeti fesztiválja megrendezésére 1 000 000 Ft

Krúdy Gyula Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Szécsény)
A XI. nemzetközi vers- és népdaléneklõ versenyre 100 000 Ft

Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ (Eger)
A Várjáték, Könyvkukac napok, Ötágú síp üzenete programsorozatokra 600 000 Ft

Magyar Speciális Mûvészeti Mûhely Egyesület (Eger)
Értelmi fogyatékos személyek színkottás zenekarainak országos találkozójára 500 000 Ft

Bartakovics Béla Mûvelõdési Központ (Eger)
Szakmai rendezvények a Bartakovics Béla Mûvelõdési Központban 3 000 000 Ft

Matyóföldi Alkotók és Mûvészetpártolók Egyesülete (Mezõkövesd)
Az egy eltûnt település emlékezete – Nagyecsér címû kiállítás és a kapcsolódó
elõadások, és a Matyóföld jeles személyiségei – jubileumi évfordulóira 100 000 Ft

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmûvelõdési és Idegenforgalmi
Intézet (Miskolc)
A Kultúr–Tér konferencia és a dialógusok 2008
konferencia megrendezésére 850 000 Ft

Ifjúsági és Szabadidõ Ház (Miskolc)
Az ifjúsági szabadidõ ház õszi fesztiváljainak megvalósítására 200 000 Ft

Északkelet-Magyarországi Regionális Versmondó Egyesület
(Miskolc)
9. kaleidoszkóp nemzetközi versfesztivál budapesti
döntõsorozatának megrendezésére a Merlin Színházban 800 000 Ft

Általános Mûvelõdési Központ (Felsõzsolca)
Sajó-parti nemzeti estek 100 000 Ft
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Gyermekeinkért Sátoraljaújhely Alapítvány (Sátoraljaújhely)
Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny országos döntõjére 1 000 000 Ft

Ormosbánya Községi Önkormányzat Mûvelõdési Ház és Könyvtár
(Ormosbánya)
A vidék tehetségeinek IX. amatõr mûvészeti, térségi és regionális
ormosbányai találkozójára – könnyûzenei és modern tánc mûfajban 100 000 Ft

Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Hidasnémeti)
Kapcsolat programsorozatra Hidasnémetiben 200 000 Ft

A Mûvelõdés Háza (Sárospatak)
Az ifjúság közmûvelõdési tevékenységének erõsítésére* 300 000 Ft

Kossuth Lajos Mûvelõdési Központ (Sátoraljaújhely)
Sátoraljaújhelyi programokra 800 000 Ft

Garabonciás Mûvészeti Alapítvány (Sátoraljaújhely)
IV. zemplén országos minõsítõ társastánc fesztivál minõsítési
rendszerének elõkészítésére, konferenciáira és továbbképzésre 400 000 Ft

Városvédõ és Szépítõ Egyesület (Sátoraljaújhely)
Hagyományõrzõ programok és találkozó határon innen és túliak részére
címû programra 350 000 Ft

Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelõdési Intézet (Debrecen)
Megyei és határon átívelõ nem hivatásos mûvészeti rendezvények
megvalósítására a Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelõdési Intézet
szervezésében 1 200 000 Ft

Mûvelõdési Ház (Nagyhegyes)
A nagyhegyesi kulturális napokra 250 000 Ft

Móricz Pál Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Hajdúnánás)
A premier színjátszó találkozó szervezésére 400 000 Ft

Bihari Múzeum Baráti Köre (Berettyóújfalu)
A családi múzeumi délután megrendezésére 100 000 Ft

Parola Közhasznú Egyesület (Berettyóújfalu)
Rendhagyó óra, kerekasztal-beszélgetés és tudományos
emlékülés megrendezésére a Batthyány-emlékév tiszteletére 200 000 Ft

Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Nagyrábé)
A Szélrózsa címû helyi és kistérségi kulturális rendezvénysorozatra 100 000 Ft

Mácsai Sándor Mûvelõdési Ház (Kaba)
A sárréti zenés napokra 300 000 Ft

József Attila Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Balkány)
Balkány városnapi rendezvényére 300 000 Ft
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Nyírbátori Közmûvelõdési és Idegenforgalmi Kht. (Nyírbátor)
A báthori napok 2007. évi megrendezésére* 600 000 Ft

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai,
Közmûvelõdési és Képzési Intézete (Nyíregyháza)
Szakmai rendezvények, nem hivatásos mûvészeti találkozók támogatására 1 800 000 Ft

Váci Mihály Városi Mûvelõdési Központ és Gyermekcentrum
(Nyíregyháza)
A XXXIV. nyírségi õsz rendezvénysorozatra 1 000 000 Ft

Kulturális Életért Közhasznú Egyesület (Nyíregyháza)
Interregionális amatõr ifjúsági képzõmûvészeti találkozó megrendezésére 300 000 Ft

VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Nyíregyháza)
Nyugdíjas amatõr mûvészeti csoportok regionális találkozójára 100 000 Ft

Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Tiszavasvári)
A 41 éves Tisza-parti dalostalálkozó megrendezésére 400 000 Ft

Általános Mûvelõdési Központ (Mándok)
Mándoki helytörténeti hét megrendezésére 100 000 Ft

Városi Mûvelõdési Központ (Mátészalka)
A VIII. felnõtt amatõr színjátszó találkozó megrendezésére
határon túli csoportok részvételével 600 000 Ft

Csenger Város Önkormányzat Mûvelõdési Központ és Könyvtár
(Csenger)
A Dsida Jenõ-emlékversenyre és konferenciára 150 000 Ft

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár
és Mûvelõdési Intézet (Szolnok)
Megyei képzõ- és iparmûvészeti tárlat megrendezésére 600 000 Ft

VOKE Csomóponti Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Szolnok)
A szolnoki gyermek- és ifjúsági amatõr mûvészeti bemutatóra
és szabadtéri programokra 150 000 Ft

Székely Mihály Kórus Közmûvelõdési Alapítvány (Jászberény)
Megyei és regionális közmûvelõdési programokon
való részvételre és szervezésre 150 000 Ft

Jászapátiak Baráti Egyesülete (Jászapáti)
Jászapáti táncgála 2007 megrendezésére 200 000 Ft

Kunhegyes Városi Könyvtár és Közmûvelõdési Intézmény
(Kunhegyes)
A II. összmûvészeti fesztivál megrendezésére 150 000 Ft

Fekete László Általános Mûvelõdési Központ (Tiszafüred)
Randevú a Tisza partján címû testvérvárosi találkozó megrendezésére 400 000 Ft
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Általános Mûvelõdési Központ (Tiszaörs)
I. tiszaörsi káposztás bárány fesztiválra 100 000 Ft

Martfû Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Martfû)
Regionális foltvarró szakmai találkozó megrendezésére 100 000 Ft

Városi Mûvelõdési Központ és József Attila Könyvtár
(Kunszentmárton)
Honnan jöttünk, hol a helyünk? címû rendezvénysorozatra 100 000 Ft

Sinka István Mûvelõdési Központ, Mûvészeti Iskola és Városi
Könyvtár (Vésztõ)
Sinka István születésének 110. évfordulója tiszteletére szervezett
szakmai rendezvény 100 000 Ft

Vajda Péter Mûvelõdési Központ és Turul Mozi (Szarvas)
A XI. Ruzicskay György mûvészeti emlékversenyre 100 000 Ft

Csabai Szlovákok Szervezete (Békéscsaba)
A dél-alföldi szlovák kultúra bemutatására Budapesten 100 000 Ft

VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Békéscsaba)
Évadnyitó fúvószenekari hangverseny megrendezésére 150 000 Ft

Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület (Békéscsaba)
Vendégvárás-idegenforgalom közmûvelõdési konferenciára 500 000 Ft

Életfa Kulturális Alapítvány (Békéscsaba)
Fiatalok Európája – kulturális identitás a globalizáció korában
címû rendezvényre 150 000 Ft

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör (Békéscsaba)
Kulturális kavalkád az ifiházban címû rendezvénysorozatra 1 000 000 Ft

Örökség Népfõiskolai Szövetség (Békéscsaba)
Szerves társadalom felé 2007 XXVII. örökség népfõiskolai találkozóra 300 000 Ft

Vizuális Kultúráért Közhasznú Egyesület (Békéscsaba)
Dél-alföldi régióban mûködõ képzõ- és iparmûvészeti alkotókörök találkozójára 300 000 Ft

A Körös-Vidék Drámapedagógiájáért Alapítvány (Békéscsaba)
A bábszínház és a színház szerepe a gyermekek mûvészeti nevelésében
címû regionális konferenciára 300 000 Ft

Magyar–Lengyel Baráti Kulturális Egyesület (Békéscsaba)
A VII. lengyel nap Békéscsabán címû programsorozatra 250 000 Ft

Békés Megyei Mûvelõdési Központ, Kézmûves Szakiskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola (Békéscsaba)
A Békés Megyei Mûvelõdési Központ szakmai rendezvényeire 1 000 000 Ft
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Mezõberényi Cigányokért Egyesület (Mezõberény)
A Békés megyei amatõr cigány mûvészek és csoportok találkozójára 100 000 Ft

Erkel Ferenc Általános Mûvelõdési Központ (Gyula)
A III. gyulai diáknapok, a városi adventi ünnepség
és a gyulai reneszánsz karnevál megrendezésére 500 000 Ft

Mezõhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános
Mûvelõdési Központja (Mezõhegyes)
A magyar kultúra napja 2008 megrendezésére 100 000 Ft

Petõfi Kulturális Kht. (Orosháza)
A II. retro könnyûzenei fesztiválra 500 000 Ft

Körös-Vidéki Képzõmûvészeti Egyesület (Csorvás)
A körös-vidéki képzõmûvészeti egyesület és az aradi fiatal képzõmûvészek
közös képzõmûvészeti szakmai találkozójára 200 000 Ft

Kulturális Központok Országos Szövetsége (Kecskemét)
A közmûvelõdés új kihívásai III. címû
országos közmûvelõdési konferenciára* 1 000 000 Ft

Kecskeméti Ifjúsági Otthon (Kecskemét)
A Kecskeméti Ifjúsági Otthon által szervezett országos és regionális
szakmai rendezvényekre és nem hivatásos mûvészeti találkozókra 1 800 000 Ft

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közmûvelõdési Szakmai
Tanácsa (Kecskemét)
Országos és Bács-Kiskun megyei amatõr mûvészeti
rendezvények lebonyolítására 500 000 Ft

Arany János Mûvelõdési Központ (Tiszakécske)
A kécskei õsz 2007 címû rendezvénysorozat megvalósítására 350 000 Ft

Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület (Kiskunfélegyháza)
Szakmai rendezvényekre és nem hivatásos mûvészeti találkozókra 100 000 Ft

Országos Petõfi Sándor Társaság (Kiskõrös)
Petõfi-emlékhelyek 23. nemzetközi találkozójára Sárszentlõrincen 100 000 Ft

Kodály Zoltán Általános Mûvelõdési Központ (Dunapataj)
A kistérségi Kodály-vetélkedõre és a népdaléneklési találkozóra 150 000 Ft

Szabadidõs Sportklub (Szentes)
Amatõr táncmûvészeti találkozók szervezésére 150 000 Ft

Egyesített Közmûvelõdési Intézmény Mûvelõdési Ház és Községi
Könyvtár (Szegvár)
Szentes térsége amatõr alkotóinak találkozójára 150 000 Ft

Mûvelõdési Központ és Városi Galéria (Csongrád)
A X. Tisza-vidéki amatõr képzõmûvészek kiállítására 100 000 Ft
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Bartók Béla Mûvelõdési Központ (Szeged)
III. Fool Moon nemzetközi a Cappella fesztiválra
és a Bartók Béla mûvelõdési központ Heller Ödön mûvelõdési házának
50 éves évfordulós ünnepségsorozatára 400 000 Ft

Alkotó Ifjúságért Közhasznú Alapítvány (Szeged)
Amatõr fiatal alkotók közös gálájára 100 000 Ft

Dél-Alföldi Teleházak Regionális Egyesülete (Szeged)
A jövõ teleháza szakmai konferencia és kiállítás megrendezésére
a Dél-Alföldön információ, kommunikáció
és technikai hozzáférési pontok fejlesztése céljából 250 000 Ft

Csongrád Megyei Közmûvelõdési Tanácsadó Központ (Szeged)
Az õszi összmûvészeti fesztiválra 400 000 Ft

Galyasi Miklós Muzeális és Közmûvelõdési Intézmény
(Hódmezõvásárhely)
A XXII. amatõr kistérségi mûvészeti fesztivál megrendezésére
Hódmezõvásárhelyen 150 000 Ft

Németh László Kulturális és Ifjúsági Egyesület (Mezõszilas)
Falunapi kistérségi ifjúsági találkozóra bemutatókra 150 000 Ft

Városi Mûvelõdési Központ (Dunaföldvár)
Francia nyelvû ifjúsági színjátszó találkozóra 400 000 Ft

Paksi Közmûvelõdési Kht. (Paks)
Ki mit tud? Paks, 2007 megrendezésére 100 000 Ft

Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes Közhaszú
Egyesület (Szekszárd)
A szekszárdi Gárdonyi Zoltán református együttes
magyar kórusok napja alkalmából rendezett ünnepi hangversenyére 100 000 Ft

Vörösmarty Mihály Általános Mûvelõdési Központ (Bonyhád)
Wass Albert vers- és prózamondó verseny megrendezésére 100 000 Ft

Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Sásd)
A sásdi napokra 500 000 Ft

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága (Kaposvár)
Amatõr mûvészeti találkozók és képzõ- és iparmûvészeti pályázat 1 000 000 Ft

Városi Mûvelõdési Központ (Tamási)
Országos fúvószenei fesztivál és minõsítõ megrendezésére Tamásiban 200 000 Ft

Dombóvári Mûvelõdési Ház Kht. (Dombóvár)
A 2008-as Dombóvári nemzetközi színjátszó és drámás találkozó
elõkészítõ programjára 1 000 000 Ft
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Bányász Kulturális Szövetség (Pécs)
Szakmai rendezvények, nem hivatásos mûvészeti találkozók támogatására 400 000 Ft

Cigány Kulturális és Közmûvelõdési Egyesület (Pécs)
A XVI. cigány kulturális napok Pécs, 2007 címû rendezvénysorozatra 300 000 Ft

Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány (Pécs)
Vers- és prózamondó verseny megrendezésére a baranyai
és somogyi német nemzetiségi felsõ tagozatos általános iskolásoknak 150 000 Ft

Pécsi Férfikar Alapítvány (Pécs)
A XII. európai bordalfesztivál megrendezésére 1 000 000 Ft

Pécsi Kulturális Központ (Pécs)
Ismerjük múltunkat – tervezzük jövõnket! címû szakmai rendezvények, nem
hivatásos mûvészeti találkozókra a pécsi kulturális központ szervezésében* 2 500 000 Ft

Pécsi Ifjúsági Központ (Pécs)
A magyarság õstörténete és a játék és tanulás
címû programsorozatok támogatására 400 000 Ft

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs)
A Baranya megyei kulturális és idegenforgalmi központ
szakmai rendezvényeire és amatõr mûvészeti fesztiváljára* 3 000 000 Ft

Óperencia Regionális Kulturális Egyesület (Pécs)
A pécsi drámatanár találkozó II. megrendezésére 100 000 Ft

Apolló Kulturális Egyesület (Pécs)
A PSZT – pécsi színjátszó találkozóra 150 000 Ft

Bükkösdi Közösségfejlesztõ Egyesület (Bükkösd)
A mézes-mázas fesztivál megrendezésére 300 000 Ft

Fülep Lajos Városi Mûvelõdési Központ, Szabadtéri Színház,
Könyvtár és Sportcsarnok (Pécsvárad)
Az áldott advent, a teaház, a nyugdíjasklubok regionális találkozóra
és az emlékezés a felvidéki kitelepítések 60 éves jubileumára
címû rendezvények megrendezésére 1 000 000 Ft

Pellérdi ÁMK Mûvelõdési Háza (Pellérd)
A soknemzetiségû pécsi kistérségi találkozásokra 500 000 Ft

Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület (Szigetvár)
Fiatalok a helyi közmûvelõdésben címû rendezvényre 600 000 Ft

VOKE Vörösmarty Mihály Mûvelõdési Ház (Székesfehérvár)
Ifjúsági amatõr jazzmûvészeti csoportok kulturális találkozójára 100 000 Ft

Fejér Megyei Mûvelõdési Központ (Székesfehérvár)
Felnevelõ tájunk címû elõadássorozat megrendezésére
a székesfehérvári iskolák felsõ tagozatos tanulóinak 100 000 Ft
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Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár (Balatonkenese)
Amatõr mûvészet – határok nélkül címû amatõr mûvészeti
csoportok találkozójára 600 000 Ft

Kultúrház (Berhida)
Az I. országos Hida-fesztiválra 200 000 Ft

Gyermekkultúráért Alapítvány (Veszprém)
A Simon István-emléknap megrendezésére Bazsiban 100 000 Ft

Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Veszprém)
Örömteli olvasás címû rendezvénysorozatra 100 000 Ft

Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézet (Veszprém)
Veszprém megye közmûvelõdési és kisebbségi szakmai rendezvényeire 2 500 000 Ft

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár (Balatonalmádi)
A magyar kultúra napja 2008 és az 5 éves a Pannónia Kulturális Központ
és Könyvtár címû rendezvényekre 200 000 Ft

VOKE Batsányi János Mûvelõdési és Oktatási Központ (Tapolca)
A VOKE szakmai rendezvényeire és nem hivatalos mûvészeti találkozóira 400 000 Ft

Kisfaludy Sándor Mûvelõdési Központ, Könyvtár és Emlékház
(Sümeg)
Regionális falusi és kisvárosi színjátszó csoportok
2007. évi találkozójára Sümegen 200 000 Ft

Goldmark Károly Mûvelõdési Központ és Szabadtéri Színház
(Keszthely)
Kistérségi és regionális hatókörû közmûvelõdési program lebonyolítására 600 000 Ft

Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány (Zirc)
Kórusjubileum megrendezésére a Magas-Bakonyban 200 000 Ft

Mûvelõdési Ház (Szentgál)
Komádiádé–Boka Gábor színházi sorozatára 100 000 Ft

Jókai Mór Mûvelõdési Központ (Pápa)
II. kistérségi amatõr mûvészeti fesztivál – játszószín megszervezésére 300 000 Ft

Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház (Nagykanizsa)
A VIII. Kárpát-medencei Csengey Dénes vers- és prózamondó verseny
selejtezõjére 400 000 Ft

Királyi Pál Általános Mûvelõdési Központ (Szepetnek)
Megyei kulturális találkozó és hangverseny megrendezésére 100 000 Ft

Bázakerettyei Oktatási és Mûvelõdési Központ (Bázakerettye)
A top-rock amatõr fesztiválra 100 000 Ft
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Zaláért Egyesület (Zalaegerszeg)
A zalai mûvészeti fesztivál gálamûsorára 500 000 Ft

Zala Megyei Mûvelõdési és Pedagógiai Intézet, Szakképzõ Iskola
(Zalaegerszeg)
Minden elõrelépés nyereség a haladni akaróknak
címû zalai közmûvelõdési programsorozatra 800 000 Ft

Gönczi Ferenc Általános Mûvelõdési Központ és Közép-Európai
Kulturális Intézet (Zalaegerszeg)
Amatõr mûvészeti csoportok és szólisták megyei bemutatójára 150 000 Ft

Salla Mûvelõdési Központ, Könyvtár és Alapfokú Mûvészeti Iskola
(Zalalövõ)
Hagyományápolással a helyi indentitásért címû programsorozatra 400 000 Ft

Apáczai Csere János Általános Mûvelõdési Központ (Zalaegerszeg)
Idegen nyelvi ki mit tudra 300 000 Ft

Énekmondó Alapítvány (Zalaegerszeg)
Az énekmondó fesztivál és az advent varázsa címû programok megvalósítására 200 000 Ft

Öveges József Általános Mûvelõdési Központ (Zalaegerszeg)
Szakmai rendezvények nem hivatásos mûvészeti találkozók megrendezésére 300 000 Ft

Mikekarácsonyfáért Közhasznú Egyesület (Mikekarácsonyfa)
A Mikekarácsonyfáért Egyesület kulturális programjaira 150 000 Ft

Gyermekek Háza (Gyõr)
A háznyitogató, a 7végén és a Kodály-jubileum rendezvényeire 200 000 Ft

Magyar Versmondók Egyesülete Gyõr-Moson-sopron Megyei
Szervezete (Gyõr)
A X. Kormos István regionális és nemzetközi vers- és prózamondó verseny
döntõjére, és a VI. Radnóti Miklós regionális és nemzetközi
vers- és prózamondó versenyre 200 000 Ft

Gyõri Fotóklub Egyesület (Gyõr)
A 2008. évi Pannónia fotómûvészeti fórum
és a VI. Pannónia diaszalon megrendezésére Gyõrött 200 000 Ft

Kazinczy Ferenc Mûvelõdési Ház (Pannonhalma)
Pannonhalma 2007. õszi és téli nagyrendezvényeinek megvalósítására 600 000 Ft

Rábaközi Mûvelõdési Központ és Városi Könyvtár (Kapuvár)
A kapuvári mûvészeti fesztivál, az õszi-téli elõadássorozatra,
városi nyugdíjas napra, filmklubra és a farsang megrendezésére 400 000 Ft

Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Celldömölk)
Kemenesi õsz 2007 – A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár komplex közmûvelõdési rendezvénysorozatára 300 000 Ft
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Majorett Alapítvány (Sárvár)
A majorettgála 2007 megrendezésére 100 000 Ft

Gyermekek Háza (Szombathely)
Gyermek mûvészeti fesztivál 2008 megrendezésére 300 000 Ft

Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központ (Szombathely)
Gyökerek és friss hajtások II. az MMIK 2007/2008. évi megyei,
regionális, országos és nemzetközi nagyrendezvényeire 2 000 000 Ft

Mûvelõdési Intézmények, Megyei és Regionális Kulturális
Szervezõdések Országos Szövetsége (Szombathely)
Szakmai tanácskozás megrendezésére hálózat-partnerség-minõség címmel 1 000 000 Ft

Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület (Szombathely)
Közmûvelõdési rendezvények lebonyolítására a Nyugat-Dunántúlon 2 000 000 Ft

Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Gencsapáti)
Ünnepek mûvészete címmel kulturális programsorozat megrendezésére 500 000 Ft

Jurisics-vár Mûvelõdési Központ és Várszínház (Kõszeg)
Kõszegi õsz 2007 megrendezésére 800 000 Ft

Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár (Bük)
A történelmi emlékhét címû közmûvelõdési rendezvénysorozatra 100 000 Ft

Rumi Kórusegyesület (Rum)
A Rába menti dalostalálkozó megrendezésére 100 000 Ft

Városi Mûvelõdési Ház (Vasvár)
Szakmai rendezvények, nem hivatalos mûvészeti találkozók támogatására 150 000 Ft

Pannon Kapu Kulturális Egyesület (Szentgotthárd)
Szentgotthárdi rendezvények és nem hivatalos mûvészeti találkozók
lebonyolítására 1 000 000 Ft

Téka Kulturális Alapítvány (Gherla–Szamosújvár)
Az égtájak – IX. nemzetközi fesztiválra 400 000 Ft

Transylvania Trust Alapítvány (Cluj Napoca–Kolozsvár)
Farsangi mulatságra és kulturális programra Bonchidán 600 000 Ft

Eufónia Kulturális Egyesület (Sfintu Gheorghe–Sepsiszentgyörgy)
A VII. háromszék nemzetközi kamarakórus fesztiválra 200 000 Ft

Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület (Cluj Napoca–Kolozsvár)
A XII. Kárpát-medencei magyar kulturális napokra 2 000 000 Ft

Artera Alapítvány (Odorheiu-Secuiesc–Székelyudvarhely)
Karácsony fényei címû rendezvényre 500 000 Ft
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Agora Alapítvány (Miercurea-Ciuc–Csíkszereda)
A zene varázsa évfordulós rendezvény lebonyolítására
Kodály Zoltán születésének 125. évfordulóján 150 000 Ft

Teleki Magyar Ház Társaság (Baia Mare–Nagybánya)
Gróf Teleki Sándor halálának 115. évfordulója címû emlékkillításra 100 000 Ft

Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány (Cluj Napoca–Kolozsvár)
A Heltai Gáspár könyvtári alapítvány közmûvelõdési programjaira 500 000 Ft

Hargita Megyei Hagyományõrzési Forrásközpont
(Odorheiu-Secuiesc–Székelyudvarhely)
A magyar kultúra napja megrendezésére Udvarhelyszéken 100 000 Ft

Areopolisz Egyesület (Odorheiu-Secuiesc–Székelyudvarhely)
Areopolisz szabadegyetem címû elõadássorozatra 100 000 Ft

Philadelphia Transylvania Alapítvány (Valea Lui
Mihai–Érmihályfalva)
Határtalan magyar költészet címû rendezvényre 250 000 Ft

Mezõmadaras Fejlesztési Egyesülete (Tirgu Mures–Marosvásárhely)
Batthyány Lajosra emlékezünk a székely mezõségen
címû tudományos konferencia lebonyolítására 200 000 Ft

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (Uzsgorod–Ungvár)
A KMKSZ Hagyományos amatõr rendezvényeinek,
fesztiváljának megrendezésére 300 000 Ft

Vajdasági Magyar Népmûvészeti és Közmûvelõdési Központ (Novi
Sad – Újvidék)
A VMNKK szakmai rendezvényeinek támogatására 400 000 Ft

Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közmûvelõdési
Szövetség–Csemadok (Bratislava–Pozsony)
Az V. gömöri kulturális napok megrendezésére, Rozsnyón és térségében 700 000 Ft

Vámbéry Polgári Tárulás (Dunajska-Streda–Dunaszerdahely)
A Vámbéry Ármin szellemi öröksége nyomában
címû közmûvelõdési rendezvénysorozatra 400 000 Ft

Szlovákiai Magyar Írók Társasága (Bratislava–Pozsony)
Az írótársaság szakmai rendezvényeire 250 000 Ft

Csemadok Kassa környéki területi választmánya (Moldava Nad
Bodvou–Szepsi)
IX. Egressy Béni országos színjátszó fesztivál és a falusi színjátszócsoportok
IX. országos fesztiválja megrendezésére 1 500 000 Ft

Katedra Alapítvány (Dunajska-Streda–Dunaszerdahely)
XVI. katedra napok címû országos szakmai rendezvényre 800 000 Ft
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2. Szakmai nyári táborok

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus
(Budapest)
Az MMIKL nyári tehetséggondozó táboraira* 1 500 000 Ft

Lánchíd Kör (Budapest)
Helytörténeti, honismereti tábor megrendezésére
egy vidéki és egy budapesti helyszínen 240 000 Ft

Academia Ludi Et Artis Egyesület (Budapest)
Mûvészeti táborok megrendezésére 200 000 Ft

Magyar Versmondók Egyesülete (Budapest)
Nyári országos versmondó táborok megszervezésére
(versmûvészeti szeminárium, színész- és elõadómûvész-felkészítõ mûhely) 250 000 Ft

Maczibányi Téri Mûvelõdési Központ (Budapest)
A Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ szervezésében,
három vidéki helyszínen, alkotó jellegû nyári táborok megrendezésére 380 000 Ft

Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány (Budapest)
Komplex mûvészeti táborok megszervezésére fokozottan
hátrányos helyzetû és határainkon túli gyerekek részvételével 250 000 Ft

People Team Alapítvány (Budapest)
Az alapítvány alkotótáborára Kecskeméten: képzõmûvészeti,
fotómûvészeti és színjátszótábor 8–17 éveseknek 200 000 Ft

Aranytíz Mûvelõdési Központ (Budapest)
Szurdokpüspöki alkotó- és szakmai táborra 300 000 Ft

Pest Megyei Közmûvelõdési Információs Központ (Budapest)
Pest megyei amatõr színjátszó és képzõmûvészeti táborok megszervezésére 1 500 000 Ft

Cimbora Alapítvány az Egészséges és Kulturált Gyermekekért
(Budapest)
Cimbora tábor megrendezésére 600 000 Ft

Garabonciás Alapítvány (Budapest)
Történelmi játszótábor megrendezésére a Garanbonciás ifjúsági
és gyermekegyüttes tagjai számára 100 000 Ft

Leonardo 41 Alapítvány (Budapest)
Mûvészetpedagógiai tehetséggondozó mûhely megrendezésére* 700 000 Ft
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Józsefvárosi Kulturális Központ (Budapest)
,,Szelek szárnyán, várak ormán” természetjáró és honismereti tábor
megrendezésére Magyarkúton 100 000 Ft

Yawu Mûvészeti Mûhely Kulturális Egyesület (Budapest)
Alkotó jellegû nyári táborok megrendezésére a törökszentmiklósi kistérségben 100 000 Ft

Budapest Fõváros XV. Kerületi Rákospalota, Pestújhely,
Újpalota Önkormányzat Csokonai Mûvelõdési Központ (Budapest)
Mûvészeti táborokra a Csokonai Mûvelõdési Központ szervezésében 150 000 Ft

Kondor Béla Közösségi Ház (Budapest)
Balatonszemesi országos vers- és prózamondótábor megrendezésére 250 000 Ft

Magyar Versmondásért Alapítvány (Budapest)
IX. Vörösmarty Mihály nemzetközi vers- és prózamondó szakmai tábor
megrendezésére 300 000 Ft

Csepeli Munkásotthon Alapítvány (Budapest)
Vakáció 2007 tábor megrendezésére a Batthyány-emlékév jegyében 100 000 Ft

Magyar Szín-Játékos Szövetség (Budapest)
Színjátszó tábor megrendezésére 100 000 Ft

Magyar Bábjátékos Egyesület (Budaörs)
Reménység szigete címû református alkotó bábostábor megrendezésére
vidéki és határon túlról érkezõ óvónõk részére 600 000 Ft

VOKE József Attila Mûvelõdési Központ (Dunakeszi)
A nagyszülõ-unoka és a játsszunk színházat! táborok megvalósítására 120 000 Ft

József Attila Mûvelõdési Ház (Vecsés)
XI. vecsési képzõmûvészeti alkotótáborra 120 000 Ft

Városi Szabadidõközpont (Szigethalom)
Esély, hogy a vakáció ne teljen haszontalanul címû angol nyelvi tábor
megrendezésére hátrányos helyzetû fiatalok részére 250 000 Ft

Galéria Alapítvány (Dabas)
Nyári képzõmûvészeti szaktábor szervezésére
dabasi kistérségi amatõrök részére* 300 000 Ft

Általános Mûvelõdési Központ (Mikebuda)
Honismereti tábor megrendezésére a Zemplénben mikebudai,
hátrányos helyzetû tanulók számára 150 000 Ft

A Közmûvelõdés Háza Kht. (Tatabánya)
A Közmûvelõdés Háza két tehetséggondozó szaktáborára 450 000 Ft

Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Oroszlány)
Honfoglaló magyarok között elnevezésû történelmi tábor megrendezésére 100 000 Ft
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Magyary Zoltán Városi és Megyei Mûvelõdési Központ (Tata)
Tehetséggondozó, alkotó jellegû nyári tábor megrendezésére 300 000 Ft

Csokonai Mûvelõdési Központ (Komárom)
Cimenatõrök alkotótábor megrendezésére 100 000 Ft

Hatvan Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Hatvan)
Az idõutazás történelmi, kézmûves játszótáborra 100 000 Ft

Grassalkovich Oktatási és Kulturális Alapítvány (Hatvan)
Mûvészeti tehetséggondozó tábor és honismereti tábor megrendezésére
a Batthyány-évforduló jegyében 250 000 Ft

Városi Kulturális és Sportintézmény (Lõrinci)
Lõrinci térségi tehetséggondozó mûvészeti tábor megrendezésére 100 000 Ft

Lélekpendítõk Társasága (Salgótarján)
A kövek-fények-hangok honismereti táborra 300 000 Ft

Stúdió vagy amit akartok Színtársulat Egyesülete (Gyöngyös)
Színjátékos oktató nyári táborra 100 000 Ft

Nagyközségi Könyvtár (Recsk)
Várbükki olvasótábor megszervezésére 12–14 éves gyerekek részére 100 000 Ft

Cantus Agriensis (Egri Énekesek) (Eger)
Legyen a zene mindenkié – A Cantus Agriensis zenei táborára 100 000 Ft

Mûvészetek Háza Eger Kulturális és Szórakoztató Kht. (Eger)
Vidéki nyári táborok megrendezésére 300 000 Ft

Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ (Eger)
Sátorfalva közösségi táborára 300 000 Ft

Bartakovics Béla Mûvelõdési Központ (Eger)
Tehetséggondozó, alkotó jellegû táborok megszervezésére
a Bartakovics Béla Mûvelõdési Központban 250 000 Ft

Faluház (Egerszalók)
Családi kézmûves tábor és nomád tábor megszervezésére 100 000 Ft

Mezõkövesdi Mûvelõdési Közalapítvány (Mezõkövesd)
Tehetséggondozó, alkotó jellegû, honismereti célú táborra 150 000 Ft

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmûvelõdési és Idegenforgalmi
Intézet (Miskolc)
Tehetséges cigány gyermekek tehetséggondozó nyári táborozására 230 000 Ft

Ifjúsági és Szabadidõ Ház (Miskolc)
Mindenem a tánc és az alkotás az ifjúsági és szabadidõ ház
nyári szakmai táboraira Szlovákiában 150 000 Ft
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Közösségi Ház és Nagyközségi Könyvtár (Alsózsolca)
A parnasszus irodalmi alkotótáborra 100 000 Ft

Derkovits Gyula Mûvelõdési Központ és Városi Könyvtár
(Tiszaújváros)
Nyári táborok megszervezésére a tehetséges gyermekek számára 400 000 Ft

Egressy Béni Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Kazincbarcika)
A gyalogolni jó, az ideál honismereti tábor és a kézmûves nyár Fónagyságon
tehetséggondozó, alkotó jellegû táborok megrendezésére 300 000 Ft

Tompa Mihály Gömöri Kulturális Egyesület (Gömörszõlõs)
A gömöri mûhely képzõmûvészeti alkotóközösség táborára 100 000 Ft

Alkotótábori Egyesület, Encs (Hidasnémeti)
A vizuális nyelv komplex fejlesztésére nyári táborban
a hátrányos helyzetû fiataloknak 250 000 Ft

A Mûvelõdés Háza (Sárospatak)
Bodrog ifjúsági csoport nyári táborára a reformkor kultúrájának jegyében* 200 000 Ft

Kossuth Lajos Mûvelõdési Központ (Sátoraljaújhely)
Zempléni pillanatok 2007 címû fotós alkotótábor megrendezésére
a sátoraljaújhelyi kistérségben 200 000 Ft

Zempléni-Abaúji Falusi Turizmusért Egyesület (Kovácsvágás)
Alkotó- és honismereti napok Zemplénben címû tábor megvalósítására 200 000 Ft

Köz-Ért Egyesület (Debrecen)
Az ismerd meg hazádat honismereti nyári táborra 100 000 Ft

Fazekas Mihály Mûvelõdési Ház (Görbeháza)
Múltunk megismertetése a jövõ nemzedékével címû tábor lebonyolítására 300 000 Ft

Móricz Pál Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Hajdúnánás)
Csodafejû gyerekdarab színpadra állításának tábori munkájára 200 000 Ft

Görög Demeter Mûvelõdési Ház (Hajdúdorog)
Olvasótábor megszervezésére 14–16 éves gyerekeknek 250 000 Ft

Bihari Múzeum Baráti Köre (Berettyóújfalu)
A XXXI. bihari honismereti tábor megrendezésére 300 000 Ft

Kenderkóc Hagyományõrzõ Egyesület (Püspökladány)
Honismereti tábor megrendezésére Nagykörûben
magyar és cigány fiatalok részvételével 100 000 Ft

Csillagvirág – 2001 Alapítvány (Báránd)
A komplex és a honismereti tábor megvalósítására 100 000 Ft

Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Nagyrábé)
Generációk tábora megszervezésére 400 000 Ft
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Karácsony Sándor Általános Mûvelõdési Központ (Földes)
Helytörténeti tábor megszervezésére 150 000 Ft

Mácsai Sándor Mûvelõdési Ház (Kaba)
Sárréti képzõmûvészeti alkotótábor megrendezésére 100 000 Ft

Nyírbátori Közmûvelõdési és Idegenforgalmi Kht. (Nyírbátor)
Országos színjátszó táborra* 300 000 Ft

Szárnyas Sárkány Kulturális Szolgáltató Egyéni Cég (Nyírbátor)
A IV. sárkányra fel! Nemzetközi mûvészeti és közösségfejlesztõ tábor
szervezésére 200 000 Ft

Lakókörzeti Mûvelõdési Házak Igazgatósága (Nyíregyháza)
Nyári tehetséggondozó, honismereti és mûvészeti táborok megrendezésére
hátrányos helyzetû gyerekek részére 100 000 Ft

Baráti Kör a Gyermekképzõmûvészetért Egyesület (Nyíregyháza)
Ipar- és képzõmûvészet nyári alkotótábor megszervezésére
7–18 évesek számára 400 000 Ft

Temi Móricz Zsigmond Mûvelõdési és Ifjúsági Ház Közhasznú
Alapítvány (Nyíregyháza)
A Basic Junior táncklub Vivitányban megrendezendõ szakmai,
nyári tánctáborára 150 000 Ft

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai
Közmûvelõdési és Képzési Intézete (Nyíregyháza)
Megyei Független Filmes Alkotótábor megrendezésére Csengerben 200 000 Ft

Városi Mûvelõdési Központ (Mátészalka)
A mátészalkai Merengõ Színköz táborozására a szlovákiai Füleken 150 000 Ft

Csenger Város Önkormányzat Mûvelõdési Központ és Könyvtár
(Csenger)
Bábozzunk! Kistérségi bábostáborra 300 000 Ft

Fortuna Tánc, Sportegyesület (Jászárokszállás)
Nyári mûvészeti, tehetséggondozó, társastánc-táborra 200 000 Ft

Fényszaruiak Baráti Egyesülete (Jászfényszaru)
Indiánok Felsõörsön, Uff velünk a Balatonban címû
X. drámajátékos komplex mûvészeti alkotótáborra 200 000 Ft

Jászapátiak Baráti Egyesülete (Jászapáti)
11. JAK tábor gyermekmûvészeinek táborára 300 000 Ft

Mûvelõdési Ház Jászivány (Jászivány)
A Jász-Kun honismereti táborra 400 000 Ft

Déryné Mûvelõdési és Ifjúsági Központ (Karcag)
VIII. országos foltvarró tábor megrendezésére Karcagon 200 000 Ft
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Túrkevei Kulturális Egyesület (Túrkeve)
A nagykunság történelme nyomában címû táborra 250 000 Ft

Sinka István Mûvelõdési Központ Mûvészeti Iskola
és Városi Könyvtár (Vésztõ)
Tehetséggondozó, alkotó jellegû és honismereti célú nyári táborokra 100 000 Ft

Vajda Péter Mûvelõdési Központ és Turul Mozi (Szarvas)
VII. festõ-alkotó tábor és II. mûvészetek nyári táborának megrendezésére 150 000 Ft

Dél-Alföldi Regionális Közmûvelõdési Egyesület (Békéscsaba)
Tehetséggondozó, alkotó jellegû és honismereti célú nyári tábor
megrendezésére a Dél-alföldi régióban 400 000 Ft

Vizuális Kultúráért Közhasznú Egyesület (Békéscsaba)
Alkotó7 ifjúsági mûvészeti alkotótábor megrendezésére 400 000 Ft

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör (Békéscsaba)
Nyári táborra az ifjúsági ház szervezésében 500 000 Ft

Karácsonyi János Honismereti Egyesület (Békéscsaba)
A KAPLIK nemzetközi tematikus honismereti táborra* 300 000 Ft

Békési Úti Közösségi Házak (Békéscsaba)
Nemzetközi képzõmûvész alktótáborra 100 000 Ft

Békés Megyei Mûvelõdési Központ, Kézmûves Szakiskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola (Békéscsaba)
Felnõtt amatõr képzõmûvészeti alktótáborra 150 000 Ft

Békés Városi Általános Mûvelõdési Központ (Békés)
Mûvészeti táborokra 500 000 Ft

Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány (Orosháza)
Zenei tábor szervezésére 200 000 Ft

Erdei Ferenc Mûvelõdési Központ és Mûvészeti Iskola (Kecskemét)
A Nép- és a honismereti komplex ismeretterjesztõ tábor
és honismereti tábor támogatására* 250 000 Ft

Kecskeméti Ifjúsági Otthon (Kecskemét)
Parádfürdõi alkotó- és honismereti táborra 450 000 Ft

Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekari Egyesület (Kiskunmajsa)
A Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekari Egyesület hagyományos
nyári táborának támogatására 200 000 Ft

Kiskunhalasi Mûvelõdési Központ Kulturális és Közmûvelõdési Kht.
(Kiskunhalas)
Kistérségi ifjúsági alkotó fotótáborra 140 000 Ft
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Kisszállás Községi Önkormányzat Könyvtára, Közmûvelõdési és
Sportiroda (Kisszállás)
Tehetséggondozó, alkotó jellegû és honismereti célú nyári táborokra 100 000 Ft

Szabadidõs Sportklub (Szentes)
Alkotó jellegû és honismereti célú nyári táborok szervezésére 200 000 Ft

Egyesített Közmûvelõdési Intézmény Mûvelõdési Ház és Községi
Könyvtár (Szegvár)
IV. én ezt tudom alkotó-, elõadómûvészeti tábor és kulturális hét
2007. évi megrendezésére 300 000 Ft

Nagyvilágban a Magyar Kultúráért Egyesület (Szeged)
Kistérségi és határon túli összefogáson alapuló
honismereti tematikus szaktábor megrendezésére Ópusztaszeren 300 000 Ft

Csongrád Megyei Közmûvelõdési Tanácsadó Központ (Szeged)
Kreatív kézmûves alkotótábor iparmûvészeti szakmai tábor megrendezésére 300 000 Ft

Kollázs Mûvészetoktatási Alapítvány (Kistelek)
Képzõmûvészeti alkotótábor megrendezésére 100 000 Ft

Dózsa György Oktatási és Közmûvelõdési Intézmény (Apátfalva)
Búboskemence címmel nyári tábor megrendezésére Apátfalván 250 000 Ft

Paksi Közmûvelõdési Kht. (Paks)
Emlékezés, megismerés, alkotás címû nyári honismereti és alkotótáborokra 400 000 Ft

Városi Mûvelõdési Központ (Tamási)
A tamási regionális fúvószenei táborra 350 000 Ft

Bartók Béla Mûvelõdési Ház (Iregszemcse)
Az iregszemcsei képzõ- és iparmûvészeti alkotótábor megrendezésére 150 000 Ft

Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Somogysárd)
Tehetséggondozó versmondó, színjátszó és elõadómûvészeti tábor
megszervezésére Somogysárdon 200 000 Ft

Control Stúdió Filmegyesület (Pécs)
Képköznapok 2007 címû dunaszekcsõi filmes alkotótábor
és fesztivál megrendezésére 200 000 Ft

Idõvonat Olvasótábor Alapítvány (Pécs)
XX. nemzetközi idõvonat olvasótábor megszervezésére 200 000 Ft

Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány (Pécs)
Német irodalmi olvasótábor megszervezésére baranyai és somogyi
felsõ tagozatos általános iskolásoknak 200 000 Ft

Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (Pécs)
III. országos gyermeklovas-találkozó címû alkotó jellegû,
honismereti és tehetséggondozó tábor megszervezésére 300 000 Ft
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Cigány Szociális és Mûvelõdési Módszertani Bázis (Pécs)
Nyári tábor megszervezésére cigány gyermekek részére 150 000 Ft

August Senoa Horvát Kulturális Egyesület (Pécs)
Horvát anyanyelvi-helyismereti tábor megrendezésére a horvát tengerparton 150 000 Ft

Lakótelepi Népfõiskola Egyesület (Pécs)
Öregmedve és Nagymedve kincskeresõ és alkotó tábor megrendezésére 200 000 Ft

Pécsi Fiatal Romák Reménységéért Egyesület (Pécs)
Pécsi és gödrei cigány gyermekek nyári táboroztatására 100 000 Ft

Misina Néptáncegyüttes Egyesület (Pécs)
Mûvészeti tehetséggondozó és közösségfejlesztõ tábor megszervezésére 150 000 Ft

Dunaszekcsõ Emlékeiért és Jövõjéért Alapítvány (Dunaszekcsõ)
Nemzetközi limes tábor – Ókori kalandtúra megszervezésére 250 000 Ft

Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület (Szigetvár)
A VI. grafikai és fotótáborra 200 000 Ft

Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Szentlõrinc)
Alkotótábor megrendezésére Pogányvölgyben 100 000 Ft

Alba Sansz Kulturális Alapítvány (Székesfehérvár)
Német nemzetiségi tábor megrendezésére az iskolás korosztály számára 200 000 Ft

Kulturmix Közhasznú Egyesület (Székesfehérvár)
Látványszínház színházi látvány a hungaricumok jegyében címû
tehetséggondozó, alkotó- és honismereti nyári tábor megrendezésére fiataloknak 200 000 Ft

Veszprém Megyei Gyermekszínjátszó és Drámapedagógiai Egyesület
(Veszprém)
Színjátszó tábor (10–26 éveseknek) megrendezésére 100 000 Ft

Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézet (Veszprém)
Tehetséggondozó tábor roma fiataloknak, valamint vers- és prózamondó tábor
megrendezésére tinédzsereknek* 250 000 Ft

Veszprém Megyei Amatõr Színjátszók Egyesülete (Veszprém)
Történelmi dramatikus tábor és ifjúsági színjátszó tábor megrendezésére 200 000 Ft

Pápai Amatõr Mûvészeti Mozgalomért Alapítvány
Közhasznú Szervezet (Pápa)
Honismereti vándortábor megrendezésére a pápai kistérségben 150 000 Ft

Jókai Mór Mûvelõdési Központ (Pápa)
Szeleburdiák színpad színjátékos táborára 100 000 Ft

Siófoki Fúvós és Mazsorett Egyesület (Siófok)
V. országos mazsorett és twirling tábor – tábor a táborban – megrendezésére 100 000 Ft
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Honismereti és Természetvédõ Közhasznú Egyesület (Mesztegnyõ)
A közmûvelõdési nyári honismereti tábor és a XXI. Kárpát-medencei
Ifjúsági Találkozó megrendezésére 350 000 Ft

Királyi Pál Általános Mûvelõdési Központ (Szepetnek)
Szép Zalában… címû honismereti nyári tábor megszervezésére Szepetneken 100 000 Ft

Kolon 21 Alapítvány (Zalaegerszeg)
Képzõ- és iparmûvészet iránt tehetséget érzõ 8–14 éves gyermekek részére
bentlakásos nyári tábor megszervezésére 100 000 Ft

Gönczi Ferenc Általános Mûvelõdési Központ és Közép-Európai
Kulturális Intézet (Zalaegerszeg)
Fiatalok szobrásztáborára 150 000 Ft

Zalai Katonai Hagyományõrzõ Egyesület (Zalaegerszeg)
Hagyományõrzõ tábor megszervezésére hátrányos helyzetû gyermekek számára 100 000 Ft

Gála Társastáncklub Egyesület (Zalaegerszeg)
Nyári tánctáborok lebonyolítására 350 000 Ft

Griff Bábszínház (Zalaegerszeg)
Zala megyei amatõr bábostábor megszervezésére 100 000 Ft

Reflex Színpad Egyesület (Zalaegerszeg)
Országos és nemzetközi színjátszó- és rendezõi tábor
és találkozó megrendezésére 250 000 Ft

Zalaszentiván Ifjúsági és Kulturális Egyesület (Zalaszentiván)
Több van benned, mint gondolnád! címû tehetséggondozó tábor lebonyolítására 100 000 Ft

Salla Mûvelõdési Központ, Könyvtár és Alapfokú Mûvészeti Iskola
(Zalalövõ)
Gróf Batthyány Lajos és a ’48-as forradalom címû tábor megszervezésére 100 000 Ft

Vaskakas Gyermekközmûvelõdési Alapítvány (Gyõr)
A Révai színkör nyári táborára 150 000 Ft

Magyar Versmondók Egyesülete Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Szervezete (Gyõr)
Regionális és nemzetközi intenzív, bentlakásos nyári versmondó
szaktábor megrendezésére Csornán 150 000 Ft

Gyõri Fotóklub Egyesület (Gyõr)
Természetfotós tábor megrendezésére a Közép- és Nyugat-dunántúli régióban 100 000 Ft

Kisfaludy Károly Általános Mûvelõdési Központ (Tét)
A VII. enesei fúvószenekari tábor és tehetséggondozó kurzus megrendezésére 100 000 Ft

Téti Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület (Tét)
Nemzetek egymáshoz közelítõ zene-, fúvószenekari tábor
és tehetséggondozó kurzus megszervezésére 200 000 Ft
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Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Celldömölk)
Tábor egész nyáron 2007 a kemenesaljai mûvelõdési központ és könyvtár
nyári táborozás programjára gyermekeknek és fiataloknak 350 000 Ft

Városi Mûvelõdési Ház (Vasvár)
Tehetséggondozó, alkotó jellegû és honismereti célú
nyári táborok megrendezésére 250 000 Ft

Gersekarátért Baráti Kör (Gersekarát)
Makettépítõ és -festõ rajztábor megszervezésére Gersekaráton 150 000 Ft

Faluház Baráti Kör (Gyõrvár)
Kalandozások Hétrétországban – Hegyháti fogyatékkal élõ
gyermekek és fiatalok honismereti táborára 150 000 Ft

Philadelphia Transylvania Alapítvány
(Valea Lui Mihai–Érmihályfalva)
Honunkat ismerve erõsek vagyunk címû tábor megszervezésére 100 000 Ft

Mandala Ifjúsági Kulturális Egyesület (Sfintu
Gheorghe–Sepsiszentgyörgy)
Az Arte Diem 2007 – nemzetközi összmûvészeti alkotótáborra 100 000 Ft

Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (Sfintu
Gheorghe–Sepsiszentgyörgy)
Kárpát-medencei anyanyelvi tábor megrendezésére 200 000 Ft

Minimum Party Társaság (Cluj Napoca–Kolozsvár)
A XII. minimum party mûvészeti tehetséggondozó alkotótábor
és szakmai fórum megszervezésére 300 000 Ft

Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány (Cluj Napoca–Kolozsvár)
A Heltai Gáspár Könyvtár Alapítvány közmûvelõdési célú nyári táboraira 150 000 Ft

Téka Kulturális Alapítvány (Gherla–Szamosújvár)
VIII. honismereti és anyanyelvi tábor megszervezésére
a mezõségi szórványközösségek számára 150 000 Ft

Kallós Zoltán Alapítvány (Cluj Napoca–Kolozsvár)
Honismereti és anyanyelvi tábor megszervezésére a szórványvidéki
I–IV. osztályos gyerekeknek 200 000 Ft

Városi Mûvelõdési Központ (Komárno–Komárom)
Nyári színjátszó tábor rendezésére 250 000 Ft

Szakképzõ és Felnõttképzési Intézmény (Kosice–Kassa)
Héthatár honismereti gyermektábor megszervezésére Révkomáromban 300 000 Ft

DÖNTÉSEK � NKA HÍRLEVÉL 699



3. Szakmai képzések, elõadások

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus
(Budapest)
Újjászületés – elõadássorozat, módszertani képzés megrendezésére* 1 000 000 Ft

Magyar Versmondók Egyesülete (Budapest)
Budapesti versmondómûhely megrendezésére 300 000 Ft

Múzeumok és Látogatók Alapítvány (Budapest)
Szakmai továbbképzés lebonyolítására múzeumi
és egyéb közmûvelõk számára 400 000 Ft

Aranytíz Mûvelõdési Központ (Budapest)
Budapesti népmûvelõk egyesülete ifjúsági tagozatának
és a fõvárosi rajzkörök alkotóinak szóló mûvészeti elõadássorozatra 100 000 Ft

Pest megyei Közmûvelõdési Intézet (Budapest)
A Pest megyei képzõmûvészeti mûhely keretében
megvalósuló képzéssorozat megvalósítására 200 000 Ft

Budapesti Mûvelõdési Központ (Budapest)
Minõségfejlesztés a közmûvelõdésben címû képzésre 650 000 Ft

Petõfi Csarnok Fõvárosi Ifjúsági Szabadidõ Központ Kht.
(Budapest)
Rendezvénybiztosítási és biztonságtechnikai konferenciasorozattal
összekötött szakmai képzés megvalósítására 800 000 Ft

József Attila Mûvelõdési Ház (Vecsés)
Vecsési képzõmûvészeti mûhely megrendezésére 150 000 Ft

Pest megyei Népmûvelõk Egyesülete (Dabas)
Pest Megyei népmûvelõk és önkormányzati tisztségviselõk szakmai képzésére* 300 000 Ft

Mikszáth Kálmán Mûvelõdési Központ (Balassagyarmat)
Az örökség kulturális mûhely elõadássorozatára 100 000 Ft

Magyary Zoltán Városi és Megyei Mûvelõdési Központ (Tata)
Egy lépéssel elõbbre Komárom-Esztergom megye címû
2007. évi közmûvelõdési képzési programra 280 000 Ft

Csokonai Mûvelõdési Központ (Komárom)
Közmûvelõdési szakemberek képzésére Komárom-Bábolna kistérségben 150 000 Ft

Élet- és Tudásfa Olvasókör (Salgótarján)
Elõadássorozat és szakmai képzés megvalósítására a reneszánsz
emlékév és a nógrádi vonatkozású évfordulók jegyében 400 000 Ft
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Gyöngyösi Kulturális és Közgyûjteményi Központ (Gyöngyös)
Civil szervezet létrehozása, mûködése, közmûvelõdési intézmény
és civil szervezetek együttmûködési lehetõségei címû elõadássorozatra 200 000 Ft

Bartakovics Béla Mûvelõdési Központ (Eger)
Önértékelés a közmûvelõdési szervezeteknél
címû szakmai képzés megvalósítására 250 000 Ft

Cantus Agriensis (Egri Énekesek) (Eger)
A Cantus Agrensis kulturális egyesület szakmai képzéseire
amatõr mûvészeti csoportvezetõk részére 200 000 Ft

Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ (Eger)
Komplex képzésre táborvezetõknek, táboroztatóknak, közösségfejlesztõknek 150 000 Ft

Mezõkövesdi Mûvelõdési Közalapítvány (Mezõkövesd)
Elõadássorozatra a 2008-as Hunyadi Mátyás és reneszánsz emlékév
szakmai elõkészítésére 200 000 Ft

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmûvelõdési és Idegenforgalmi
Intézet (Miskolc)
Közmûvelõdési intézményekben dolgozók részére szervezett
szakmai továbbképzésekre 600 000 Ft

A Sárospataki Amatõr Mûvészekért Alapítvány (Sárospatak)
A reneszánsz évhez kapcsolódó elõadás és történelmi játszóház
sorozat megrendezésére* 150 000 Ft

Kossuth Lajos Mûvelõdési Központ (Sátoraljaújhely)
Szakmai képzések, elõadássorozatok megrendezésére
közmûvelõdési szakembereknek 120 000 Ft

Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelõdési Intézet (Debrecen)
Önértékelés a közmûvelõdési szervezeteknél
címû továbbképzésre az észak-alföldi régióban 250 000 Ft

Derecske Térségi Közmûvelõdési, Könyvtár-Informatikai és
Vidékfejlesztési Közhasznú Társaság (Derecske)
Derecske–Létavértes kistérségi közmûvelõdési szakma napok megvalósítására 100 000 Ft

Mácsai Sándor Mûvelõdési Ház (Kaba)
A sárréti közmûvelõdési szakmai napokra 100 000 Ft

Nyírbátori Közmûvelõdési és Idegenforgalmi Kht. (Nyírbátor)
Szakmai párbeszéd a kistérségben címû elõadássorozatra* 400 000 Ft

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai
Közmûvelõdési és Képzési Intézete (Nyíregyháza)
Kórusvezetõk regionális szakmai továbbképzésére 200 000 Ft
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Városi Mûvelõdési és Zenei Központ Kht. (Szolnok)
Szakmai továbbképzés lebonyolítására, karnagyi klub az észak-alföldi régióban
dolgozó kórusvezetõk, ének-zene szakos tanárok számára 300 000 Ft

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és
Mûvelõdési Ház (Szolnok)
Szakmai továbbképzés megvalósítására Jász-Nagykun-Szolnok
és Békés megye községi mûvelõdési ház vezetõinek 350 000 Ft

Sinka István Mûvelõdési Központ, Mûvészeti Iskola és Városi
Könyvtár (Vésztõ)
Szakmai képzések, elõadások megrendezésére 100 000 Ft

Békés Megyei Mûvelõdési Központ, Kézmûves Szakiskola és
Alapfokú Mûvelõdési Iskola (Békéscsaba)
Dél-alföldi városi mûvelõdési központ igazgatók regionális továbbképzésére 200 000 Ft

Csabai Szlovákok Szervezete (Békéscsaba)
Szlovák kisebbségi közmûvelõdési szervezetek fejlesztésére
címû képzéssorozatra 400 000 Ft

Dél-Alföldi Regionális Közmûvelõdési Egyesület (Békéscsaba)
A közkultúra kistérségek, elõadássorozat lebonyolítására 300 000 Ft

Kecskeméti Ifjúsági Otthon (Kecskemét)
Szakmai képzés megvalósítására a hol.mi mûvészetpedagógiai
módszervásár és a játékanimátorok köre keretében 300 000 Ft

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közmûvelõdési Szakmai
Tanácsadó és Szolgáltató Intézete (Kecskemét)
Önértékelés a közmûvelõdési szervezeteknél címû képzés a közmûvelõdés
minõségfejlesztési programja megvalósítására 250 000 Ft

Kiskunhalasi Mûvelõdési Központ Kulturális és Közmûvelõdési Kht.
(Kiskunhalas)
Szakmai elõadássorozatra, komplex készség- és képességfejlesztõ tréningre 300 000 Ft

Csongrád Megyei Közmûvelõdési Tanácsadó Központ (Szeged)
Kommunikációs és médiatréningre Csongrád megye népmûvelõinek 200 000 Ft

Délvidéki Magyarok Ifjúsági Szervezete (Szeged)
A délvidéki mûvelõdési egyesületek a modern menedzsment útján
címû elõadássorozatra 300 000 Ft

Pécsi Kulturális Központ (Pécs)
Kultúra és kreativitás címmel a tudásbázis frissítését szolgáló elõadások
megrendezésére közmûvelõdési szakembereknek a Pécsi Kulturális Központban* 200 000 Ft

Cigány Kulturális és Közmûvelõdési Egyesület (Pécs)
Mûvészeti csoportok vezetõi számára tartott elõadásokra 100 000 Ft
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Pécsi Ifjúsági Központ (Pécs)
Segítség a közmûvelõdésben: a múzeumpedagógia címmel szakmai
elõadássorozat megrendezésére Pécs-Baranyai közmûvelõdési szakembereknek 200 000 Ft

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs)
Önértékelés a közmûvelõdési szervezeteknél
címû képzésre a dél-dunántúli régióban* 250 000 Ft

Nevelõk Háza Egyesület (Pécs)
A dél-dunántúli régió kulturális-közmûvelõdési területen mûködõ
civil szervezeteinek szakmai képzésére 250 000 Ft

Apolló Kulturális Egyesület (Pécs)
Vidéki TIE társulatok tréningsorozatára 150 000 Ft

Gyermekkultúráért Alapítvány (Veszprém)
V. Kodály szakmai napok – tudásfrissítõ szakmai képzés
megrendezésére Magyarpolányban 200 000 Ft

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidõ Központ (Ajka)
Önértékelés a közmûvelõdési szervezeteknél címû képzésre 250 000 Ft

Veszprém Megyei Közmûvelõdési Szakmai Egyesület (Pápa)
A Veszprém megyei közmûvelõdési szakmai egyesület
által szervezett szakmai napra 100 000 Ft

Jókai Mór Mûvelõdési Központ (Pápa)
Összemûködés drámamunka, gyerekszínjátszás, mûsorszerkesztés
60 órás képzés megvalósítására kisközösségek, mûvészeti csoportok vezetõinek 350 000 Ft

Zala Megyei Mûvelõdési és Pedagógiai Intézet, Szakképzõ Iskola
(Zalaegerszeg)
Önértékelés a közmûvelõdési szervezeteknél – Regionális képzés szervezésére 250 000 Ft

Humanitas Zala Alapítvány (Zalaegerszeg)
A generációk találkozója címû elõadássorozat megrendezésére
ifjúsági és nyugdíjas korú amatõr mûvészek részére Zala megyében 150 000 Ft

Reflex Színpad a Mûvészetért Alapítvány (Zalaegerszeg)
Színjátszó rendezõk és amatõr színészek alapképzésére 200 000 Ft

Zaláért Egyesület (Zalaegerszeg)
Zala megyében dolgozó fõhivatású népmûvelõk, kistérségi szakemberek,
mûvészeti csoportok vezetõi szakmai továbbképzésére 300 000 Ft

Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht. (Gyõr)
Szakmai képzések, elõadássorozatok megrendezésére 200 000 Ft

Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézet (Veszprém)
Jövõ mûhely regionális kistérségi képzés és tematikus
szakmai módszertani mûhely megvalósítására 600 000 Ft
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Szombathelyi MSH Rendezvényház Kulturális és Szolgáltató
Kiemelkedõen Közhasznú Társaság (Szombathely)
Az alkotás gyógy-szer kreatív hobbi-közmûvelõdési-képzési program
megvalósítása Szombathelyen 200 000 Ft

Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központ (Szombathely)
Szakmai képzések és elõadássorozatok lebonyolítására 700 000 Ft

Téka Kulturális Alapítvány (Gherla–Szamosújvár)
Kulturális intézményvezetõ képzésre 400 000 Ft

András Alapítvány (Miercurea-Ciuc–Csíkszereda)
Székelyföldi kulturális intézményvezetõ-képzés megvalósítására
a közmûvelõdésben dolgozó értelmiségieknek,
oktatóknak és hivatásos mûvészeknek 200 000 Ft

Bikmakk Kulturális Egyesület (Bicfalau–Bikfalva)
A IV. bikfalvi régizenei napok-kurzusok-elõadások,
bemutató hangversenyek megrendezésére 150 000 Ft

Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete (Subotica–Szabadka)
30 órás gyermekszínjátszó rendezõi képzésre 100 000 Ft

Bodrogközi és Ung-Vidéki Kulturális Központ (Král
Chlmec–Királyhelmec)
Fény-hang-mozdulat címmel színjátszócsoportok vezetõinek rendezett képzésre 250 000 Ft

4. Közmûvelõdési programok tájoltatása

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Gönczi Ferenc Általános Mûvelõdési Központ és Közép-Európai
Kulturális Intézet (Zalaegerszeg)
A tükörcserepek és Yorick monológjai címû pódiumszínházi elõadás tájolására 600 000 Ft

Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Lenti)
Kulturális állomások – A megtalált falvak címû
közmûvelõdési program tájoltatására 800 000 Ft

Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht. (Gyõr)
Mûvészeti programok tájoltatására Gyõr-Moson-Sopron megye településein 1 000 000 Ft

Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Celldömölk)
Kemesaljai tájoló – a kemenesaljai mûvelõdési központ és könyvtár
közmûvelõdési programjainak tájoltatására Kemenesalja kistérségben 300 000 Ft

Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központ (Szombathely)
Közmûvelõdési programok tájoltatása Vas megye kistelepülésein 2 500 000 Ft
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Városi Mûvelõdési Ház (Vasvár)
Közmûvelõdési programok tájoltatására 500 000 Ft

Pest Megyei Közmûvelõdési Intézet (Budapest)
Megyeházi ajándék – tájoltatásra Pest megyében 2 500 000 Ft

Adony Város Önkormányzata Közösségi-Kulturális Központ és
Könyvtár (Adony)
Kul-túra kistérségi amatõr mûvészeti gála tájoltatására 600 000 Ft

Magyary Zoltán Városi és Megyei Mûvelõdési Központ (Tata)
Barangoló 2007–2008 közmûvelõdési programok tájoltatására
Komárom-Esztergom megye kistelepülésein 800 000 Ft

Csokonai Mûvelõdési Központ (Komárom)
Színházak tájoltatására Komárom-Bábolna kistérségben 600 000 Ft

Krúdy Gyula Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Szécsény)
Palócföldi karácsony koncertsorozat tájoltatására 200 000 Ft

Gyöngyösi Kulturális és Közgyûjteményi Központ (Gyöngyös)
A gyöngyösi játékszín elõadásainak tájoltatására 600 000 Ft

Bartakovics Béla Mûvelõdési Központ (Eger)
Közmûvelõdési programok tájoltatására Heves megye
hátrányos helyzetû településein 2 400 000 Ft

Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ (Eger)
Grease címû musical tájoltatására 400 000 Ft

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmûvelõdési és Idegenforgalmi
Intézet (Miskolc)
A közmûvelõdési szempontból hátrányos települések
mûvészeti programmal való ellátására Szomszédolás címmel 900 000 Ft

Ifjúsági és Szabadidõ Ház (Miskolc)
Az ifjúsági és szabadidõ ház amatõr mûvészeti csoportjainak
bemutatóira kistelepüléseken 400 000 Ft

Egressy Béni Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Kazincbarcika)
Kistelepüléseknek történõ mûsorszolgáltatásra 200 000 Ft

Városi Kulturális Központ és Könyvtár (Szerencs)
A szerencsi városi kulturális központ és könyvtár csoportjainak tájoltatására 700 000 Ft

A Mûvelõdés Háza (Sárospatak)
A Bodrog táncmûhely Kodály nyomában címû mûsorának tájoltatására* 400 000 Ft

Kossuth Lajos Mûvelõdési Központ (Sátoraljaújhely)
Hamvas szilva fesztivál, szüreti mulatság, napraforgó fesztivál,
õszi fesztivál, hétszín fesztivál, fehér holló fesztivál megrendezésére 500 000 Ft
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Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelõdési Intézet (Debrecen)
Mûsorszolgáltatás Hajdú-Bihar megye hátrányos helyzetû
településein megszervezésére 1 000 000 Ft

Nyírbátori Közmûvelõdési és Idegenforgalmi Kht. (Nyírbátor)
A nyírenn é, vagy az erdõ-hátonn?
– közmûvelõdési program(zenés mesejáték) tájoltatására 300 000 Ft

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei
Pedagógiai, Közmûvelõdési és Képzési Intézete (Nyíregyháza)
Közmûvelõdési programok tájoltatására
12 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen 800 000 Ft

Esze Tamás Városi Mûvelõdési Központ (Vásárosnamény)
Hátrányos helyzetû települések mûvészeti programokkal való ellátására 300 000 Ft

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc
Könyvtár és Mûvelõdési Intézet (Szolnok)
Közmûvelõdési programok tájoltatására Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2 500 000 Ft

Városi Mûvelõdési Központ (Törökszentmiklós)
Énekeljünk együtt csak tiszta forrásból címû mûsor tájoltatására 100 000 Ft

Fekete László Általános Mûvelõdési Központ (Tiszafüred)
A mûvelõdés hetei címû közmûvelõdési rendezvények tájoltatására
a tiszafüredi térségben 500 000 Ft

Városi Mûvelõdési Központ és József Attila Könyvtár
(Kunszentmárton)
A Kunszentmártoni fúvószenekar és Naplegenda társulás mûsorainak
tájoltatására a Tiszazugban 500 000 Ft

Békés Megyei Mûvelõdési Központ Kézmûves Szakiskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola (Békéscsaba)
Közmûvelõdési programok tájoltatására Békés megyében 2 500 000 Ft

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör (Békéscsaba)
A csabai színistúdió Csongor és Tünde házhoz megy
címû elõadásának tájoltatására 700 000 Ft

Békés Városi Általános Mûvelõdési Központ (Békés)
Közmûvelõdési programok tájoltatására 300 000 Ft

Petõfi Kulturális Kht. (Orosháza)
Közmûvelõdési programok tájoltatására – a Szokolay Bálint Madrigál-kórus
és a Bel Canto együttes zenei mûsorának bemutatására a kistérség településein 400 000 Ft

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közmûvelõdési Szakmai
Tanácsadó és Szolgáltató Intézete (Kecskemét)
Közmûvelõdési szempontból hátrányos helyzetû
Bács-Kiskun megyei települések mûvészeti programmal való ellátására 2 500 000 Ft
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Szentesi Mûvelõdési Központ (Szentes)
A Dobbantó néptáncegyüttes (Szegvár) és a Káva kulturális mûhely (Budapest)
mûsorának tájoltatására Szentes térségben 400 000 Ft

Tolna Megyei Önkormányzat Általános Mûvelõdési Központ
(Szekszárd)
Lépõkövek hármas útja címû mûvészeti sorozat tájoltatására
Tolna megye kistelepülésein 800 000 Ft

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága (Kaposvár)
Hátrányos helyzetû települések közmûvelõdési programokkal való ellátására 2 500 000 Ft

Móricz Zsigmond Általános Mûvelõdési Központ (Barcs)
A Dráva menti szomszédolás megszervezésére 800 000 Ft

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs)
Baranya megyei hátrányos helyzetû települések
kulturális ellátottságának javítására 2 000 000 Ft

Apáczai Nevelési és Általános Mûvelõdési Központ (Pécs)
Árnyék színház elõadásának tájoltatására Pécs kistérségében 300 000 Ft

Fejér Megyei Mûvelõdési Központ (Székesfehérvár)
Közmûvelõdési programok tájoltatására 3 000 000 Ft

Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézet (Veszprém)
Faluról falura – barangolás a mûvészetekben címû
mûvészeti programok tájoltatására Veszprém megye hátrányos településein 2 500 000 Ft

Kisfaludy Sándor Mûvelõdési Központ Könyvtár és Emlékház
(Sümeg)
Pódiummûsorok és rendhagyó irodalomórák megrendezésére
Sümeg térségében 250 000 Ft

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidõ Központ (Ajka)
Tûvé tevõk címû elõadás tájoltatására a Somló környéki kistelepüléseken 400 000 Ft

Zirc Városi Könyvtár, Mûvelõdési Ház és Tourinform Iroda (Zirc)
A zirci városi vegyeskórus mûvészeti elõadásainak tájoltatására 200 000 Ft

Jókai Mór Mûvelõdési Központ (Pápa)
A JMK csoportjainak: Vadvirág néptáncegyüttes, Pápa város fúvószenekara,
szeleburdiák színpad tájelõadásaira 800 000 Ft

Marcali Városi Kulturális Központ (Marcali)
Közmûvelõdési programok, csoportok tájoltatására
a marcali kistérség jeles napi rendezvényein 400 000 Ft

Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház (Nagykanizsa)
Igricek együttes tájoltatására kistelepüléseken 300 000 Ft

DÖNTÉSEK � NKA HÍRLEVÉL 707



Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ (Nagykanizsa)
Tánccal, dallal – a Kanizsa táncegyüttes és Németh Renáta népdalénekes
mûsorának tájoltatására a Nagykanizsa környéki településeken 100 000 Ft

Móricz Zsigmond Városi Mûvelõdési Ház és Könyvtár
(Fehérgyarmat)
A városi mûvelõdési ház amatõr mûvészeti csoportjainak
közmûvelõdési programjának tájoltatására 250 000 Ft

5. Hazai cirkuszmûvészet fejlesztése

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

MACIVA – Magyar Cirkusz és Varieté Kht. (Budapest)
A 7. budapesti cirkuszfesztivál elõkészületeire és megrendezésére 6 000 000 Ft

Corodini Országos Bûvész Egyesület (Budapest)
XX. Corodini ifjúsági és felnõtt bûvészverseny megrendezésére 225 000 Ft

Magyar Cirkusztörténeti és -elméleti Kutató Alapítvány (Budapest)
A magyar cirkuszkutatás teljes spektruma: Tudományos konferencia
és könyv létrehozására és lexikon elõkészítésére 75 000 Ft

Állami Artistaképzõ Intézet (Budapest)
Artista históriasorozat elõadások megvalósítására 2 300 000 Ft

Agla Marketing és Mûvészeti Bt. (Budapest)
Az alternatív cirkusziskola vizsgaelõadásaira 200 000 Ft

Magyar Nemzeti Cirkusz Egyéni Cég (Budapest)
A cirkusz mûsorfejlesztésére, új produkciók bemutatására,
produkciók továbbfejlesztésére 2 300 000 Ft

Budapest Nagycirkusz Bt. (Budapest)
Új artistaszámok alkotására a tradicionális cirkuszmûvészet
színvonalának emelésére 1 000 000 Ft

Ádám Rudolf (Budapest)
A Picard cirkusz produkcióinak megújítására, fejlesztésére 1 000 000 Ft

Wertheim – Nagycirkusz Szórakoztató Kft. (Vasad)
Családi produkciók fejlesztésére, artistamûvészek foglalkoztatására 1 400 000 Ft

Donnert Viktor (Csömör)
Mûsorszínvonal emelése 500 000 Ft

*
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Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok száma: 8 db
Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok támogatási igénye: 28 870 000 Ft
Érvénytelen pályázatok (tartalmi, ill. formai okokból): –
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: –
Halasztott egyedi elbírálású pályázatok száma: –
Halasztott pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott egyedi pályázat: 7 db
Támogatott egyedi pályázatok támogatási igénye: 20 070 000 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 11 950 000 Ft

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Marcibányi Téri Mûvelõdési Központ (Budapest)
A Gyermekszínházak Háza programsorozat mûködésének folytatására 3 000 000 Ft

Magyar Szõlõ- és Borkultúra Szolgáltató Kht. (Budapest)
Szüreti felvonulás és a bornépek dalai címû dalverseny
gálájának lebonyolítására 3 000 000 Ft

Bodvaj Egyesület (Asociatia Bodvaj) (Kisbacon)
Határokon át nemzetközi konferencia kulturális és vidékfejlesztés
az Európai Unióban, a Leader program kiemelésével 1 000 000 Ft

Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége (Sfintu
Gheorghe–Sepsiszentgyörgy)
A magyar nyelv napjai megrendezésére 1 500 000 Ft

Veszprém Megyei Amatõr Színjátszók Egyesülete (Veszprém)
Alig színpad amatõr színjátszó csoport részvételére
a nemzetközi színjátszó fesztiválon 450 000 Ft

HID-Nagyszebeni Magyarok Egyesülete (Sibiu–Nagyszeben)
Ars Hungarica – Nagyszeben Európa kulturális fõvárosa 2007 címû magyar
programsorozatban a nem hivatalos mûvészek és egyesületek fellépésére 2 000 000 Ft

Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervezõ Kht. (Budapest)
Vendégségben Budapesten határon túli fiatalok 12. találkozójára 1 000 000 Ft

Tóth Zsuzsanna s. k.,
a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium

elnöke

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbö-

lendõ – a támogatás odaítélése minõsített többséggel történt.
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TÁJÉKOZTATÓ
A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATA
ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Beérkezési határnap: 2007. március 20.
A pályázatok elbírálásának dátuma: 2007. május 14.
Beérkezett kollégiumi pályázatok száma: 417 db
Beérkezett pályázatok támogatási igénye: 771 659 682 Ft
Érvénytelen pályázat (tartalmi, ill. formai okokból): 1 db
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: 260 000 Ft
Halasztott pályázat: –
Halasztott pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott pályázat: 207 db
Támogatott pályázatok támogatási igénye: 508 358 700 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 114 250 000 Ft

A támogatott pályázatokat az altémák sorrendjében közöljük.

1. Belföldi komolyzenei hangversenyélet támogatására

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

A Jövõ Mûvészetéért Alapítvány (Debrecen)
Hangversenyek, hangversenysorozatok lebonyolítására
a 2007/2008-as tanévben* 1 000 000 Ft
Ifjúsági ismeretterjesztõ hangversenyek, hangversenysorozatok
lebonyolítására a 2007/2008-as tanévben 400 000 Ft

Agape Zene-Életöröm Alapítvány (Budapest)
Újszerû múzeumi komolyzenei koncert megrendezésére gyermekeknek* 100 000 Ft

Ars-In-Kom Mûvészeti és Kommunikációs Kft. (Szolnok)
XVI. szolnoki zenei fesztivál megrendezésére 1 000 000 Ft

Ars Medica Pro Humanitate Hungarica Egyesület (Budapest)
2007 és 2008-as évi hangversenysorozat megrendezésére 150 000 Ft

Art Face Seven Kulturális Bt. (Bicske)
Art Face Seven régi zenei esték 2007–2008 hangversenysorozat megrendezésére 700 000 Ft

Arts And Artists Kkt. (Budapest)
Fried Péter két dalestjének megrendezésére 100 000 Ft

Artitura Kulturális Alapítvány (Solymár)
A Pulzus Quartet koncertjeinek, valamint évfordulós koncertek
megrendezésére vendégmûvészek közremûködésével 200 000 Ft
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Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza (Szekszárd)
Koncertszerû rendezvények ifjúsági hangversenybérlet programjaira 300 000 Ft

Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány (Martonvásár)
A 2007. évi gitárfesztivál hangversenyeinek megrendezésére 300 000 Ft

Bartók Béla Alapfokú és Mûvészetoktatási Intézmény (Bonyhád)
A III. megyei vonós kamarazenei találkozó megrendezésére 100 000 Ft

Bartók Béla Emlékház (Budapest)
A vonósnégyes mesterei címmel a Kodály vonósnégyes
hangversenyének megrendezésére* 280 000 Ft
Bogányi Bence (fagott) és Bogányi Gergely (zongora)
hangversenyei megrendezésére* 300 000 Ft

Bárdos Lajos Zenei Hetek Kórus- és Ifjúságnevelési Alapítvány
(Budapest)
A XXXI. Bárdos Lajos zenei hetek kórus-hangversenyeinek megrendezésére 200 000 Ft

Belvárosi Zenei Alapítvány (Budapest)
A Lisztiada 2007. hangversenysorozat megrendezésére 150 000 Ft

Békés Megyei Mûvelõdési Központ, Kézmûves Szakiskola és
Alapfokú (Békéscsaba)
A Békéscsabai szimfonikus zenekar 2007–2008 évi
koncertjeinek lebonyolítására 500 000 Ft

Békés Városi Általános Mûvelõdési Központ (Békés)
A Békés–Tarhosi zenei napok megrendezésére 400 000 Ft

Bélapátfalva Idegenforgalmáért Közhasznú Egyesület (Bélapátfalva)
Apátsági hangversenyek megrendezésére 300 000 Ft

BMC Budapest Music Center Kulturális Szolgáltató Kft. (Budapest)
50 éves muzsika címû koncert megrendezésére 2 000 000 Ft
Végh Philharmonia zenekar – bemutatkozó zenekari koncert, ünnepi
hangverseny megrendezésére Végh Sándor halálának 10. évfordulójára 2 000 000 Ft
Új Európa 2 címû kortárs zenei koncert megrendezésére 500 000 Ft
Új Európa 1 – kortárs zenei koncert megrendezésére 500 000 Ft
180 perc Dukay Barnabásnak – kortárs zenei koncert megrendezésére 500 000 Ft
Fesztivál Veress Sándor születésének 100. évfordulójára
– zenekari koncert és kamrakoncertek megrendezésére 2 000 000 Ft

Bona Duola Kulturális Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (Budapest)
Klasszikus mûvek bemutatására fiatal elõadókkal
a Bona Duola koncertek keretében 200 000 Ft
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Budafoki Dohnányi Ernõ Szimfonikus Zenekar Kulturális Kht.
(Budapest)
A Budafoki Dohnányi Zenekar 2007–2008. évadi felnõtt
hangversenysorozatai lebonyolítására 2 000 000 Ft
A Budafoki Dohnányi Zenekar ifjúsági és családi bérletsorozatai
megvalósítására a 2007–2008-as évadban* 1 500 000 Ft

Budai Szent Imre Plébánia (Budapest)
Szentimreváros hagyományos hangszerverseny-sorozatának megrendezésére 300 000 Ft

Budapest-Belvárosi Szent Mihály Templomigazgatóság (Budapest)
Fiatalok hangversenye – Fiatal zenészek hangversenyeinek lebonyolítására 300 000 Ft

Budapest Fõváros XV. Kerületi Rákospalota, Pestújhely,
Újpalota Önkormányzat Csokonai Mûvelõdési Központ (Budapest)
Kerti koncertek megrendezésére a Csokonai Mûvelõdési Házban 120 000 Ft

Budapesti Filharmóniai Társaság (Budapest)
A Budapesti Filharmóniai Társaság bérleti hangversenyeinek
megrendezésére az Operaházban 2 000 000 Ft

Budapesti Kórus Egyesület (Budapest)
Hidas Frigyes Requiemjét és három kortárs szerzõ
díjnyertes pályamûvét bemutató hangverseny megrendezésére 200 000 Ft

Bükk Kultúrájáért Mûvészeti Alapítvány (Bélapátfalva)
VI. bükki mûvészeti napok megrendezésére 400 000 Ft

Cantemus Közhasznú Alapítvány (Nyíregyháza)
Bachtól Beatlesig – a komolyzenérõl kicsit máskép
– a Cantemus kóruscsalád ifjúsági koncertsorozatára 300 000 Ft

Cantus Agriensis (Egri Énekesek) (Eger)
Három hangverseny megrendezésére Kodály vegyeskari mûveibõl,
kiegészítve reneszánsz, XX. sz.-i és kortárs zeneszerzõk mûveivel 100 000 Ft

Clavicembalo Zenemûvészeti-Zenepedagógia-Zenetudományi
Közhasznú Társaság (Budapest)
Cembalissimo 2008 – csembalófesztivál és -találkozó keretében
zenekari csembalóest megrendezésére 200 000 Ft

Clemens Concerts Szervezõ Kft. (Budapest)
Bizalom és barátság az Egri & Pertis duó – 3 koncert megvalósítására 100 000 Ft

Conservatory Alapítvány (Debrecen)
Nyári hangversenyek megrendezésére
a Debreceni Egyetem zenemûvészeti karán* 300 000 Ft

Debreceni Egyetem (Debrecen)
Universitas – Debrecen címû hangversenysorozat
2007/2008. évadjának megvalósítására 400 000 Ft
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Déri András Béla (Budapest)
A 60 éves Orbán György zeneszerzõ mûveibõl összeállított
jubileumi hangverseny megrendezésére a Pasaréti Ferences-templomban 200 000 Ft

Dónusz Katalin (Göd)
Klasszikusok és kortársak címû hangversenysorozat megrendezésére 100 000 Ft

Ear (Fül) Egyesület (Budapest)
Kortárs zenei hangversenyek megrendezésére a Ear (Fül) egyesület részvételével 500 000 Ft

Erkel Ferenc Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény (Tatabánya)
Õszi kortársmûvészeti napok megrendezésére 300 000 Ft

Fészek Mûvészklub (Budapest)
Dal- és kamarazenei estek megrendezésére a Fészek Mûvészklubban 300 000 Ft

Filharmónia Budapest és Felsõ-Dunántúli
Koncertszervezõ és Rendezõ Kht. (Budapest)
Ifjúsági hangversenyek megrendezésére Budapesten 2 500 000 Ft
Pest és Fejér megyei ifjúsági koncertek megrendezésére* 500 000 Ft
Filharmónia-Raiffeisen mesterbélet hangversenyeinek megrendezésére 2 500 000 Ft
Egyetemi bérlet hangversenyeinek megrendezésére 2 000 000 Ft
Két zenekari és egy oratóriumbérlet hangversenyeinek
megrendezésére Gyõrben 1 500 000 Ft
Bach-Bartók kamarabérlet hangversenyeinek megrendezésére 2 000 000 Ft
Komárom megyei ifjúsági hangversenybérlet koncertjeinek megrendezésére 1 000 000 Ft
Soproni hangversenybérlet koncertjeinek megrendezésére 1 500 000 Ft
Veszprém megyei ifjúsági hangversenybérlet koncertjeinek megrendezésére 1 000 000 Ft
Keszthelyi hangversenybérlet koncertjeinek megrendezésére 600 000 Ft
Zala megyei ifjúsági hangversenybérlet elõadásainak megrendezésére 1 000 000 Ft
Vas megyei ifjúsági hangverseny megrendezésére 1 000 000 Ft
Gyõr megyei ifjúsági hangversenybérlet elõadásainak megrendezésére 1 000 000 Ft
Székesfehérvár hangversenybérlet elõadásainak megrendezésére 2 000 000 Ft
Veszprém hangversenybérlet elõadásainak megrendezésére 1 500 000 Ft
Tapolcai hangversenybérlet elõadásainak megrendezésére 400 000 Ft

Filharmónia Dél-Dunántúli Koncertszervezõ és Rendezõ Kht. (Pécs)
Pécsi filharmónia mesterbérlet elõadásainak megrendezésére 600 000 Ft
Szekszárdi filharmónia zenekari bérlet elõadásainak megrendezésére 200 000 Ft
Beethoven összes zongoraszonátája
– Király Csaba koncertsorozatának megrendezésére 300 000 Ft
Kaposvári filharmónia zenekari bérleti elõadásainak megrendezésére 300 000 Ft
Tolna megyei ifjúsági bérlet hangversenyeinek megrendezésére 100 000 Ft
Somogy megyei ifjúsági bérleti elõadások megrendezésére 100 000 Ft
Tolna megyei ifjúsági bérlet elõadásainak megrendezésére 100 000 Ft
Baranya megyei ifjúsági bérleti elõadások megrendezésére 100 000 Ft
Somogy megyei ifjúsági bérleti elõadások megrendezésére 100 000 Ft
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Filharmónia Kelet-Magyarország Koncertszervezõ és Rendezõ Kht.
(Miskolc)
Szezonbérleti hangversenysorozat megrendezésére Miskolcon* 800 000 Ft
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei általános iskolai hangversenyek megrendezésére*500 000 Ft
Nógrád megyei ifjúsági hangversenysorozat megrendezésére* 200 000 Ft
Balassagyarmati esti hangversenysorozat megrendezésére* 200 000 Ft
Szolnok megyei középiskolai hangversenysorozat megrendezésére* 300 000 Ft
Szolnok megyei általános iskolai hangversenysorozat megrendezésére* 400 000 Ft
Bács-Kiskun megyei ifjúsági koncertsorozat megrendezésére* 300 000 Ft
Ifjúsági koncertsorozat megrendezésére Szegeden
szakközépiskolák és gimnáziumok részére* 200 000 Ft
Vaszy-bérlet elõadásainak megrendezésére* 500 000 Ft
Fricsay-bérlet elõadásainak megrendezésére* 400 000 Ft
Matiné bérletsorozat megrendezésére a Szegedi Nemzeti Színházban* 400 000 Ft
Ifjúsági hangversenyek megrendezésére Hajdú-Bihar megyében* 400 000 Ft
Debreceni szezonbérleti hangversenysorozat megrendezésére* 800 000 Ft
Felnõtt bérleti hangversenyek megrendezésére Békéscsabán* 500 000 Ft
Ifjúsági bérleti hangversenyek megrendezésére Békés megyében* 400 000 Ft
Ifjúsági hangversenysorozat megrendezésére
Csongrád megyében általános iskolák részére* 200 000 Ft
Kamara koncertsorozat megrendezésére kamarabérlet címmel Szegeden* 400 000 Ft
Egri szezonbérleti hangversenysorozat megrendezésére* 500 000 Ft
Középiskolai hangversenyek megrendezésére Borsod megyében* 600 000 Ft
84 ifjúsági hangverseny megrendezésére általános iskolások számára
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében* 800 000 Ft
Filharmóniai bérletsorozat elõadásainak megrendezésére Nyíregyházán* 600 000 Ft
112 ifjúsági hangverseny megrendezésére középiskolások számára
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében* 300 000 Ft
Heves megyei ifjúsági hangversenysorozat megrendezésére* 300 000 Ft

Fõvárosi Kántorátus Alapítvány (Budapest)
Egyházzenei koncertek megrendezésére a Liturgiában 1 500 000 Ft

Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapest)
Koncertek és ismeretterjesztõ zenetörténeti elõadás megrendezésére
a zenei gyûjteményben 100 000 Ft

Gárdony Város Önkormányzata (Gárdony)
Komolyzenei hangversenyek megrendezésére Gárdonyban 400 000 Ft

Gödöllõi Szimfonikus Zenekar Alapítvány (Gödöllõ)
A gödöllõi szimfonikus zenekar alapítvány
2007. évi hangversenyeinek megrendezésére 400 000 Ft

Hajdú-Bihari Zenei Egyesület (Debrecen)
Ünnepi hangversenyek megrendezésére
Kodály Zoltán születésének 125. évfordulóján 100 000 Ft

Honvéd Együttes (Budapest)
A Honvéd férfikar két koncertjének megrendezésére a Zeneakadémián 500 000 Ft
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Interkultur Hungária Kulturális Rendezvényszervezõ és Szolgáltató
Kft. (Budapest)
A budapesti akadémiai kórustársaság jubileumi
hangversenyének megrendezésére* 500 000 Ft

Intermezzo Mûvészeti Alapítvány (Budapest)
V. ifjúsági kortárs zenei estek megrendezésére 400 000 Ft

Ittzés Gergely (Pécel)
A Te Traversi fuvolanégyes 6 hangversenyére májustól májusig 300 000 Ft

Jakobi Koncert Kft. (Budapest)
A zongorán túl – Vásáry Tamás két hangversenyének megrendezésére 500 000 Ft
A zongora elnevezésû sorozat 5 hangversenyének megrendezésére 2 000 000 Ft
Liszt-bérlet elnevezésû sorozat 4 zongoraestjének megrendezésére 1 500 000 Ft
A 9. gödöllõi nemzetközi hárfafesztivál megrendezésére
a gödöllõi királyi kastély dísztermében 500 000 Ft
Szabadi Vilmos és Gulyás Márta estjének megrendezésére
a Zeneakadémia nagytermében 300 000 Ft
A hangszerek világa – hangszerbemutató hangversenysorozat
megrendezésére a Zeneakadémia nagytermében 400 000 Ft

Kaposvári Szimfonikus Zenekar Alapítvány (Kaposvár)
Kaposváron megrendezendõ hangversenyek
és hangversenysorozat megvalósítására 1 000 000 Ft

Kecskeméti Szimfonikus Zenekar Kht. (Kecskemét)
A kecskeméti szimfonikus zenekar hangversenysorozatának megrendezésére 300 000 Ft

Kisfaludy-Ramassetter Középiskola, Kollégium, Általános Iskola,
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Nevelési Tanácsadó (Sümeg)
Hangversenyek rendezésére a zenei világnap
és a magyar kultúra napja alkalmából 100 000 Ft

Leányfalusi Református Templom Alapítvány (Pócsmegyer)
Nyáresti kamarazenei koncertsorozat megrendezésére 300 000 Ft

Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány (Budapest)
Liszt Ferenc kamarazenekar óbudai kamarazenei esték megrendezésére 500 000 Ft
Liszt Ferenc kamarazenekar születésnapi koncertjének megrendezésére
a Zeneakadémia nagytermében 500 000 Ft
Egyetemi koncertsorozat megrendezésére 500 000 Ft

Liszt Ferenc Kulturális Egyesület (Sopron)
Liszt Fesztivál – Európa koncert megrendezésére 500 000 Ft

Liszt Ferenc Társaság (Budapest)
Hangversenysorozat megrendezésére a Liszt Ferenc Társaság budapesti,
pécsi és szegedi csoportjainál 300 000 Ft
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Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem (Budapest)
Bartók vonósnégyes koncertjének megrendezésére a Zeneakadémián 400 000 Ft
Ünnepi hangversenyek megrendezésére Kodály Zoltán születésnapján
a Zeneakadémián 1 000 000 Ft
Liszt Ferenc kamarazenekar koncertjének megrendezésére a Zeneakadémián 600 000 Ft

Logos Kiadó Bt. (Budapest)
Az új dimenzió mûhely kamarazenekar hat koncertjének megrendezésére 200 000 Ft

Lombardini Régizene Egyesület (Budapest)
Kamarazenei elõadások, hangversenyek megrendezésére
a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum Orfeusz termében 150 000 Ft

Magyar Bach Társaság (Budapest)
18. budapesti Bach hét – hangversenysorozat megrendezésére 400 000 Ft

Magyar Komputerzenei Alapítvány (Dunakeszi)
X. Making New Waves fesztivál – Rohmann Ditta szólóestjének megrendezésére 100 000 Ft
X. Making New Waves fesztivál – Workshopzáró koncert megrendezésére 300 000 Ft

Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége – KÓTA (Budapest)
A KÓTA hangversenyeinek megrendezésére a 2007/2008. évadban 1 000 000 Ft

Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete (Budapest)
Emlékhangverseny megrendezésére Veress Sándor születésének
100. évfordulója tiszteletére 300 000 Ft

Magyar Zenemûvészeti Társaság (Budapest)
20. jubileumi mini-fesztivál megrendezésére kortárs magyar
zeneszerzõk mûveibõl 4 000 000 Ft
Hangversenysorozat megrendezésére vidéki helyszíneken 300 000 Ft

Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány (Budapest)
Jubileumi hangversenysorozat megrendezésére
a belvárosi ferences templomban 100 000 Ft

MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítványa (Budapest)
A MÁV szimfonikus zenekar Erdélyi Miklós bérleti hangversenysorozatának
megrendezésére a Zeneakadémián 1 000 000 Ft
A MÁV szimfonikus zenekar Mesterbérlet címû hangversenysorozata
megrendezésére a Bartók Béla nemzeti hangversenyteremben 1 000 000 Ft
A MÁV szimfonikus zenekar Lukács Miklós hangversenybérletének
elõadásaira a Zeneakadémián 1 000 000 Ft
Íme a jövõ! Fiatal szólisták bemutatkozó hangversenyeinek megrendezésére
a Márvány-teremben a MÁV szimfonikus kamaraegyütteseinek
közremûködésével 300 000 Ft
Unokák és nagyszülõk hangversenyei címmel ifjúsági sorozat
megrendezésére a Stefánia-palotában és a Zeneakadémián 400 000 Ft
A MÁV szimfonikusok kamarazenekara hangversenysorozatának
megrendezésére a Festetics-palotában 300 000 Ft
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Megszólaló Kezek Alapítvány (Miskolc)
Koncert megrendezésére Kodály Zoltán születésének 125. évfordulójára 100 000 Ft

Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület (Veszprém)
Mendelssohn-bérlet hangversenyeinek megrendezésére Veszprémben 500 000 Ft

Modern Mûvészeti Közalapítvány (Dunaújváros)
Az elektoakusztikus zene megismertetése hat részben
címû program megvalósítására 500 000 Ft

Musica Aeterna Mûvészeti Alapítvány (Budapest)
A Corvina Consort európai magyarság – Kultúrtörténeti évfordulók
a zene tükrében címû hangversenysorozatának megrendezésére 300 000 Ft
A Corvina Consort IV. Európa arcai címû hangversenysorozatának
megrendezésére 200 000 Ft

Mûvelõdési Központ (Monor)
Komolyzenei koncertek megrendezésére Monoron 300 000 Ft

Mûvelõdési Ház (Tokaj)
Koncertek megrendezésére a tokaji zsinagógában 100 000 Ft

Mûvelõdési Központ és Városi Galéria (Csongrád)
A XIV. tiszazugi zenei fesztivál záróhangversenyének
megrendezésére Csongrádon 100 000 Ft

Mûvészetek Háza (Pécs)
Családi hang-kör – sorozat megrendezésére a pécsi mûvészetek házában 300 000 Ft

Nádasdy Alapítvány a Mûvészetért és a Környezetért (Budapest)
Vonósnégyes párbeszéd a természetben címû kamarazenekari
fesztivál megrendezésére a Nádasdy Akadémia kastélyban 200 000 Ft

Nyíregyházi Cantemus Kórus (Nyíregyháza)
A 2007. április 1. és 2008. június 30. között megrendezendõ
egyedi hangversenyekre, vagy hangversenysorozatokra
Cantemus kórus bérlet – a mise 1 000 000 Ft

Opusz-1 Mûvészeti Szervezõ és Szolgáltató Bt. (Budapest)
A somogyi vonósnégyes hangversenysorozatának megrendezésére
az Andrássi Egyetemen 300 000 Ft

Óbudai Danubia Szimfonikus Zenekar Kht. (Budapest)
A Danubia szimfonikus zenekar 2007–2008. évadjának
bérletes hangversenysorozata megrendezésére a Zeneakadémián 1 000 000 Ft

Óbudai Társaskör (Budapest)
Az óbudai társaskör három hangversenysorozatának megrendezésére* 300 000 Ft
Az óbudai társaskör koncertszerû rendezvényei megrendezésére
Operamesék és Mibõl lesz a cserebogár? címmel 200 000 Ft
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Ócsai Természetvédelmi és Idegenforgalmi Egyesület (Ócsa)
Ócsai zenei napok megrendezésére 200 000 Ft

Parti-túra Debrecen Kulturális és Idegenforgalmi
Rendezvényszervezõ Bt. (Debrecen)
Unokák–nagyszülõk címû családi hangversenysorozat megrendezésére 300 000 Ft
Kerékfy Márton zeneszerzõi estjének megrendezésére 200 000 Ft

Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ Kht. (Gödöllõ)
A gyõri filharmonikus zenekar fellépésére a gödöllõi tavaszi napok keretében 200 000 Ft

Pécsi Kulturális Központ (Pécs)
Kodály – Marathon címû programsorozat megrendezésére 300 000 Ft

Polgárok Pesthidegkútért Egyesület (Budapest)
Erkel Ferenc–Doppler: Erzsébet címû opera újkori szcenírozott bemutatójára 300 000 Ft

Prunyi Ilona Irén (Budapest)
Két koncert megrendezésére fiatal mûvészekkel 200 000 Ft

Rákóczi Tárogató Egyesület (Vaja)
… Hej Rákóczi, Bercsényi magyar vitézek nemes vezéri…
címmel hangversenyek megrendezésére általános iskolákban 100 000 Ft

Rondino Zenemûvészeti Bt. (Budapest)
A hegymagasi zenei napok 2007 – Rondino fesztivál megrendezésére 300 000 Ft
Hegyvidéki projekt I. – a Budapest–Hegyvidéki kamarazenekar
2007–2008-as sorozatának megrendezésére 200 000 Ft

Rózsavölgyi Márk Mûvészeti Iskola (Balassagyarmat)
Hangversenysorozat megrendezésére Balassagyarmaton* 500 000 Ft

Sambosi Kulturális és Szolgáltató Bt. (Budapest)
Lemezbemutató koncert és egyedi hangverseny megrendezésére
Ittzes Gergely fuvolamûvész közremûködésével 100 000 Ft

Sonare Ifjúsági Kamarazenei Alapítvány (Budapest)
IX. nagycenki mûvészeti napok megrendezésére 200 000 Ft

Strém Koncert Kulturális és Szolgáltató Kft. (Budapest)
Ígéret-koncertek megrendezésére az MTA dísztermében 300 000 Ft

Stúdió Liszt Zenemûvészeti Kft. (Budapest)
Hegedûs Endre zenekari zongoraestjének megrendezésére 300 000 Ft

Szárnyas Sárkány Kulturális Szolgáltató Egyéni Cég (Nyírbátor)
A 41. nyírbátori zenei napok megrendezésére 1 000 000 Ft

Szegedi Tudományegyetem (Szeged)
12. õszi kulturális fesztivál komolyzenei hangversenyeinek megrendezésére 300 000 Ft
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Szendrey-Karper László Nemzetközi Gitárfesztivál Alapítvány
(Esztergom)
A gitárfesztivál 2007. évi hangversenyeinek megrendezésére 300 000 Ft

Szülõk Háza – Felnõttekért és Gyerekekért – Érzelmi Fejlesztõ
és Egészségmegõrzõ Bt. (Budaörs)
Az AUER vonósnégyes és Pálhegyi Máté
hangversenyeinek megrendezésére 300 000 Ft

Táncház Egyesület (Budapest)
Kodály-kórusmûvek bemutatására XXVI. országos táncháztalálkozón 100 000 Ft

Telbisz Katalin (Budapest)
Kaleidoszkóp címû koncertsorozat megrendezésére 100 000 Ft

Varga Márga Csilla (Budapest)
Hangversenysorozat megrendezésére 200 000 Ft

Váci Szimfonikus Zenekar Egyesület (Vác)
Muzsikáról mindenkinek – matinésorozat megrendezésére gyerekeknek,
ifjaknak, szülõknek, nagyszülõknek 500 000 Ft

Vántus István Társaság (Szeged)
A Vántus István kortárszenei napok 2007. évi sorozatának megrendezésére 400 000 Ft

Városi Hangverseny- és Kiállítóterem (Zalaegerszeg)
Komolyzenei hangversenysorozat megrendezésére 400 000 Ft

V.I.P. Arts Management Kft. (Budapest)
Budapest – belvárosi szimfonikus koncertsorozat megrendezésére
a Szt. István téren és a Magyar Állami Operaházban 800 000 Ft

Vox Pannonica Alapítvány (Budapest)
A magyarok nagyasszonya 9. nemzetközi
egyházzenei fesztivál megrendezésére 700 000 Ft

Zenekultúra Támogatásáért Alapítvány (Nyíregyháza)
Komolyzenei hangversenysorozat megrendezésére a Vikár zeneiskolában 300 000 Ft

Zeneváros Közhasznú Alapítvány (Balatonlelle)
Orgonahangverseny-sorozat megrendezésére Balatonlellén* 200 000 Ft

Zuglói Filharmónia Közhasznú Társaság (Budapest)
Zuglói filharmonia – Ifjúsági bérletsorozatának megvalósítására 1 000 000 Ft

Kék Madár Alapítvány (Kalocsa)
A XV. kék madár fesztivál megrendezésére Kalocsán 400 000 Ft
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2. Komolyzenei õsbemutatók

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

B-Brothers Szolgáltató Kft. (Budapest)
Bartók Béla I. zenekari szvitjének Lajtha László által készített átirata,
zongora négykezes õsbemutatójára 500 000 Ft
Bartók Béla I. zenekari szvitjének és Lajtha László által készített
átiratának országos bemutatójára 6 vidéki helyszínen 1 000 000 Ft

Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány (Budapest)
Vajda János új kamaraoperájának bemutatására a 2007-es
budapesti Mahler-ünnep keretében 500 000 Ft

Fészek Mûvészklub (Budapest)
Új kortárs magyar zenei mûvek X. hangversenyciklusának
megrendezésére a Fészek Mûvészklubban 1 000 000 Ft

Filharmónia Budapest és Felsõ-Dunántúl Koncertszervezõ
és Rendezõ Kht. (Budapest)
Korunk zenéje fesztivál 2007 megrendezésére 1 500 000 Ft

Magyar Komputerzenei Alapítvány (Dunakeszi)
X. Making New Waves fesztivál: Miso Ensemble Salt Itinerary
– Multimédia opera bemutatójára 500 000 Ft
„Zene a globális faluban” konferencia: Vidovszky László
új darabjának bemutatójára 100 000 Ft

Magyari Imre (Budapest)
Kocsák Tibor kürtversenyének magyarországi bemutatójára 200 000 Ft

Makó és Környéke Mûvészeti Alapítvány (Makó)
Ránki-emlékhangverseny megrendezésére 200 000 Ft

Periodus Mûvészeti, Oktató és Szolgáltató Betéti Társaság
(Budapest)
3+1 új zenék trióra és szopránra – új mûvek bemutatására 100 000 Ft

Rondino Zenemûvészeti Bt. (Budapest)
Pierre Boulez: Dérive 2. címû mûvének magyarországi
bemutatójára a 2007-es Rondino fesztiválon 400 000 Ft

Vasas Mûvészegyüttes Alapítvány (Budapest)
Pertis Jenõ: Két háromszéki ballada õsbemutatójára
a Vas Lajos kamarakórus elõadásában 100 000 Ft
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3. Külföldi mûvészek, együttesek magyarországi szereplései

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Artus Kortárs Mûvészeti Egyesület (Budapest)
Koncertsorozat megrendezésére relatív (át)hallások címmel az Artus Stúdióban 400 000 Ft

Budafoki Dohnányi Ernõ Szimfonikus Zenekar Kulturális Kht.
(Budapest)
Nemzetközi élvonalba tartozó külföldi mûvészek meghívására
a Budafoki Dohnányi Zenekar 2007/2008. évad koncertjeire 800 000 Ft

Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány (Budapest)
Négy kiemelkedõ vendégmûvész meghívására a fesztiválzenekar
2007/2008-as budapesti koncertévadjára 800 000 Ft

Budapesti Filharmóniai Társaság (Budapest)
Nemzetközi élvonalba tartozó külföldi mûvészek meghívására 600 000 Ft

Filharmónia Budapest és Felsõ-Dunántúl Koncertszervezõ
és Rendezõ Kht. (Budapest)
A Filharmónia vendégmûvészei meghívására 2 000 000 Ft
Régi zenei napok – Sopron külföldi mûvészeinek meghívására 500 000 Ft

Fõnix Rendezvényszervezõ Kht. (Debrecen)
A stockholmi St. Jacobs kamarakórus debreceni koncertjére 400 000 Ft

Interkultur Hungária Kulturális Rendezvényszervezõ
és Szolgáltató Kht. (Budapest)
A Taipei Philharmonic Chorus magyarországi hangversenyeire 400 000 Ft

Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány (Budapest)
Liszt Ferenc kamarazenekar 2007 õszi bérleti hangversenyeire
a MÛPA Bartók Béla termében 700 000 Ft

Magyar Komputerzenei Alapítvány (Dunakeszi)
X. Making New Waves fesztivál: Spectral Viola garth knox koncertjére 300 000 Ft

MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítványa (Budapest)
Nemzetközi élvonalba tartozó külföldi vendégmûvészek fellépésére
a MÁV szimfonikusok bérleti hangversenyein 600 000 Ft

Strém Koncert Kulturális és Szolgáltató Kft. (Budapest)
Perényi Miklós és Schiff András hangversenysorozatának megrendezésére
a Zeneakadémián 300 000 Ft

Trafó Kortárs Mûvészetek Háza Kht. (Budapest)
Terry Riley és Stefano Scodanibbio közös koncertjére 200 000 Ft

*
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Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok száma: 10 db
Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok támogatási igénye: 14 010 000 Ft
Érvénytelen pályázatok (tartalmi, illetve formai okokból): –
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: –
Halasztott egyedi elbírálású pályázatok száma: 1 db
Halasztott pályázatok támogatási igénye: 2 500 000 Ft
Támogatott egyedi pályázat: 8 db
Támogatott egyedi pályázatok támogatási igénye: 9 510 000 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 5 880 000 Ft

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Belvárosi Zenei Alapítvány (Budapest)
In Memoriam Ferencsik János címmel emlékverseny megrendezésére 200 000 Ft

Editio Musica Budapest Zenemûkiadó Kft. (Budapest)
Bali János: A furulya címû könyvének megjelentetésére 600 000 Ft
Eõsze László: Kodály Zoltán életének krónikája címû könyv javított,
bõvített kiadásának megjelentetésére 600 000 Ft

Folkeurópa Produkciós Kft. (Budapest)
Napra zenekar elsõ CD-jének megjelentetésére 400 000 Ft

Gyõri Filharmonikus Zenekar (Gyõr)
Madarász Iván: II. zongoraverseny megíratására és bemutatására* 1 400 000 Ft

Ifjú Zenebarátok (Jeunesses Musicales) Magyarországi Egyesülete
(Budapest)
Serkenj fel, kegyes kép! – Kárpát-medencei
Kodály-vetélkedõ megrendezésére 1 000 000 Ft

Romániai Magyar Zenetársaság (Cluj Napoca – Kolozsvár)
Kodály-emléknapok és konferenciasorozat megrendezésére Erdélyben
Kodály születésének 125. évfordulója alkalmából 780 000 Ft

Rózsavölgyi és Társa Kiadói és Kereskedelmi Kft. (Budapest)
Kodály Zoltán életmûvével foglalkozó hazai zenetudósok
tanulmányainak megjelentetésére a Kodály-év tiszteletére 900 000 Ft

Szirányi János s. k.,
a Zenei Szakmai Kollégium

elnöke

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenség kiküszöbölen-

dõ – a támogatás odaítélése minõsített többséggel történt.
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A KATONA JÓZSEF PRODUKCIÓS PÁLYÁZAT
EREDMÉNYEI

MINISZTERI DÖNTÉS

Beérkezési határnap: 2007. március 30.
A pályázatok elbírálásának dátuma: 2007. május 30.
Beérkezett kollégiumi pályázatok száma: 63 db
Beérkezett pályázatok támogatási igénye: 154 968 835 Ft
Érvénytelen pályázat (tartalmi, illetve formai okokból): 3 db
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: 7 150 000 Ft
Halasztott pályázat: –
Halasztott pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott pályázat: 26 db
Támogatott pályázatok támogatási igénye: 62 210 000 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 48 600 000 Ft

Drámaíró pályázatok

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Árnyékszínház Egyesület (Pécs)
Hamvai Kornél: Körvadászat címû darabjának bemutatására 750 000 Ft

Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Kht. (Budapest)
Spiró György–Másik János: Ahogy tesszük címû darab bemutatására 2 500 000 Ft

Csokonai Színház (Debrecen)
Borbély Szilárd: Míg alszik szívünk Jézuskája címû drámájának
bemutatására a Csokonai Színház kamaraszínházában 2 500 000 Ft

Budapesti Kamaraszínház Kht. (Budapest)
Spiró György: Árpádház címû darabjának õsbemutatójára
az Ericsson stúdióban 1 500 000 Ft

Gárdonyi Géza Színház (Eger)
Márton László: Nagyratörõ címû darabjának bemutatására 2 500 000 Ft

Griff Bábszínház (Zalaegerszeg)
Zalán Tibor: Franciska a kék hold völgyében
címû bábmesejáték bemutatására 1 500 000 Ft

Hevesi Sándor Színház (Zalaegerszeg)
Tasnádi István: Tranzit címû darabjának õsbemutatójára 2 500 000 Ft
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Honvéd Együttes (Budapest)
Kárpáti Péter: Mi a szerelem? címû mûvének bemutatására 1 250 000 Ft

Krétakör Alapítvány (Budapest)
Vinnai András: Pesti-esti munkacímû darabjának õsbemutatójára 1 500 000 Ft

Madách Színház Kht. (Budapest)
Kárpáti Péter: Búvárszínház (Dreamingpool) címû darabjának
színrevitelére az Örkény Színházban 2 500 000 Ft

Magyarországi Roma Parlament (Budapest)
Gazdag Péter: Ilona címû drámájának bemutatására 1 500 000 Ft

MU Színház Egyesület (Budapest)
Darvas László: Bolond Helga címû drámájának bemutatására 1 750 000 Ft

Radnóti Miklós Színház (Budapest)
Térey János: Asztalizene címû színmûvének bemutatására 2 500 000 Ft

Siklósi Gábor (Tinnye)
Békés Pál: Félõlény címû színdarabjának bábszínházi
adaptációjára és bemutatására 900 000 Ft

Stúdió K Alapítvány (Budapest)
Toepler Zoltán: Hûlõ modell (Grandginyol) elõadás bemutatására 1 500 000 Ft

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Móricz Zsigmond Színháza (Nyíregyháza)
Hajdú Szabolcs: Tamara címû mûvének színpadra vitelére 1 500 000 Ft

Szegedi Nemzeti Színház (Szeged)
Visky András: Alkoholisták címû mûvének színpadra állítására 2 500 000 Ft

Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház Népház
(Tatabánya)
Dunai Ferenc: Van Gogh szerelme címû darabjának bemutatására 2 400 000 Ft
Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen címû darabjának bemutatására 2 250 000 Ft

Vígszínház (Budapest)
Esterházy Péter: Rubens és a nem euklideszi asszonyok
címû mûvének színpadra állítására a Pesti Színházban 2 500 000 Ft

Újvidéki Színház (Novi Sad–Újvidék)
Egressy Zoltán: Portugál címû drámájának bemutatására 2 250 000 Ft

Népszínház (Subotica–Szabadka)
Zalán Tibor: A mese marad címû drámájának bemutatására
a Népszínház kamaratermében 2 250 000 Ft

Proscenium Alapítvány (Satu Mare–Szatmárnémeti)
Szabó Magda–Bereményi Géza: Az ajtó címû színmû bemutatására
a szatmárnémeti Harag György Társulat produkciójaként 2 250 000 Ft

724 NKA HÍRLEVÉL � DÖNTÉSEK



Figura Társaság (Gheorgheni–Gyergyószentmiklós)
Kiss Csaba: Világtalanok címû drámájának színrevitelére 1 500 000 Ft

Puck Bábszínház (Cluj Napoca–Kolozsvár)
A Csipike címû bábelõadás bemutatására 800 000 Ft

Yorick Kulturális Egyesület (Tirgu Mures–Marosvásárhely)
Tasnádi István: Paravarieté címû darabjának bemutatására
Martonvásárhelyen, a Yorick stúdióban 1 250 000 Ft
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A NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATA ELBÍRÁLÁSÁRÓL
ÉS EGYEDI DÖNTÉSEIRÕL

Beérkezési határnap: 2007. március 19.
A pályázatok elbírálásának dátuma: 2007. május 15.
Beérkezett kollégiumi pályázatok száma: 722 db
Beérkezett pályázatok támogatási igénye: 651 706 145 Ft
Érvénytelen pályázat (tartalmi, illetve formai okokból): 67 db
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: 53 068 253 Ft
Halasztott pályázat: –
Halasztott pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott pályázat: 363 db
Támogatott pályázatok támogatási igénye: 352 464 265 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 143 660 000 Ft

A támogatott pályázatokat az altémák sorrendjében közöljük.

1. Rendezvények, konferenciák, fesztiválok (2007. szeptember 1.–2008. április 15.)

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Somogy Megyei Néptáncszövetség (Kaposvár)
Kövesdi Tiborné emlékére a IV. Somogy megyei hagyományõrzõ együttesek
és falusi néptánccsoportok találkozójának megrendezésére 150 000 Ft

Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány (Cluj Napoca–Kolozsvár)
Kolozsvári és Kolozs megyei magyar civil szervezetek fórumára
és a kolozsvári népzene- és néptáncgála megrendezésére 200 000 Ft

Tisza-Folk Alapítvány (Tiszakécske)
XIV. országos népzenei minõsítõ és folklórfesztivál megrendezésére 150 000 Ft

Zala Megyei Mûvelõdési és Pedagógiai Intézet, Szakképzõ Iskola
(Zalaegerszeg)
A XX. század nyugat-dunántúli Pásztor-Remeklõi sorozatban
Kiss István és köre címû kiállításra 400 000 Ft

Martin György Néptáncszövetség (Budapest)
A táncháztalálkozó szombat esti néptáncgálamûsorának megrendezésére* 900 000 Ft
Újévköszöntõ 2007 – néptánc-antológia megvalósítására* 6 500 000 Ft
Újévköszöntõ 2007 – néptáncosok bálja – címû rendezvény megvalósítására* 600 000 Ft
Kortárs néptánc címû színházi bemutató megvalósítására* 1 000 000 Ft

726 NKA HÍRLEVÉL � DÖNTÉSEK



Magyar Folk Centrum Egyesület (Debrecen)
III. debreceni folknapok megrendezésére 100 000 Ft

Tanac Kulturális Egyesület (Pécs)
12. nemzetközi horvát fesztivál megrendezésére 400 000 Ft

Muharay Elemér Népmûvészeti Szövetség (Budapest)
Hagyományõrzõ együttesek antológiájának és mulatságának megrendezésére 2 000 000 Ft
Fülöp Ferenc hagyományõrzõ szólótáncverseny, 2008 megrendezésére 300 000 Ft

Fonó Budai Zeneház Kulturális és Szolgáltató Kht. (Budapest)
Burdon fesztivál 07. megrendezésére 200 000 Ft

Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége (Budapest)
XXVII. országos táncháztalálkozó és kirakodóvásár megrendezésére* 800 000 Ft
Budapesti karácsonyi vásár kézmûves programjainak megrendezésére* 1 500 000 Ft

Balassi Táncegyüttes Mûködtetésére Alapítvány (Békéscsaba)
60 éves a Balassi Táncegyüttes címû kiállítás
és jubileumi mûsor megvalósítására 250 000 Ft

Guzsalyas Alapítvány (Sfintu Gheorghe – Sepsiszentgyörgy)
Erdélyi nemezmûvészet címû népmûvészeti kiállítás megrendezésére 100 000 Ft

Bartakovics Béla Mûvelõdési Központ (Eger)
XIII. regionális cigány folklórtalálkozó megrendezésére 300 000 Ft
V. országos ifjúsági szólótáncverseny területi elõdöntõinek megvalósítására 700 000 Ft

Erdei Ferenc Mûvelõdési Központ és Mûvészeti Iskola (Kecskemét)
A XXI. kecskeméti népzenei találkozó megrendezésére 400 000 Ft

Bartakovics Béla Mûvelõdési Központ (Eger)
Palócgála 2007 címû regionális nemzetközi kórusfesztivál
és a népzenei együttesek 14. országos minõsítõjének megrendezésére 400 000 Ft
Minaretfesztivál – vendégségben palócföldön címû rendezvény megvalósítására 500 000 Ft

Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézet (Veszprém)
„Megismerni a kanászt” címû népmûvészeti konferencia
és kiállítás megrendezésére 200 000 Ft

Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Sásd)
Csángómagyar népdalok címmel a III. sásdi
országos népdaléneklési verseny megrendezésére 200 000 Ft

Vitus Zene, Tánc és Vizuális Mûvészeti Intézet Kht. (Gyõr)
II. Monarchiafest címmel a hagyományértõ fesztivál megrendezésére 300 000 Ft

Budapesti Mûvelõdési Központ (Budapest)
Budapesti gyermeknéptánccsoportok találkozójának megrendezésére 250 000 Ft

Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége–Kóta (Budapest)
Országos népzenei gála aranypávás találkozó megrendezésére 150 000 Ft
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Budapesti Mûvelõdési Központ (Budapest)
Zeneiskolák a népzene tükrében címû képzés megvalósítására 250 000 Ft

Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége–Kóta (Budapest)
A zene világnapja 2007 Budapest címû rendezvényre 100 000 Ft

Mûvészetek Háza Eger Kulturális és Szórakoztató Kht. (Eger)
IX. maratoni folkhétvége megrendezésére Egerben 300 000 Ft

Zala Megyei Mûvelõdési és Pedagógiai Intézet, Szakképzõ Iskola
(Zalaegerszeg)
Zalai hagyományok napja – „Szép Zalában születtem” címû gálamûsora
és a „Csak addig él” címû konferencia megrendezésére 200 000 Ft

Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület (Békéscsaba)
XI. országos textiles konferencia és a hozzá kapcsolódó
két országos rendezvény megvalósítására* 2 500 000 Ft

Békés Megyei Népmûvészetéért Alapítvány (Békéscsaba)
Vendégváró hagyomány címû népmûvészeti konferencia
és a hozzá kapcsolódó országos kiállítás megrendezésére 1 000 000 Ft

Kaptár Egyesület (Magyarlukafa)
XXIII. Vendel-napi búcsú regionális kézmûves fesztivál megrendezésére 200 000 Ft

Téka Kulturális Alapítvány (Gherla–Szamosújvár)
VII. betlehemes fesztivál megrendezésére 150 000 Ft
XI. mezõségi népzene- és néptáncfesztivál megrendezésére 200 000 Ft

András Alapítvány (Miercurea-Ciuc–Csíkszereda)
Csûrdöngölõ néptánctalálkozó megrendezésére 450 000 Ft

Néprajzi Múzeum (Budapest)
A Néprajzi Múzeum vendége: Csömör, pünkösdi és szüreti fesztiválprogram
és kiállítás megrendezésére* 200 000 Ft

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Móricz Zsigmond Színháza (Nyíregyháza)
Táncfarsang elnevezésû rendezvény megvalósítására 700 000 Ft

Határokon Túli Magyarságért Alapítvány (Pécs)
Európai magyarok II. fesztiválja és a határon túli magyarok
16. fesztiváljának megrendezésére 500 000 Ft

Romániai Magyar Néptánc Egyesület
(Sfintu-Gheorghe–Sepsiszentgyörgy)
30 éves az erdélyi táncház címû gálamûsor megrendezésére 500 000 Ft

Karácsony Sándor Általános Mûvelõdési Központ (Földes)
III. Kárpát-medencei võfélytalálkozó megrendezésére 400 000 Ft
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Lajtha László Alapítvány (Sfintu-Gheorghe–Sepsiszentgyörgy)
A sepsiszentgyörgyi XIX. népzene- és néptánctalálkozó megrendezésére 300 000 Ft

Somogy Megyei Néptáncszövetség (Kaposvár)
IX. Somogy megyei néptánc-antológia – Kaposvár, 2007 megrendezésére 250 000 Ft

Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága (Zalaegerszeg)
A szõlõmûvelés és borkultúra hagyományainak szüreti vigadalom
keretében való bemutatására 250 000 Ft

Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok Közössége
(Veszprém)
XVIII. Veszprém megyei német nemzetiségi fesztivál megrendezésére 150 000 Ft

Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége (Budapest)
Cioff-ces szektor konferencia és workshop megrendezésére 1 000 000 Ft

Esély Kövessi Erzsébet Szakképzõ Iskola (Budapest)
Országos ifjúsági kézmûves kiállítás megrendezésére 250 000 Ft

Kossuth Mûvelõdési Központ (Dabas)
VII. regionális népzenei találkozó megrendezésére 150 000 Ft

Fejér Megyei Mûvelõdési Központ (Székesfehérvár)
Pesovár Ferenc V. országos népdaléneklési verseny, a VII. regionális
adventi nép- és iparmûvészeti kiállítás és a 14. országos
népzenei minõsítõ megrendezésére 800 000 Ft

Hangvetõ Zenei Terjesztõ Társulás Kft. (Budapest)
III. Hangvetõ fesztivál megrendezésére 400 000 Ft

Jászapátiak Baráti Egyesülete (Jászapáti)
III. hagyományos szakmák – szakmai hagyományok címû program
kiállítás és konferencia megrendezésére 200 000 Ft

Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesület (Budapest)
Gyermek- és ifjúsági antológia megszervezésére* 6 500 000 Ft
Aprók bálja megszervezésére* 2 000 000 Ft
A felmenõ rendszerû ifjúsági találkozók regionális
elõdöntõinek megrendezésére* 300 000 Ft

Pro Musica Ének-zenei Alapítvány (Gyöngyös)
In memoriam Kodály Zoltán címû háromrészes
népzenei koncertsorozat megrendezésére 150 000 Ft

Ordasok Hagyományõrzõ Alapítvány (Budapest)
Gyimesi csángóbál megrendezésére a Guzsalyasban 400 000 Ft

Hagyomány Alap (Bratislava–Pozsony)
II. Csatrangos – országos népzenei fesztivál megrendezésére 600 000 Ft
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Magyar Kollégium Kulturális Egyesület (Budapest)
„Advent a váradiakkal” címû néptáncprogram megrendezésére 300 000 Ft

Hagyomány Alap (Bratislava–Pozsony)
Eszterlánc címû szlovákiai magyar gyermeknéptánc-fesztivál megrendezésére 600 000 Ft

Bartók Kulturális Táncegyesület (Budapest)
„Tedd ki a pontot” címû, XI. nemzetközi legényesverseny
és Martin György-emlékmûsor megrendezésére 600 000 Ft

Hagyományok Háza (Budapest)
A népzenekutató Kodály Zoltán és Lajtha László
címû kiállítás megrendezésére* 400 000 Ft

Cantus Agriensis (Egri Énekesek) (Eger)
Kodály Zoltán, a népzenekutató címû regionális szakmai nap megrendezésére 200 000 Ft

Ördögtérgye Egyesület (Cluj Napoca–Kolozsvár)
IV. kolozsvári népzene- és néptánctalálkozó megrendezésére 200 000 Ft

Magyar Szõlõ- és Borkultúra Szolgáltató Kht. (Budapest)
Szüreti felvonulás és a bornépek dalai címû dalverseny megrendezésére 500 000 Ft

Muharay Elemér Népmûvészeti Szövetség (Budapest)
Táncháztalálkozó 2008 megrendezésére 1 800 000 Ft

Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelõdési Intézet (Debrecen)
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
öt településén szervezendõ népmûvészeti kiállítás megrendezésére 200 000 Ft
Népzenei együttesek és pávakörök találkozója
és az országos népzenei minõsítõ megrendezésére 100 000 Ft

Vass Lajos Népzenei Szövetség (Budapest)
VII. Vass Lajos népzenei találkozó és vetélkedõ megvalósítására 600 000 Ft

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet (Salgótarján)
Egy fafaragó pásztor (Gyurkó Pál) életmûve és öröksége
címû kiállítás és konferencia megrendezésére 500 000 Ft

Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete (Budapest)
Folklór és zene címû konferencia megrendezésére 250 000 Ft

Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága (Kaposvár)
Népdalkörök és népzenei együttesek
14. országos minõsítõjének megrendezésére 150 000 Ft
Hajlik a meggyfa címû regionális gyermek és ifjúsági népdaléneklési
és népzenei verseny megvalósítására 150 000 Ft

Babits Mihály Mûvelõdési Ház és Mûvészetek Háza (Szekszárd)
III. vásárok világa címû konferencia megszervezésére* 250 000 Ft
Örökség országos gyermektáncfesztivál megrendezésére Szekszárdon* 1 500 000 Ft
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Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet (Lendava–Lendva)
Horváth Károly népzenei emléknap megrendezésére 400 000 Ft

Kenderkóc Hagyományõrzõ Egyesület (Püspökladány)
XIV. sárrétmenti népzenei, néptánc- és mesemondó fesztivál 2008
megrendezésére 150 000 Ft

Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár
(Körmend)
Õrségi fazekasantológia megrendezésére 300 000 Ft

Fügedi Márta Népmûvészeti Egyesület (Miskolc)
Virágzó népmûvészet címmel kiállítás és konferencia megrendezésére 250 000 Ft

Szeged Táncegyüttes Alapítvány (Szeged)
A dél-alföldi eurorégióban élõ magyar fiatalok népmûvészeti
találkozójának megrendezésére 100 000 Ft

Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központ (Szombathely)
Vas megye kincsestára hagyományõrzõ nagyrendezvényének megvalósítására 1 200 000 Ft

Fülep Lajos Városi Mûvelõdési Központ, Szabadtéri Színház,
Könyvtár (Pécsvárad)
Gesztenyeszüret a Zengõalján címû program megrendezésére 240 000 Ft

Általános Mûvelõdési Központ (Királyhegyes)
Nemzetközi népzenei találkozó megrendezésére
a Kodály-évforduló alkalmából 100 000 Ft

Zala Megyei Mûvelõdési és Pedagógiai Intézet, Szakképzõ Iskola
(Zalaegerszeg)
Húsvéti szomszédolás – tojásfestés címû régiós kiállítás
és rendezvénysorozat megrendezésére 400 000 Ft

Csepeli Kistáncos Alapítvány (Budapest)
Táncoljunk együtt címû közép-magyarországi kisiskolás
néptánc- és népijáték-találkozó megvalósítására 200 000 Ft

Zala Megyei Mûvelõdési és Pedagógiai Intézet, Szakképzõ Iskola
(Zalaegerszeg)
Virággal ékes címû népi bútorfestést bemutató kiállítás, konferencia,
elõadássorozat megrendezésére 600 000 Ft

Balkán Hangja Kulturális Egyesület (Budapest)
Balkán expressz (Szerbia) címmel a XII. Balkán hangja
fesztiválsorozat megvalósítására 400 000 Ft

Bihari Népmûvészeti Egyesület (Berettyóújfalu)
15 éve Biharban alkotunk címû térségi és régiós kiállítások megrendezésére 350 000 Ft
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Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa
(Budapest)
Magyarországi német kórusok IV. országos fesztiváljának megrendezésére 150 000 Ft

Garabonciás Mûvészeti Alapítvány (Sátoraljaújhely)
Kodály emlékére – országos népdaléneklési verseny megrendezésére 200 000 Ft

Pécsi Kulturális Központ (Pécs)
Gyermekrendezvények megvalósítására és a húsvéti hagyományok
felelevenítésére, ápolására 300 000 Ft

Heller Ödön Mûvelõdési Ház (Szeged)
V. nemzetközi szövõ-fonó találkozó megrendezésére 250 000 Ft

Karzat Kultúrközpont Alapítvány (Gyõr)
Az öt templom fesztiválon népzenei és hagyományõrzõ programok
és koncertek megvalósítására 300 000 Ft

Csongrád Megyei Közmûvelõdési Tanácsadó Központ (Szeged)
Népmûvészeti szakmai találkozó, kiállítás és népzenei
minõsítõ megrendezésére 300 000 Ft

Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendre)
Szent Márton-újborfesztivál és libator megrendezésére* 400 000 Ft
Húsvét a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban címû program megvalósítására* 200 000 Ft
Szüreti sokadalom megrendezésére* 400 000 Ft

Városi Mûvelõdési Központ (Ózd)
VI. regionális díszítõmûvészeti kiállítás és bemutató megvalósítására 100 000 Ft

Alba Regia Táncegyesület (Székesfehérvár)
Gyöngyösbokréták – egy mozgalomra emlékezve
címû program megvalósítására 250 000 Ft

Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes
(Miercurea-Ciuc–Csíkszereda)
Csíkszeredában az erdélyi prímások X. jubileumi
találkozójának megrendezésére 600 000 Ft

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közmûvelõdési Szakmai
Tanácsadó és Szolgáltató Intézete (Kecskemét)
Regionális és országos gyermek és ifjúsági népmûvészeti rendezvények
megvalósítására Bács-Kiskun megyében 350 000 Ft

II. Rákóczi Ferenc Mûvelõdési Központ (Nagykálló)
XXIII. Kállai kettõs néptáncfesztivál megrendezésére 1 500 000 Ft

Vörösmarty Mihály Általános Mûvelõdési Központ (Bonyhád)
A XII. bonyhádi tavaszváró címû Tolna megyei gyermek-néptáncfesztivál
megrendezésére 150 000 Ft
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Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kht. (Ópusztaszer)
Szeri jeles napok címû programsorozat megrendezésére 300 000 Ft

Erkel Ferenc Általános Mûvelõdési Központ (Gyula)
Illés Panna nyomában címû VI. regionális népzenei,
népdalköri találkozó megvalósítására 150 000 Ft

Mester Tanoda Alapítvány (Szeged)
Szeged környéki és határon túli szórványmagyarság népzenéje
címû népmûvészeti fesztivál megrendezésére Kodály Zoltán emlékezetére 150 000 Ft

Cigány Kulturális és Közmûvelõdési Egyesület (Pécs)
Regionális kézmûves bemutatóvásár megrendezésére
a XVI. cigány kulturális napok rendezvénysorozat keretén belül 100 000 Ft

Pécsi Férfikar Alapítvány (Pécs)
XII. európai bordalfesztivál megrendezésére 400 000 Ft

Rákóczi Tárogató Egyesület (Vaja)
Országos tárogatós találkozó megrendezésére 300 000 Ft

Móricz Zsigmond Mûvelõdési és Információs Ház (Nyíradony)
XVII. regionális népzenei találkozó megrendezésére 200 000 Ft

Mikszáth Kálmán Mûvelõdési Központ (Balassagyarmat)
Hogyan tovább Palócország? Verseny vagy mozgalom?
címû konferencia megrendezésére 150 000 Ft

Nyírség Táncegyesület (Nyíregyháza)
A X. Vécsey-vásárhelyi kamaranéptánc- és népdaléneklési
verseny megrendezésére* 400 000 Ft

Opanke Hagyományõrzõ Kulturális Egyesület (Pomáz)
III. pomázi néptánctalálkozó megrendezésére 100 000 Ft

Moldvahon Csángó Kulturális Közhasznú Egyesület (Gyöngyös)
VI. csángó karácsony megrendezésére 300 000 Ft
XII. csángóbál megrendezésére 500 000 Ft

Néphagyományõrzõ Óvodapedagógusok Egyesülete (Gödöllõ)
A szentendrei skanzenben – Kodály Zoltán emlékére Amit csak hall a gyermek…
címmel a IV. országos õszi szakmai találkozó szervezésére 200 000 Ft

Közkincs Mûvészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület (Mohács)
A hagyományõrzõ mohácsi busójárás megrendezésére és az országos
népzenei tehetségkutató és nemzetközi farsangi dudástalálkozóra 500 000 Ft

Kézmûves Alapítvány (Debrecen)
VII. ifjúsági népi kézmûves rendezvény megvalósítására
a Kárpát-medencében élõ magyar fiataloknak 1 500 000 Ft
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Bogyiszlói Cigány Kisebbségi Önkormányzat (Bogyiszló)
Orsós Kis János népmûvészet mesterének emlékestjére 150 000 Ft

Jókai Mór Mûvelõdési Ház, Könyvtár és Teleház
(Táplánszentkereszt)
Németh Lajos-emléknap – citerazenekarok találkozójának megrendezésére 150 000 Ft

Nógrád Megyei Pedagógiai, Közmûvelõdési Szakmai Szolgáltató és
Szakszolgálati Intézete (Salgótarján)
XVI. Nógrád megyei néptánc-antológia megrendezésére 300 000 Ft

Békés Megyei Mûvelõdési Központ, Kézmûves Szakiskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola (Békéscsaba)
Népzenei rendezvények megvalósítására Békés megyében
és a dél-alföldi régióban* 300 000 Ft

Ács Károly Mûvelõdési Központ (Ráckeve)
Közép-magyarországi folklórszövetség felnõtt táncegyütteseinek
szakmai bemutatójára 150 000 Ft

Ady Endre Általános Mûvelõdési Központ (Nádudvar)
Országos vándorlegény fazekas- és bõrmûves-konferencia megszervezésére 500 000 Ft

Cigány Kulturális és Közmûvelõdési Egyesület (Pécs)
Baranyai cigányok XI. tavaszi fesztiválja keretén belül
folklóregyüttesek regionális találkozójára 200 000 Ft

Kodály Zoltán Magyar Mûvelõdési Központ (Backa
Topola–Topolya)
Az V. nemzetek fesztiváljának és III. népzenei találkozójának megvalósítására 150 000 Ft

Vajdasági Magyar Népmûvészeti és Közmûvelõdési Központ
(Novi Sad–Újvidék)
A néptáncosok országos bemutató színpada címû minõsítõ
fesztivál megrendezésére 300 000 Ft
XII. vajdasági táncháztalálkozó és kirakodóvásár 2007 megrendezésére 600 000 Ft

Vörösmarty Mihály Általános Mûvelõdési Központ (Bonyhád)
VII. országos ifjúsági népi kézmûves-vetélkedõ textiles kiállításának
és konferenciájának megvalósítására 250 000 Ft

Tököl Város Önkormányzatának Városi Mûvelõdési Központja
és Könyvtára (Tököl)
I. közép-magyarországi népmûvészeti sokadalom megrendezésére 400 000 Ft

Artera Alapítvány (Odorheiu-Secuiesc–Székelyudvarhely)
I. Népmûvészeti Akadémia megrendezésére 450 000 Ft

Táncház Egyesület (Budapest)
A XXVII. országos táncháztalálkozó és kirakodóvásár megrendezésére* 11 000 000 Ft
XVIII. országos szezonnyitó táncházi mulatság megrendezésére* 1 000 000 Ft
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A Mûvelõdés Háza (Sárospatak)
A XI. zempléni gyermek szólótáncfesztivál megrendezésére 200 000 Ft

Nagyváradi Táncház Egyesület (Oradea–Nagyvárad)
18 éves a nagyváradi táncház címmel táncháztalálkozó megrendezésére 400 000 Ft

2. Oktatás, továbbképzés, szaktáborok, táncházak

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Ordasok Hagyományõrzõ Alapítvány (Budapest)
Boldogkõváraljai gyimesi gyermektábor megrendezésére 200 000 Ft

Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa
(Budapest)
V. országos népzenei képzés megrendezésére 200 000 Ft
V. országos német népismereti tábor megrendezésére 200 000 Ft

Karzat Kultúrközpont Alapítvány (Gyõr)
Magtól a kenyérig címû hagyományõrzõ aratótábor
megrendezésére Pannonhalmán 250 000 Ft

Bartók Béla Mûvelõdési Központ (Szeged)
Évfordulók jegyében címû táncház megrendezésére 200 000 Ft

Forrás Gyermeknéptánc–népzenei Közhasznú Alapítvány (Maklár)
Míves táncházak megrendezésére 300 000 Ft

Bihari János Kulturális Egyesület (Budapest)
A sástói ifjúsági táborban a bihari gyerekcsoport
néptánctáborának megrendezésére 200 000 Ft

Szlovák Közmûvelõdési Központ (Budapest)
Szlovák tánccsoportok vezetõinek szakmai képzésére 100 000 Ft

Nyitott Tér Kulturális Szervezõ és Szolgáltató Kht. (Budapest)
Népzenei táncház megrendezésére az Almássy Téri Szabadidõ Központban 300 000 Ft

Apáról Fiúra Alapítvány (Törökszentmiklós)
X. alkotótábor megrendezésére 250 000 Ft

Jókai Mór Mûvelõdési Központ (Pápa)
Népmûvészeti szaktáborok és rendszeres táncházak
programjainak megvalósítására 300 000 Ft

Ifjúsági Ház és Általános Társaskör (Békéscsaba)
Guzsalyasnap megrendezésére 300 000 Ft
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Goldmark Károly Mûvelõdési Központ és Szabadtéri Színház
(Keszthely)
Táncház mindenkinek címû közmûvelõdési program megrendezésére 300 000 Ft

Balkán Hangja Kulturális Egyesület (Budapest)
XI. Balkán tábor megrendezésére 350 000 Ft

Ady Endre Általános Mûvelõdési Központ (Nádudvar)
Havi rendszerességgel mûködõ táncház szervezésére 200 000 Ft

Garabonciás Mûvészeti Alapítvány (Sátoraljaújhely)
Zempléni néptánctábor megrendezésére 200 000 Ft

Kisalföld Kultúrájáért Egyesület (Gyõr)
Legyél te is a népmûvészet kis mestere címû népmûvészeti
szaktábor megrendezésére 250 000 Ft

Jókai Mór Mûvelõdési Központ (Budaörs)
Aprók tánca címû gyermektáncház és kézmûvesmûhely
2007 éves megvalósítására 200 000 Ft

Magyar Gyöngy Egyesület (Felsõpakony)
Népi gyöngyfûzõtábor megrendezésére Székesfehérváron 200 000 Ft

Erkel Ferenc Általános Mûvelõdési Központ (Gyula)
Táncház megrendezésére 300 000 Ft

Békés Városi Általános Mûvelõdési Központ (Békés)
Néptánctábor, táncházi programok megrendezésére 150 000 Ft

Lázi Dombi Kulturális Egyesület (Szenna)
Szennán somogyi népzenei néptánc- és kézmûvestábor megrendezésére 350 000 Ft

Temi Fried Mûvelõdési Ház Közhasznú Alapítvány (Simontornya)
Ének népzenei tábor megrendezésére 100 000 Ft

Tiszta Forrás Alapítvány (Miercurea-Ciuc–Csíkszereda)
XI. gyimesi tánctábor megrendezésére 300 000 Ft

Vörösmarty Mihály Általános Mûvelõdési Központ (Bonyhád)
Rendszeresen ismétlõdõ táncházak megrendezésére
a bonyhádi Vörösmarty Mihály Általános Mûvelõdési Központban 250 000 Ft

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kht. (Ópusztaszer)
Elsõ dél-alföldi népzenei tábor megrendezésére Ópusztaszeren 100 000 Ft
Elsõ dél-alföldi néptánc- és kézmûves-gyermektábor
megrendezésére Ópusztaszeren 100 000 Ft
Táncházak megrendezésére a szeri szellemi mûhelyben 100 000 Ft

Cédrus Alapítvány (Solymár)
Népmûvészeti szaktábor megrendezésére Szõcén (Õrség) 200 000 Ft
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Rábai Miklós Mûvelõdési és Közösségi Ház, Könyvtár (Ecser)
Szlovák táncház megrendezésére 200 000 Ft

Mûvelõdési Központ (Budapest)
Zurgó táncházak és zurgó dió gyerekprogram-sorozat megrendezésére 600 000 Ft

Duló György Mûvelõdési Ház (Méhkerék)
III. méhkeréki regionális tánctábor megrendezésére 150 000 Ft

Liget az Örökségünkért Egyesület (Fényeslitke)
Országos népmûvészeti szaktábor megrendezésére 100 000 Ft

Magyar Vár Alapítvány (Pomáz)
Dél-alföldi népmûvészeti tábor megrendezésére 600 000 Ft

Paksi Közmûvelõdési Kht. (Paks)
Népzenei bemutatkozó estekkel egybekötött táncházak megrendezésére Pakson 150 000 Ft

Biharugrai Hagyományõrzõ Egyesület (Biharugra)
Táncházi programsorozat megvalósítására 100 000 Ft

Diósdi Óvodásokért Alapítvány (Diósd)
Rendszeres táncházi program megvalósítására 200 000 Ft

Csíki Gyermekek Egyesület (Miercurea-Ciuc–Csíkszereda)
IV. felcsíki hagyományõrzõ gyermektábor megrendezésére 300 000 Ft

Forrás Alapítvány a Gyermekkultúráért (Budapest)
Kerek egy esztendõ címû népmûvészeti szaktábor megrendezésére 400 000 Ft

Veszprém Megyei Német Önkormányzatok és Elektorok Közössége
(Veszprém)
Veszprém megyei német nemzetiségi népzenei képzés
megvalósítására Városlõdön 100 000 Ft

Hagyományok Háza (Budapest)
Hagyományok Háza tábor megrendezésére Városlõdön* 350 000 Ft
Találkozás a néphagyománnyal címû komplex ismeretterjesztõ foglalkozás
megrendezésére 7–14 éves gyerekeknek* 100 000 Ft

Szarvasi Hagyományõrzõ Közalapítvány (Szarvas)
A Tessedik táncegyüttessel komplex táncházi program megrendezésére 200 000 Ft

Szeged Táncegyüttes Alapítvány (Szeged)
VIII. Duna–Tisza–Körös–Maros eurorégió nemzetközi néptánc-,
népzene- és kézmûvestábor megrendezésére 300 000 Ft

Marczibányi Téri Mûvelõdési Központ (Budapest)
Guzsalyas táncház és kõketáncház megvalósítására 600 000 Ft

Csillagrózsa Hagyományõrzõ Népi Együttes (Decs)
Népmûvészeti szaktábor-néptánctábor megrendezésére 100 000 Ft
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Csepeli Munkásotthon Alapítvány (Budapest)
Erdélyi táncház megrendezésére 200 000 Ft

Girincs Községi Önkormányzat (Girincs)
Hagyományõrzõ fafaragó tábor megrendezésére 300 000 Ft

Fejér Megyei Népzenei Mûhely Egyesület (Székesfehérvár)
Családi program címû kézmûves foglalkozás és táncház megrendezésére 300 000 Ft

Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola (Szentes)
Az elveszettnek hitt hangszer a Dél-Alföld kulturális kincse a tekerõ
címû táncház megrendezésére 300 000 Ft

Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központ (Szombathely)
Boglya népzenei tábor 2007 címmel megrendezésére 200 000 Ft

Misina Néptáncegyüttes Egyesület (Pécs)
VI. alsómocsoládi gyermeknéptánc-szaktábor megrendezésére 200 000 Ft

Petõfi Csarnok Fõvárosi Ifjúsági Szabadidõ Központ Kht.
(Budapest)
Táncházak megrendezésére a Petõfi Csarnokban 300 000 Ft

Szatmár Néptánc és Népmûvészeti Egyesület (Mátészalka)
Táncházi esték megrendezésére Szatmárban 200 000 Ft

Szarvasi Hagyományõrzõ Közalapítvány (Szarvas)
XII. Kárpátaljai népzene- és néptánctábor megrendezésére 700 000 Ft

Opanke Hagyományõrzõ Kulturális Egyesület (Pomáz)
Délszláv táncházak megrendezésére Pomázon 100 000 Ft

Dr. Béres András Néptánc Egylet (Debrecen)
Debreceni népi együttes mûvészeti csoportjainak szaktáborára 300 000 Ft

Pro Urbe Szék Alapítvány (Sic–Szék)
VIII. széki napok (népmûvészet-, néptánc-, népzene-, népi kézmûves tábor)
megrendezésére 350 000 Ft

Fügedi Márta Népmûvészeti Egyesület (Miskolc)
Komplex népmûvészeti alkotótábor megrendezésére
a diósgyõri kézmûves alkotóházban 300 000 Ft

A Sárospataki Amatõr Mûvészekért Alapítvány (Sárospatak)
Az 5. népi játszóház-vezetõi szaktábor és a pataki kisinasok
fazekastáborának megrendezésére 300 000 Ft

A Mûvelõdés Háza (Sárospatak)
A zempléni népmûvészeti tábor megrendezésére Újhután 300 000 Ft

Jó Ritmus Mûvészeti Nevelésért Alapítvány (Debrecen)
Alföldi népzenei tábor megrendezésére 250 000 Ft
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Tiszafüredi Népmûvészeti Alapítvány (Tiszafüred)
Továbbképzések, néptánctábor, komplex táncházi programok megvalósítására 400 000 Ft

Nyírség Táncegyesület (Nyíregyháza)
Táncosok és táncpedagógusok számára a Nyírség továbbképzõ táborának
megrendezésére* 500 000 Ft

Tököl Város Önkormányzatának Városi Mûvelõdési Központja
és Könyvtára (Tököl)
Kolo táncház megrendezésére Tökölön* 350 000 Ft

Magyar Vár Alapítvány (Pomáz)
Nyárszói népmûvészeti alkotótábor megrendezésére 400 000 Ft

Sipos György Alapfokú Mûvészetoktatási és Nevelési Alapítvány
(Sárospatak)
Kalandozások a népmûvészet világában címû tábor megrendezésére 300 000 Ft

Heltai Gábor Könyvtári Alapítvány (Cluj Napoca–Kolozsvár)
A Heltai táncház rendszeres megszervezésére 200 000 Ft

Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesület (Budapest)
Országos és regionális továbbképzések megszervezésére* 1 700 000 Ft

Népkör Magyar Mûvelõdési Központ (Subotica–Szabadka)
Kárpát-medence öröksége címû vajdasági néptáncpedagógus iskola
megvalósítására 450 000 Ft

Somogy Táncegyüttes Alapítvány (Kaposvár)
Somogy táncegyüttes rendszeres táncházi programjainak
megvalósítására hagyományõrzõk részvételével 300 000 Ft

Bojtár Népzenei Egyesület (Budakeszi)
Hagyomány és közösségmegtartó néptánctábor megrendezésére 100 000 Ft

Ludas Kulturális Egyesület Népzenei Hagyományainkért
(Békéscsaba)
,,Ludas kocsma” – táncházi és koncertsorozat megrendezésére Békéscsabán 300 000 Ft

Bojtár Népzenei Egyesület (Budakeszi)
Véled össze-akadék címû VI. rojtostábor megrendezésére 150 000 Ft

Budapest Fõváros XV. Kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat Csokonai Mûvelõdési Központ (Budapest)
Rendszeres táncházi programok megrendezésére
a Csokonai Mûvelõdési Központban 200 000 Ft

Hagyománytár Alapítvány (Pécs)
IV. nemzetközi szaszcsávási népzene- és néptánctábor megrendezésére 200 000 Ft
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Gönczi Ferenc Általános Mûvelõdési Központ és Közép-Európai
Kulturális Intézet (Zalaegerszeg)
Kézmûvesek Háza 2007. évi nyári népmûvészeti
alkotótáborainak megrendezésére 800 000 Ft

Mûvelõdési Központ és Városi Galéria (Csongrád)
Alföld-tábor és rendszeres táncház megrendezésére
az Alföld Néptáncegyüttessel Csongrádon 200 000 Ft

Faluház-Mûvelõdési Otthon-Községi Könyvtár (Kisgyõr)
Családi kézmûves szaktábor megvalósítására 500 000 Ft

Pécsi Kulturális Központ (Pécs)
Európa táncházak címû európai népek táncházi sorozata megrendezésére
a Dominikánus Házban 300 000 Ft
Szakmai továbbképzés megrendezésére óvónõk számára elméleti
és gyakorlati foglalkozások segítségével 100 000 Ft

Magyar Csipkekészítõk Egyesülete (Szigetszentmiklós)
Ifjú csipkeverõk táborának megrendezésére 100 000 Ft

Kodály Zoltán Magyar Mûvelõdési Központ (Backa
Topola–Topolya)
A XII. batyu népzenei és néptánctábor megszervezésére 300 000 Ft
A Kodály Zoltán MMK havi táncházainak megrendezésére 200 000 Ft

Rózsavölgy Egyesület (Budapest)
Gyermektáncház és felnõtt táncház rendszeres programjának megrendezésére 100 000 Ft

Kiss Áron Magyar Játék Társaság (Budapest)
„Róza baba barátainak köre” címû népviseletes babakészítõk
rendszeres továbbképzésére a Textilmúzeumban 100 000 Ft

Folklór Kulturális Közalapítvány (Jászberény)
Rendszeres havi táncházak megrendezésére 300 000 Ft

Petõfi Sándor Magyar Kultúrkör (Becej–Becse)
A Petõfi Sándor magyar kultúrkör havi táncházainak megvalósítására 300 000 Ft

Városi Mûvelõdési Központ és József Attila Könyvtár
(Kunszentmárton)
Táncházak szervezésére Kunszentmártonban 100 000 Ft

Esély Kövessi Erzsébet Szakképzõ Iskola (Budapest)
Kaskakötõk országos kosárfonó szakmai továbbképzõ táborának
megrendezésére 250 000 Ft
Országos ifjúsági népi kézmûves alkotótábor megrendezésére 300 000 Ft

Területi Mûvelõdési Intézmények Egyesülete (Budapest)
Muzsikás együttes gyermektáncházainak megrendezésére 300 000 Ft
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Fórum a Népmûvészetért Közhasznú Alapítvány (Kõvágóörs)
VII. tükrös népzene- és néptánctábor megrendezésére 250 000 Ft

Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház (Bátaszék)
„Táncház Bátaszéken” címû program megrendezésére 250 000 Ft

Városi Mûvelõdési Központ (Törökszentmiklós)
Rendszeres táncházak programjainak megvalósítására 150 000 Ft

Területi Mûvelõdési Intézmények Egyesülete (Budapest)
A Falkafolk együttes balkáni táncházi programja megrendezésére 200 000 Ft

Ady Endre Általános Mûvelõdési Központ (Nádudvar)
Nyári népmûvészeti szaktáborok megrendezésére 300 000 Ft

Hagyományok Háza (Budapest)
Táncvásár címû – módszertani továbbképzés megrendezésére
néptáncpedagógusoknak* 250 000 Ft
A „Magyar népmese – hagyományos mesemondás”
elnevezésû 60 órás tanfolyam megvalósítására* 300 000 Ft
Az éneklõ furulya címû módszertani továbbképzés
megrendezésére pedagógusoknak* 150 000 Ft
Aprók tánca címû élõzenés táncház és kézmûves foglalkozás megrendezésére* 140 000 Ft
Forgószél és Garabonciás hon- és népismereti levelezõverseny
nyerteseinek a nyári tábor megrendezésére* 200 000 Ft
A népi játék és kismesterségek oktatója címû tanfolyam
nyári szaktáborának megrendezésére* 450 000 Ft
A játszóházi foglalkozásvezetõ-képzésben részt vevõ oktatók
továbbképzõ táborának megrendezésére* 300 000 Ft

Tuzsér Községért Közalapítvány (Tuzsér)
IX. Kárpát-medencei kézmûves és hagyományápoló tábor megrendezésére 300 000 Ft

Munkácsy Mihály Mûvelõdési Ház (Törökbálint)
Törökbálinti táncház megrendezésére 100 000 Ft

Gyermekfilharmónia Alapítvány (Vlahita–Szentegyháza)
X. bútorfestõtábor megrendezésére 150 000 Ft

Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége (Budapest)
Fesztiválszervezõk továbbképzésének megvalósítására 300 000 Ft

Területi Mûvelõdési Intézmények Egyesülete (Budapest)
A Sültü együttes táncházi programjának megrendezésére 200 000 Ft
A Csürrentõ együttes moldvai táncházának megrendezésére 200 000 Ft

Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége (Budapest)
Népmûvészeti akadémia programsorozatának megvalósítására* 800 000 Ft

Bartakovics Béla Mûvelõdési Központ (Eger)
Gajdos táncházak megvalósítására 300 000 Ft

DÖNTÉSEK � NKA HÍRLEVÉL 741



Bartina Néptánc Egyesület (Szekszárd)
Országos bogyiszlói gyermektánctábor megrendezésére* 500 000 Ft

Vajdasági Magyar Népmûvészeti és Közmûvelõdési Központ
(Novi Sad–Újvidék)
Rendszeres táncházak szervezésére a vajdasági szórványban élõ
magyarok számára 250 000 Ft

Hagyományok Háza (Budapest)
Országos hímzõtanfolyam megrendezésére* 300 000 Ft

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesület Csongrád Megyei
Helyi Csoportja (Szeged)
Rendszeres táncház megvalósítására 100 000 Ft

Izsák Város Önkormányzata (Izsák)
10–14 éves gyermekek részére az élõ népmûvészet címmel
népmûvészeti szaktábor megrendezésére 150 000 Ft

Csabai Szlovákok Szervezete (Békéscsaba)
Szlovák nemzetközi citera-, dal- és kézmûves gyermektábor megrendezésére 200 000 Ft

Bükkalja Táncszínház Alapítvány (Miskolc)
A Szinvavölgyi Táncmûhely rendszeres táncházi programjának megrendezésére 200 000 Ft

Téka Alapítvány (Budapest)
VIII. Duda és tekerõ szaktábor és a magyarok muzsikája
külsõs táncház megrendezésére 500 000 Ft

Vass Lajos Népzenei Szövetség (Budapest)
XV. országos továbbképzõ tábor megrendezésére 300 000 Ft
Regionális népzenei továbbképzések megrendezésére 500 000 Ft

Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület (Kecskemét)
Csík zenekar táncházainak megrendezésére 300 000 Ft

Herényi Kulturális és Sportegyesület (Szombathely)
Táncházak megrendezésére 300 000 Ft

Hegyaljai Mesterek Népmûvészeti Egyesülete (Tállya)
Nyári családi tábor szervezésére kiállítással Hegyalján 200 000 Ft

Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézet (Veszprém)
„Gyöngygallér” címû – regionális szakmai továbbképzés megrendezésére 150 000 Ft

Veszprémi Kézmûves Mûhely (Veszprém)
Fafaragó tábor megrendezésére 200 000 Ft
Nemez kézmûves tábor megrendezésére 150 000 Ft

Gyepûk Népe Alapítvány (Budaörs)
XI. gyermek és ifjúsági csángó népmûvészeti tábor
megrendezésére Tiszadobon 250 000 Ft
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekotthon (Szolnok)
Kézmûves népmûvészeti alkotókör komplex
népmûvészeti-fafaragó alkotótábori programjának megrendezésére 200 000 Ft

Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézet (Veszprém)
Népi kézmûves alkotótábor megrendezésére 200 000 Ft

Ács Károly Mûvelõdési Központ (Ráckeve)
A Kéve néptáncegyüttes havi táncházainak megvalósítására 300 000 Ft

Salgótarjáni Néptáncmûvészetért Közalapítvány (Salgótarján)
Palóc tánc- és kézmûves tábor megrendezésére 400 000 Ft

Szárazfa Nyugat-Dunántúli Népzenei Egyesület (Csorna)
Regionális hatókörû továbbképzés, valamint népmûvészeti
szaktábor programjainak megvalósítására 250 000 Ft

Bihari Népmûvészeti Egyesület (Berettyóújfalu)
IX. Országos felnõtt csuhéfonó és kézmûves alkotótábor megrendezésére 300 000 Ft

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (Budapest)
III. Egyházi népénekes találkozó megrendezésére 50 000 Ft

Tolna Megyei Népmûvészeti Egyesület (Szekszárd)
Országos gyöngyfûzõtábor megrendezésére Szálkán 250 000 Ft

Mezõmadaras Fejlesztési Egyesülete (Marosvásárhely)
III. Mezõségi népmûvészeti szaktábor megrendezésére gyerekeknek 200 000 Ft

Békés Megye Népmûvészetéért Alapítvány (Békéscsaba)
XIII. országos kosárfonó mesterkurzus megrendezésére* 300 000 Ft

Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány (Tamási)
Tamási citeratábor megrendezésére 100 000 Ft

Fejér Megyei Mûvelõdési Központ (Székesfehérvár)
Fehérvári hetek országos és regionális népmûvészeti
szaktáborok megrendezésére 700 000 Ft

Együd Árpád Mûvészeti Iskoláért Egyesület (Kaposvár)
Együd Árpád népmûvészeti tábor 2007 megrendezésére 250 000 Ft

Mester Tanoda Alapítvány (Szeged)
VI. Kobzos, énekes, hegedûs népzenei kurzus megrendezésére 200 000 Ft

Muharay Elemér Népmûvészeti Szövetség (Budapest)
Hagyományõrzõk továbbképzésének megrendezésére 400 000 Ft

Ethnika Kulturális Alapítvány (Lopadea–Magyarlapád)
X. Maros–Kisküköllõ menti nemzetközi népzene-
és néptánctábor megrendezésére Magyarlapádon 350 000 Ft
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Guzsalyas Alapítvány (Sfintu Gheorghe–Sepsiszentgyörgy)
XX. nyári kaláka – népmûvészeti szaktábor megrendezésére 180 000 Ft

Egressy Béni Mûvelõdési Központ és Könyvtár (Kazincbarcika)
Játékos népmûvészet – a Sajó menti alkotók népmûvészeti
továbbképzõ táborának megrendezésére 150 000 Ft

Kulturális Életért Közhasznú Egyesület (Nyíregyháza)
Rendszeres táncház megrendezésére a Mustárházban 200 000 Ft

Universitas-Szeged Diák-Szolgáltató Központ Közhasznú Társaság
(Szeged)
Hagyományteremtõ táncház megrendezésére a JATE Klubban 250 000 Ft

Erdei Ferenc Mûvelõdési Központ és Mûvészeti Iskola (Kecskemét)
Az Erdei Ferenc Mûvelõdési Központ és Mûvészeti Iskola népmûvészeti
szaktáborainak és táncházi programjainak megrendezésére 400 000 Ft

Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ (Mezõberény)
II. Népmûvészeti szaktábor megrendezésére Mezõberényben 100 000 Ft

Vajdasági Magyar Folklórközpont (Subotica–Szabadka)
X. népmûvészeti kézmûves táborban szövõ
és hímzõ továbbképzés megrendezésére 300 000 Ft

Veszprém Megyei Néptánc Egyesület (Ajka)
Utazó táncházi sorozat megrendezésére Veszprém megyében 300 000 Ft

Palócföldi Népi Iparmûvészek Egyesülete (Szécsény)
Palóc mûhelymunka megvalósítására a szécsényi kézmûvesházban 100 000 Ft

Kölcsey Ferenc Megyei Közmûvelõdési Intézet (Debrecen)
Képzõk képzõje címû 13. országos bõrmûvestábor megrendezésére
a kézmûves szakiskolák oktatói számára 300 000 Ft

Városi Mûvelõdési Központ (Tamási)
Tamási népzenei vonóstábor megvalósítására 100 000 Ft

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai,
Közmûvelõdési és Képzési Intézete (Nyíregyháza)
Ifjúsági népzenei tábor megrendezésére 300 000 Ft

Faluház és Könyvtár (Leányfalu)
Ökrös Csaba táncháza megrendezésére Leányfalun a faluházban 200 000 Ft

APTE Mûvészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre (Ajka)
Táncos tehetségek táborának megrendezésére 400 000 Ft
Táncos képzéssorozat megrendezésére gyerekeknek 300 000 Ft

Élõ Forrás Hagyományõrzõ Egyesület (Ajka-Padragkút)
II. Kiscsõszi tánctábor megrendezésére oktatóknak és gyakorló táncosoknak 300 000 Ft
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Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége – KÓTA (Budapest)
XXII. csutorás nemzetközi népzenei és néptánctábor megrendezésére 300 000 Ft

Söndörgõ Kulturális Egyesület (Szentendre)
Söndörgõ-táncház programsorozat megrendezésére 400 000 Ft

Regös Alapítvány (Tahitótfalu)
XVIII. Kárpát-medencei regöstábor megrendezésére 300 000 Ft

Aranytíz Mûvelõdési Központ (Budapest)
Táncház megrendezésére 600 000 Ft
XVI. egyszólam népzenei tábor megrendezésére 400 000 Ft

Erdélyi Tündérkert Alapítvány Hátrányos Helyzetû Gyerekekért
(Debrecen)
Felsõ nyárádmenti (Erdély) gyermek- és ifjúsági népmûvészeti
szaktábor megrendezésére 300 000 Ft

Viharsarok Néptáncszövetség Közhasznú Egyesület (Békéscsaba)
Gyermekjáték, gyermektánc a színpadon – A színpadra rendezés mûvészete
címû szakmai továbbképzés megvalósítására 250 000 Ft
Karikázók, nõi körtáncok – továbbképzési programsorozat megrendezésére 300 000 Ft

Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézet (Tordas)
Az V. Szûcs Béla gyermek- és ifjúsági néptánctábor megvalósítására 250 000 Ft

Folklór Kulturális Közalapítvány (Jászberény)
A Galagonya címû szaktábor megrendezésére 150 000 Ft
A XXVI. nemzetközi táncház és zenésztábor programjainak támogatására 800 000 Ft

Szamos-Bazár Egyesület (Panyola)
Panyolán hagyományõrzõ táncházak rendezésére 250 000 Ft

Dél-Alföldi Regionális Közmûvelõdési Egyesület (Békéscsaba)
VI. Dél-Alföldi gyermek népmûvészeti tábor megrendezésére* 350 000 Ft

Békés Megye Népmûvészetéért Alapítvány (Békéscsaba)
XIV. nemzetközi fafaragó alkotótábor megrendezésére* 400 000 Ft

Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület (Békéscsaba)
XVII. országos, regionális komplex felnõtt népmûvészeti
tábor megrendezésére* 1 000 000 Ft
XI. határok nélküli néprajzi népfõiskola megrendezésére* 400 000 Ft

Pipacsok Néptáncegyüttes Mûvelõdési Egyesület
(Cristuru Secuiesc–Székelykeresztúr)
13. székelyföldi tánctábor megszervezésére Felsõsófalván 400 000 Ft
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Téka Kulturális Alapítvány (Gherla–Szamosújvár)
VIII. honismereti és anyanyelvi tábor megrendezésére mezõségi
szórványközösségek számára 300 000 Ft

András Alapítvány (Miercurea-Ciuc–Csíkszereda)
Élõ örökségünk – népmûvészeti szaktábor megrendezésére
gyerekeknek, fiataloknak 300 000 Ft

Archívum Kulturális Alapítvány (Cluj Napoca–Kolozsvár)
A XVII. nemzetközi kalotaszentkirályi népzenei
és néptánctábor megrendezésére 400 000 Ft

Kallós Zoltán Alapítvány (Cluj Napoca–Kolozsvár)
Születésének 125. évfordulóján Kodály Zoltán népzenei tábor megrendezésére 300 000 Ft
Sokgyerekes családok kézmûves alkotótáborának megrendezésére 350 000 Ft
XVI. mezõségi népzenei és néptánctábor megrendezésére felnõttek számára 300 000 Ft

Téka Kulturális Alapítvány (Gherla–Szamosújvár)
A szamosújvári táncház szakmai programjainak megvalósítására 200 000 Ft

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete
(Kecskemét)
Aprók tánca címû programsorozat megrendezésére a Szórakaténuszban 150 000 Ft

Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesülete (Szada)
Szadai hímzõ-szövõ tábor megrendezésére 200 000 Ft

Romániai Magyar Néptánc Egyesület (Sfintu
Gheorghe–Sepsiszentgyörgy)
V. koreográfusképzés megrendezésére 200 000 Ft

Lajtha László Alapítvány (Sfintu Gheorghe–Sepsiszentgyörgy)
A sepsiszentgyörgyi táncház programjainak megvalósítására 200 000 Ft

Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézet (Veszprém)
Országos ifjúsági népi kézmûves szakmai továbbképzés megrendezésére 150 000 Ft
Járjuk együtt címû roma hagyományõrzõ táncház megrendezésére
gyermekeknek 400 000 Ft

Egység Mûvelõdési Egyesület – Nagykikinda (Kikinda)
Táncházak szervezésére Nagykikindán és környékén 250 000 Ft

Lippentõ Kulturális Egyesület (Gyõr)
Lippentõ mulatságok címû táncházsorozat megrendezésére 200 000 Ft

Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány (Cluj Napoca–Kolozsvár)
V. táncoktató-képzõ tanfolyam megrendezésére 200 000 Ft

Palócföldi Népi Iparmûvészek Egyesülete (Szécsény)
Kõrösi Csoma Sándor Csipkekör továbbképzésének megszervezésére 100 000 Ft
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Tisza-Folk Alapítvány (Tiszakécske)
XXIII. Tiszafolk nyári népzenei és néptánctábor megrendezésére 300 000 Ft

Kállai Kettõs Alapítvány (Nagykálló)
Táncházak megrendezésére Nagykállóban a Kodály-évforduló jegyében 200 000 Ft

Somogy Megyei Néptáncszövetség (Kaposvár)
III. õszi népzenei tábor megrendezésére 300 000 Ft

Kékiringó Alapítvány (Odorheiu-Secuiesc–Székelyudvarhely)
Székelyudvarhelyen aprók táncházának megrendezésére 100 000 Ft

Alba Regia Táncegyesület (Székesfehérvár)
Tánc a malomban címû táncházi program megvalósítására 600 000 Ft

Városi Mûvelõdési Központ (Ózd)
V. ózdi Aranygyûszû hímzõtábor megrendezésére 100 000 Ft

Kispesti Munkásotthon Mûvelõdési Ház (Budapest)
Gyermektáncházak megrendezésére a kispesti munkásotthon mûvelõdési házban 100 000 Ft

Zala Megye Népmûvészetéért Alapítvány (Zalaegerszeg)
A keszthelyi népmûvészeti alkotóház 2007. évi nyári
népmûvészeti szaktáborainak megrendezésére 200 000 Ft

Hajdú-Bihar Megyei Magánerdõ Tulajdonosok Egyesülete
(Budapest)
Fafaragó népmûvészeti szaktábor megrendezésére 200 000 Ft

Magyarok Öröksége Alapítvány (Százhalombatta)
Moldvai csángó népmûvészeti tábor megrendezésére a Tisza mellett 300 000 Ft

Mûvelõdési Ház (Szentgál)
Járd ki lábam címû szentgáli táncházak megrendezésére 150 000 Ft

Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedõen Közhasznú Alapítvány
(Debrecen)
Gyermek és ifjúsági regionális népmûvészeti tábor megrendezésére
a Hortobágyon 250 000 Ft

Hétmérföldes Kulturális Egyesület (Debrecen)
Az élõ hagyomány: a szabad bál táncház 2007-es rendezvénysorozatának
megvalósítására 300 000 Ft

Veszprém Megyei Népmûvészeti Egyesület (Veszprém)
Elsõ kézbõl címû ifjúsági népmûvészeti alkotótábor megrendezésére 100 000 Ft

Kiskanizsa Kulturális Egyesület (Nagykanizsa)
Koncert- és táncházsorozat megvalósítására 250 000 Ft
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Duna-Tisza Közi Népmûvészeti Egyesület (Kecskemét)
Ifjúsági szövõ- és kézmûves tábor megrendezésére 100 000 Ft
Megyei szövõtábor megrendezésére 100 000 Ft
Hímzõk regionális alkotótábora, szakmai továbbképzésének megvalósítására 100 000 Ft
A tokaji alkotóházban faragók alkotótáborának megrendezésére 100 000 Ft
Festés természetes színezékekkel címû I. nemzetközi szakmai tanácskozásra
és tapasztalatcserére 200 000 Ft

Biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtár (Biatorbágy)
Magyar táncházprogramok megvalósítására a biatorbágyi faluházban 300 000 Ft

Csili Mûvelõdési Központ (Budapest)
A Csiliben táncházak megrendezésére 200 000 Ft

Mezõhegyes Városi Önkormányzat József Attila
Általános Mûvelõdési Központja (Mezõhegyes)
XXVI. mezõhegyesi gyermek néptánctábor megrendezésére 350 000 Ft

Martin György Néptáncszövetség (Budapest)
A Martin György Néptáncszövetség õszi országos
szakmai továbbképzésének megvalósítására* 600 000 Ft

Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület (Zalaegerszeg)
A Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület 2007. évi nyári népmûvészeti
alkotótáborainak megrendezésére 500 000 Ft

Tanac Kulturális Egyesület (Pécs)
Tanac-táncház megrendezésére Pécsett 200 000 Ft

Artera Alapítvány (Odorheiu-Secuiesc–Székelyudvarhely)
Mesefalu Székelyföldön címû tábor megrendezésére 200 000 Ft

Motolla Egyesület (Debrecen)
Motolla-táncház megrendezésére 100 000 Ft

Mûvészetek Háza Eger Kulturális és Szórakoztató Kht. (Eger)
Rendszeres táncházak megrendezésére 2007-ben az egri Mûvészetek Házában 300 000 Ft

Fonó Budai Zeneház Kulturális és Szolgáltató Kht. (Budapest)
Táncházak megrendezésére a Fonóban 1 000 000 Ft

Nagyváradi Táncház Egyesület (Oradea–Nagyvárad)
Nagyváradi táncház 18. évadjának támogatására 300 000 Ft

Válaszút Népmûvészeti Egyesület (Budapest)
A Válaszút táncegyüttes népmûvészeti-néptánc táborának megrendezésére 200 000 Ft

Lajtha László Alapítvány (Sfintu Gheorghe–Sepsiszentgyörgy)
A kommandói cigányfolklór-tábor megrendezésére 250 000 Ft

*
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Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok száma: 8 db
Beérkezett egyedi elbírálású pályázatok támogatási igénye: 10 075 700 Ft
Érvénytelen pályázatok (tartalmi, illetve formai okokból): –
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott egyedi pályázat: 4 db
Támogatott egyedi pályázatok támogatási igénye: 7 063 700 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 2 450 000 Ft

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Városi Mûvelõdési Központ (Törökszentmiklós)
In memoriam Gál András címû emlékmûsor megrendezésére 150 000 Ft

A Magyar Mozgóképkincs Megismertetéséért Alapítvány (Budapest)
Táncolj velünk címû videó- és DVD-sorozat Széki táncok
címû részének utómunkálataira 300 000 Ft

Pécsi Kulturális Központ (Pécs)
A szellemi örökség védelme címû konferencia megrendezésére 1 000 000 Ft

Szegedi Tudományegyetem (Szeged)
Tánchagyományok: átadás és átvétel címû konferencia
tanulmánykötetének megjelentetésére 1 000 000 Ft

Pál Miklósné s. k.,
a Népmûvészeti Szakmai Kollégium

elnöke

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbö-

lendõ – a támogatás odaítélése minõsített többséggel történt.
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A NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
„TENGERTÁNC” PÁLYÁZATA ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Beérkezési határnap: 2007. március 19.
A pályázatok elbírálásának dátuma: 2007. május 15.
Beérkezett kollégiumi pályázatok száma: 118 db
Beérkezett pályázatok támogatási igénye: 50 594 343 Ft
Érvénytelen pályázat (tartalmi, illetve formai okokból): 3 db
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: 1 500 000 Ft
Halasztott pályázat: –
Halasztott pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott pályázat: 70 db
Támogatott pályázatok támogatási igénye: 31 279 330 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 23 010 000 Ft

A támogatott pályázatokat az altémák sorrendjében közöljük.

1. Nemzetközi kapcsolatok megvalósítására

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Bihari János Kulturális Egyesület (Budapest)
A Martiguesi Fesztiválon a Bihari együttes részvételére 500 000 Ft

Sárospataki Farkas Ferenc Mûvészeti Iskoláért Alapítvány
(Sárospatak)
A Tarhan College nemzetközi fesztiválon a Csimpolya
gyermektánccsoport részvételére 350 000 Ft

A Mûvelõdés Háza (Sárospatak)
A törökországi Kesán nemzetközi fesztiválon
a Bodrog néptáncegyüttes részvételére 350 000 Ft

Tisza ’83 Citeraegyesület (Tiszakécske)
Citeratalálkozón való részvételre 100 000 Ft

Bihari Alapítvány (Budapest)
A Zamosci fesztiválon a Kisbihari együttes részvételére 250 000 Ft

Jó Palócok Regionális Népmûvészeti Egyesület (Salgótarján)
Határtalan Palócország (Fülek) címû rendezvényen való részvételre 240 000 Ft

Népkör Magyar Mûvelõdési Központ (Subotica–Szabadka)
A Róna táncegyüttes szíriai turnéjának megvalósítására 500 000 Ft

Martenica Néptánc Egyesület (Budapest)
A bulgáriai primorskói fesztiválon a Martenica együttes részvételére 400 000 Ft
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Martince Kulturális Egyesület (Felsõszentmárton)
A horvátországi turnéval egybekötött nemzetközi fesztiválon való részvételre 150 000 Ft

Kalocsai Hagyományõrzõ Néptánc Egyesület (Kalocsa)
A 26. Trachtenwoche Neustadt in Holstein németországi
Europaischen Folklore Festivals rendezvényen részvételre 300 000 Ft

Balassi Táncegyüttes Mûködtetésére Alapítvány (Békéscsaba)
Franciaországi folklórfesztiválon való részvételre 500 000 Ft

Erdei Ferenc Mûvelõdési Központ és Mûvészeti Iskola (Kecskemét)
Kecskemét táncegyüttes nemzetközi kapcsolatainak támogatására 400 000 Ft

Apte Mûvészeti Egyesület – Néptáncosok Baráti Köre (Ajka)
A székelykeresztúri nemzetközi néptáncfesztiválon az Apte táncegylet 250 000 Ft

Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége (Budapest)
A magyar népmûvészek Kanadában való bemutatkozására* 500 000 Ft

Kalocsai Bokréta Népmûvészeti Egyesület (Kalocsa)
A franciaországi Sapin-P-De Lerenben nemzetközi
néptáncfesztiválon való részvételre 300 000 Ft

Cédrus Alapítvány (Solymár)
A Folklor Global által szervezett nemzetközi
fesztiválon való részvételre Ausztriában 200 000 Ft

Rábaközi Népmûvészeti Mûhely Egyesület (Csorna)
Cioff nemzetközi fesztiválon (Hollandia) való részvételre 200 000 Ft

Mecsek Táncegyüttes Egyesület (Pécs)
Olaszországi folklórfesztiválon való részvételre 400 000 Ft

Nyírségi Táncegyesület (Nyíregyháza)
A Nyírség táncegyüttes törökországi vendégszereplésére* 500 000 Ft

Rábaköz Öröksége Alapítvány (Kapuvár)
A Kapuvár néptáncegyüttes részvételére a nagyidai fesztiválon 300 000 Ft

Duló György Mûvelõdési Ház (Méhkerék)
IX. Szent István-napi néptánctalálkozón való részvételre 200 000 Ft

Folklór Kulturális Közalapítvány (Jászberény)
Jászság népi együttes vendégszereplésére Németországban 500 000 Ft

Mûvelõdési Központ és Városi Galéria (Csongrád)
Az alföldi néptáncegyüttes részvételére a franciaországi (Savoy)
nemzetközi fesztiválon 500 000 Ft

Ady Endre Általános Mûvelõdési Központ (Nádudvar)
Bánsági magyar napok folklórrendezvényein való részvételre 100 000 Ft
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Liget az Örökségünkért Egyesület (Fényeslitke)
Nemzetközi kapcsolatok megvalósítására 250 000 Ft

Pántlika Néptánc Alapítvány (Csorna)
Nemzetközi fesztiválon való részvételre (Csehország) 200 000 Ft

Sióagárdi Hagyományõrzõ Egyesület (Sióagárd)
34. gannati világ kultúrái fesztiválon való részvételre 400 000 Ft

Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány (Budapest)
Zurgó együttes nemzetközi kapcsolatainak megvalósítására 300 000 Ft

Vajdasági Magyar Népmûvészeti és Közmûvelõdési Központ
(Novi Sad–Újvidék)
A VIII. kolozsvári Szent István-napi találkozón
a Csûrdöngölõ táncegyüttes vendégszereplésére 200 000 Ft

Bartina Néptánc Egyesület (Szekszárd)
Bartina néptáncegyüttes kanadai vendégszereplésére* 500 000 Ft

Litér Község Önkormányzata (Litér)
A litéri Zöldág táncegyüttes szereplésére a sepsiszentgyörgyi
Szent György-napok rendezvénysorozatán 200 000 Ft

Szarvasi Hagyományõrzõ Közalapítvány (Szarvas)
Az ankalyai 23. nemzetközi fesztiválon a szarvasi Sköcök
gyermeknéptánc-együttes részvételére 500 000 Ft

Hegyaljai Mesterek Népmûvészeti Egyesülete (Tállya)
Kiállítások megvalósítására 400 000 Ft

Fügedi Márta Népmûvészeti Egyesület (Miskolc)
A Fügedi Márta Népmûvészeti Egyesület szlovákiai népmûvészeti
rendezvényen való részvételére 400 000 Ft

Söndörgõ Kulturális Egyesület (Szentendre)
A Söndörgõ együttes nemzetközi fellépéseinek megvalósítására 250 000 Ft

Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesület (Budapest)
Nemzetközi konferencián való részvételre* 150 000 Ft

Fõnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes (Debrecen)
Adán, a XIII. vadvirág hagyományõrzõ, honismereti tábor megszervezésére,
az együttes tagjainak nyári néptáncszaktáborának megrendezésére 200 000 Ft

Gyepûk Népe Alapítvány (Budaörs)
IX. külsõrekecsini kézmûves tábor megrendezésére 400 000 Ft

Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége (Bonyhád)
Bukovinai székely néprajzi kézmûves tábor megrendezésére 100 000 Ft
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Vaskakas Gyermekközmûvelõdési Alapítvány (Gyõr)
Hagyományõrzõ tábor megrendezésére Kalotaszegen, Türén 400 000 Ft

Martin György Néptáncszövetség (Budapest)
Néptáncosok országos bemutatószínpad rendezvénysorozatban
a VI. vajdasági minõsítõ fesztivál megrendezésére* 100 000 Ft

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmûvelõdési és Idegenforgalmi
Intézet (Miskolc)
Kultúrák találkozása címmel a III. népmûvészeti találkozósorozat
megrendezésére 300 000 Ft

Kertész Táncegylet Kulturális Egyesület (Budapest)
X. Zsuzsanna-nap megrendezésére 300 000 Ft

Dudaszó Hallatszik Alapítvány (Budaörs)
A magyar dudazenekar aktív jelenléte a moldvai
magyar dudáshagyomány továbbéltetésére 350 000 Ft

Magyarok Öröksége Alapítvány (Százhalombatta)
A Forrás néptáncegyüttes mexikói nemzetközi folklórfesztiválon
való részvételére 500 000 Ft

Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület (Zalaegerszeg)
A vajdasági Kishegyesben és a szlovákiai Ekecsen nemezsátor-kiállításon
való részvételre 100 000 Ft

Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedõen Közhasznú Alapítvány
(Debrecen)
Az olaszországi Basilicata tartomány Calvello városában
megrendezésre kerülõ nemzetközi néptáncfesztiválon való részvételre 450 000 Ft

Csenged Népmûvészeti és Hagyományõrzõ Közhasznú Egyesület
(Kunszentmárton)
Határok nélkül a hagyományos kézmûvesség címû kiállítássorozaton
való részvételre 150 000 Ft

Kenderkóc Hagyományõrzõ Egyesület (Püspökladány)
A szilisztrai nemzetközi gyermeknéptánc-fesztiválon
a Csimpolya néptáncegyüttes részvételére 200 000 Ft

Bihari Népmûvészeti Egyesület (Berettyóújfalu)
A Bihari Népmûvészeti Egyesület olaszországi bemutatkozására 300 000 Ft

Mûvelõdési Ház és Könyvtár (Gencsapáti)
Gencsapáti hagyományõrzõ néptáncegyüttes nemzetközi fesztiválon
(VDINE, Olaszország) való részvételére 270 000 Ft

Százszorszép Alapítvány (Martonvásár)
A németországi Baienfurti Markplatz fesztiválon
a Százszorszép táncegyüttes részvételére 500 000 Ft
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Jókai Mór Mûvelõdési Központ (Pápa)
A JMK Vadvirág néptáncegyüttes schwetzingeni fesztiválon való részvételére 400 000 Ft

Hagyományõrzõ Egyesület (Szil)
A Lengyelországban megrendezendõ
X. nemzetközi folklórfesztiválon való részvételre 400 000 Ft

Zemplén Néptáncegyüttes (Sátoraljaújhely)
A kassai folkfesztiválon való részvételre 100 000 Ft

Csepeli Kistáncos Alapítvány (Budapest)
Az olaszországi nemzetközi fesztiválon és Horvátországban
a X. népek és kultúrák fesztiválon való részvételre 300 000 Ft

Tanac Kulturális Egyesület (Pécs)
A Tanac néptáncegyüttes vendégszereplésére a szófiai Vitosha fesztiválon 350 000 Ft

Somogy Táncegyüttes Alapítvány (Kaposvár)
A Somogy táncegyüttes nemzetközi fesztiválon való részvételére 350 000 Ft

Palócföldi Népi Iparmûvészek Egyesülete (Szécsény)
Weizben és Svédországban magyar napok megrendezésére 300 000 Ft

Kertész Táncegylet Kulturális Egyesület (Budapest)
A burgasi CIDFF fesztiválon a Kertész táncegylet részvételére 400 000 Ft

Bagi Muharay Népmûvészeti Egyesület (Bag)
A zakopanei 39. nemzetközi hegyvidéki népmûvészeti
fesztiválon való részvételre 400 000 Ft

Alba Regia Táncegyesület (Székesfehérvár)
Az Alba Regia táncegyüttes litvániai fesztivál részvételére és tanulmányútjára 500 000 Ft

Tabán Szerb Folklórcentrum Egyesület (Budapest)
A Palma de Mallorca-i folklórfesztiválon a Tabán néptánccsoport részvételére 200 000 Ft

Dudaszó Hallatszik Alapítvány (Budaörs)
A litvániai dudafesztiválon való részvételre 400 000 Ft

Bükkalja Táncszínház Alapítvány (Miskolc)
A törökországi Fomged diákklub nemzetközi szociális és kulturális
rendezvényén a Szinvavölgyi táncegyüttes vendégszereplésére 500 000 Ft

Váci Mihály Mûvelõdési Ház (Veresegyház)
A szlovéniai 44. Jurjevanje fesztiválon a veresegyházi hagyományõrzõ
népi együttes részvételére 350 000 Ft

Gödöllõ Táncegyüttesért Alapítvány (Gödöllõ)
A Gödöllõ táncegyüttes két CIOFF fesztiválon való részvételére 500 000 Ft

Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetsége (Budapest)
2007. évi CIOFF közgyûlésen való részvételére 500 000 Ft
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Salgótarjáni Néptáncmûvészetért Közalapítvány (Salgótarján)
A spanyolországi Moanaban megrendezésre kerülõ XIV. nemzetközi
folklórfesztiválon a Nógrádi táncegyüttes részvételére 400 000 Ft

Munkásmûvelõdési Központ Kht. (Dunaújváros)
A bulgáriai V. jubileumi nemzetközi gyermekfesztiválon való részvételre 300 000 Ft

Pál Miklósné s. k.,
a Népmûvészeti Szakmai Kollégium

elnöke

A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbö-

lendõ – a támogatás odaítélése minõsített többséggel történt.
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A NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Beérkezési határnap: 2007. március 19.
A pályázatok elbírálásának dátuma: 2007. május 15.
Beérkezett kollégiumi pályázatok száma: 6 db
Beérkezett pályázatok támogatási igénye: 28 908 300 Ft
Érvénytelen pályázat (tartalmi, illetve formai okokból): –
Érvénytelen pályázatok támogatási igénye: –
Halasztott pályázat: –
Halasztott pályázatok támogatási igénye: –
Támogatott pályázat: 6 db
Támogatott pályázatok támogatási igénye: 28 908 300 Ft
Jóváhagyott, vissza nem térítendõ támogatások összege: 27 140 000 Ft

A támogatott pályázatokat az altémák sorrendjében közöljük.

1. Szakmai programok, adatbank

Pályázó és pályázat Megítélt összeg

Muharay Elemér Népmûvészeti Szövetség (Budapest)
Muharay-archívum létrehozására 4 750 000 Ft

Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége (Budapest)
Népmûvészet mestere, ifjú mesterek és népmûvészek adatbázisának kialakítására* 4 700 000 Ft

Vass Lajos Népzenei Szövetség (Budapest)
Digitalizálás, archiválás, dokumentálás megvalósítására 3 300 000 Ft

Táncház Egyesület (Budapest)
A Táncház Egyesület 2007-es kiemelkedõ szakmai programjainak digitalizálására* 5 000 000 Ft

Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesület (Budapest)
Szakmai adatbank megteremtésére* 4 700 000 Ft

Martin György Néptáncszövetség (Budapest)
A Martin György Néptáncszövetség 2007–2008. évi szakmai programjainak
informatikai, logisztikai és archiválási hátterének megvalósítására 4 690 000 Ft

Pál Miklósné s. k.,
a Népmûvészeti Szakmai Kollégium

elnöke

A *gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbö-

lendõ – a támogatás odaítélése minõsített többséggel történt.
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A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2007–2008. évadra (2007. szeptember
1-jétõl) a nemzeti kultúra szempontjából fontos színházi alkotások színrevitelének, csereprog-
ramok megvalósításának, szakemberek utaztatásának, közönségkapcsolatok fejlesztésének,
produkciók továbbjátszásának és országos megismertetésének, valamint alkotómunka támo-
gatására.

1. A 2007–2008. évadban (2008. május 31-ig ) megvalósuló színházi produkciók
támogatására

Altéma kódszáma: 1317

Pályázhatnak:
– hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerûen mûködõ színházak, illetve társu-

latok vagy azok fenntartói,
– független mûvészekbõl álló társulások.

Magánszemély nem adhat be pályázatot!
Pályázni csak a nevezési díj egyidejû befizetésével lehet!
Egy pályázó csak egy produkció színrevitelére pályázhat.

A kollégium az elbírálásnál elõnyben részesíti:
– a dramaturgiai, szcenikai vagy egyéb újításokkal kísérletezõ elõadásokat,
– a gyermek- és ifjúsági elõadásokat, beavató színházi kezdeményezéseket,
– magyar szerzõk mûveinek bemutatását – különös tekintettel az õsbemutatókra,
– új, a nem klasszikus repertoárhoz tartozó mûvek bemutatását,
– a két vagy több társulat együttmûködésével létrehozott elõadásokat,
– ha a bemutatóhoz az elõadás gondolatvilágát erõsítõ rendezvény kapcsolódik,
– ha a bemutatót intenzív PR-munka kíséri,
– ha a társulat az évadra vonatkozó mûvészeti tervet is csatol,
– ha a tervezett bemutató finanszírozása több lábon áll, a Kollégium támogatása kiegészítõ

jellegû.

A pályázathoz csatolni kell:
– az altémához kapcsolódó betétlapot,
– a produkció részletes leírását,
– a rendezõ szándéknyilatkozatát és szakmai önéletrajzát,
– a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát,
– állandó játszóhellyel nem rendelkezõ társulatok esetében a befogadó nyilatkozatát.

Támogatás kérhetõ:
– mûvészek tiszteletdíjára és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére,
– szerzõi, fordítói honoráriumra és annak járulékaira vagy számlás kifizetésére,
– jelmezköltségre,
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– díszletköltségre,
– kellékekre,
– szállítási díjra,
– eszközbérleti díjra,
– PR-költségre (honlap-, kiadványkészítés és reklám).

A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülõ fenti jogcímekre lehet felhasználni.
A támogatási összeg utalása a bemutató elõadás idõpontjához igazodva, ütemezetten történik.

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 100 millió forint.

2. Magyar színházi együttesek külföldi, valamint külföldi együttesek magyar-
országi vendégjátékára, amelyek 2008. január 31-ig valósulnak meg

Altéma kódszáma: 1303

Pályázhatnak:
– hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerûen mûködõ színházak, illetve társu-

latok vagy azok fenntartói,
– független mûvészekbõl álló társulások.

Magánszemély nem adhat be pályázatot!
Pályázni csak a nevezési díj egyidejû befizetésével lehet!

A pályázat elbírálása során elõnyt élvez:
– ha a meghívó külföldi fél rangos külföldi fesztivál/színház,
– ha a színházi produkció határon túli magyarlakta területeken jelenik meg,
– ha olyan országba szól a meghívás, ahova magyar nyelvû elõadás ritkán jut el,
– ha a külföldi produkció fogadására nemzetközi kooperáció keretében kerül sor,
– ha a külföldi produkció fogadásához szakmai ismeretterjesztõ program társul.

A pályázathoz csatolni kell:
– a program részletes leírását, szerzõvel és címmel,
– az alkotók nevét, szereposztást,
– a vendégjáték idõpontját(jait), helyét,
– a partnerszínház meghívólevelét/elfogadó nyilatkozatát vagy szándéknyilatkozatát,
– a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhetõ:
– megbízási díjra (fordítási és tolmácsolási) és járulékaira vagy számlás kifizetésére,
– tiszteletdíjra (mûvészek) és annak járulékaira, illetve számlás kifizetésére VAGY napidíjra,
– szállítási díjra,
– utazási költségre,
– biztosításra.

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 20 millió forint.
Felhívjuk leendõ pályázóink figyelmét, hogy a 2008. február 1-jétõl augusztus 31-ig megvaló-

suló vendégjátékokra az õsz folyamán új pályázatot írunk ki!
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3. A 2006/2007-es évadban, vagy korábban bemutatott, kimagasló mûvészi ér-
téket képviselõ produkciók helyben történõ továbbjátszására 2008. május 31-ig

Altéma kódszáma: 1337

Pályázhatnak:
– hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerûen mûködõ színházak, illetve társu-

latok vagy azok fenntartói,
– független mûvészekbõl álló társulások.

Magánszemély nem adhat be pályázatot!
Pályázni csak a nevezési díj egyidejû befizetésével lehet!

A pályázat elbírálása során elõnyt élvez:
– ha a produkció színházi mûhelymunka során jött létre,
– ha a gyermek- és ifjúsági korosztály számára készült,
– ha új közönségrétegek bevonását célozza,
– ha a költségvetésben önrészt vagy egyéb forrást is feltüntet.

A pályázathoz csatolni kell:
– az altémához kapcsolódó betétlapot,
– a kimagasló mûvészi értékrõl szóló referenciákat (díjak, újságcikkek, fesztivál- és vendégjá-

ték-meghívások),
– a továbbjátszási tervet (várható elõadás- és nézõszám, bel- és külföldi meghívások),
– állandó játszóhellyel nem rendelkezõ társulatok esetében a befogadó nyilatkozatot,
– a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhetõ:
– tiszteletdíjra (mûvészek és közremûködõk) és járulékaira vagy számlás kifizetésére,
– bérleti díjra,
– PR-költségre.

Egy pályázó csak egy produkció továbbjátszásának támogatására nyújthat be igényt.

Az igényelhetõ maximális támogatás: 2 millió Ft.

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 15 millió forint.

4. Már létrejött, kimagasló értéket képviselõ színházi produkció bemutatóhe-
lyen kívüli elõadására 2008. május 31-ig

Altéma kódszáma: 1326

Pályázhatnak:
– hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerûen mûködõ színházak, illetve társu-

latok vagy azok fenntartói,
– független mûvészekbõl álló társulások.
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Magánszemély nem adhat be pályázatot!
Pályázni csak a nevezési díj egyidejû befizetésével lehet!
Egy társulat csak egy produkció bemutatására pályázhat.

A kollégium az elbírálásnál elõnyben részesíti:
– ha az elõadás ott jelenik meg, ahol a helyi társadalmi, kulturális közegben esztétikailag hiány-

pótlónak minõsül,
– ha a fogadóhely rendszeres (legalább négy produkció/évad) befogadói tevékenységet vállal.

A pályázathoz csatolni kell:
– a kimagasló mûvészi értékrõl szóló referenciákat (díjak, újságcikkek, fesztivál- és vendégjá-

ték-meghívások),
– a tervezett elõadás- és nézõszámot,
– a meghívó fél befogadó nyilatkozatát,
– a részletes költségvetést, feltüntetve a befogadó és a meghívott által vállalt tételeket,
– a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhetõ:
– tiszteletdíjra (mûvészek és közremûködõk) és járulékaira vagy számlás kifizetésére,
– szállásköltségre,
– útiköltségére,
– szállítási díjra,
– eszközbérleti díjra,
– PR-költségre.

Igényelhetõ támogatás: maximum 1 millió Ft.

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 15 millió forint.

5. Alkotómunka támogatására

Altéma kódszáma: 1302

A kollégium maximum 10 alkotói támogatást szándékozik kiadni legfeljebb 12 hónapos idõtar-
tamra írók számára, új színpadi mûvek megírására, a kortárs drámairodalom és az élõszínház
kapcsolatának erõsítése céljából.

Az elbírálásnál elõnyben részesülnek:
– 40. életévüket még be nem töltött, pályakezdõ drámaírók,
– írók, akik még nem próbálták ki magukat a drámai mûfajban,
– azok, akik kísérletet tesznek a drámai formanyelv megújítására.

A pályázathoz csatolni kell:
– az író szakmai önéletrajzát,
– az egész estés, új színpadi szöveg tervét (szinopszisát) és egy, ebbõl kidolgozott jelenetet,
– együttmûködési nyilatkozatot bármely magyarországi vagy határon túli magyar nyelvû szín-

házzal, amely biztosítja az író és a színház közötti rendszeres kapcsolatot, amelynek keretén belül a
színház az írónak szakmai támogatást nyújt.
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A megpályázható összeg: 600 000 Ft.

A megítélt támogatás 40%-ának utalása a szerzõdés aláírását követõen történik, a további
összeg utalásának feltétele a benyújtott kézirat színvonala.

A pályázat elbírálásakor az NKA Színházi Kollégiumának kuratóriuma figyelembe veszi a
Színházi Dramaturgok Céhének szakmai véleményét, ezért a SZDC tagjai nem pályázhatnak.

Adaptációra, szövegkönyvre támogatás nem igényelhetõ!

6. Magyar színházi szakemberek külföldi, valamint külföldiek magyarországi
tanulmányútjára, amelyek 2008. január 31-ig valósulnak meg

Altéma kódszáma: 1304

Pályázhatnak:
– magyarországi színházmûvészek, színházszervezõk, színházi munkatársak,
– külföldi mûvészeket, fesztiválszervezõket, színházi munkatársakat fogadó színházak, füg-

getlen társulások.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejû befizetésével lehet!
Magánszemély pályázó esetén nem kell nevezési díjat fizetni!

A kollégium az elbírálásnál elõnyben részesíti:
– azt a magánszemély pályázót, aki
– a tanulmányút munkanyelvét legalább középfokon beszéli és ezt nyelvvizsga-bizonyít-

vánnyal igazolja,
– olyan témát választ, mely közvetlen kapcsolatban áll szakmai tevékenységével,
– vállalja a tanulmányúton szerzett tapasztalatok széles körû terjesztését.

A pályázathoz csatolni kell:
– a tanulmányút, meghívás célját,
– a program részletes leírását,
– az utazó, meghívott szakmai életútját,
– az utazás idõpontját, helyét,
– meghívólevelet/elfogadó nyilatkozatot vagy szándéknyilatkozatot,
– a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhetõ:
– részvételi díjra,
– napidíjra,
– szállásköltségre,
– utazási költségre,
– biztosításra.

Egy pályázó maximum 500 ezer forintra pályázhat.

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 5 millió forint.

Felhívjuk leendõ pályázóink figyelmét, hogy a 2008. február 1-jétõl augusztus 31-ig megvaló-
suló utazásokra az õsz folyamán új pályázatot írunk ki!
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7. Elõadásokhoz kapcsolódó, a nézõi befogadást segítõ rendezvények megvaló-
sítására

Altéma kódszáma: 1308

Pályázhatnak:
– hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerûen mûködõ színházak, illetve társu-

latok vagy azok fenntartói,
– független mûvészekbõl álló társulások.

Magánszemély nem adhat be pályázatot!
Pályázni csak a nevezési díj egyidejû befizetésével lehet!

A kollégium az elbírálásnál elõnyben részesíti:
– ha a rendezvény gyermek- és ifjúsági korosztályt céloz meg,
– ha szociálisan, vagy más okból hátrányos helyzetû nézõnek szól,
– ha a rendezvény az évad során több alkalommal ismétlõdik,
– ha a rendezvényhez kiadványok kapcsolódnak.

A pályázathoz csatolni kell:
– a rendezvény célját,
– részletes leírását, forgatókönyvét, idõpontját,
– a megcélzott befogadói réteg ismertetését,
– a produkció bemutatását, melyhez a rendezvény kapcsolódik,
– a rendezvény felelõs vezetõjének szándéknyilatkozatát,
– a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Támogatás kérhetõ:
– tiszteletdíjra (mûvészek és közremûködõk) és járulékaira vagy számlás kifizetésre,
– szállásköltségre,
– útiköltségre,
– eszközbérleti díjra,
– PR-költségre.

Igényelhetõ támogatás maximum 500 ezer Ft.

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 8 millió forint.

8. Közönségkapcsolatok terén új módszerek, eszközök fejlesztésére

Altéma kódszáma: 1328

A pályázat célja:
– honlap fejlesztése,
– internetes tartalom bõvítése,
– a közönségszervezés új csatornáinak kiépítése,
– innovatív kommunikációs formák bevezetése.
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Pályázhatnak:
– hazai és magyar nyelven játszó határon túli, hivatásszerûen mûködõ színházak, illetve társu-

latok vagy azok fenntartói,
– független mûvészekbõl álló társulások.

Magánszemély nem adhat be pályázatot!
Pályázni csak a nevezési díj egyidejû befizetésével lehet!

A kollégium az elbírálásnál elõnyben részesíti:
– ha a pályázat a színház eddigi ilyen típusú tevékenységét meghaladó, indokolt fejlesztésre

vonatkozik,
– ha a fejlesztés több színház összefogásával, a lehetséges szinergiák kihasználásával történik,
– ha a pályázó más területen vagy országban már sikerrel használt modell adaptálására

vállalkozik,
– ha a munkák kivitelezõi jelentõs szakmai referenciákkal rendelkeznek.

Támogatás kérhetõ:
– tiszteletdíjra (szerkesztõ, grafikus, programozó) és annak járulékaira vagy számlás

kifizetésére,
– kódolásra (adatfeltöltés).

A fentiektõl eltérõ költségeket a pályázónak indokolnia kell.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázónak a támogattatni kívánt területen kifejtett eddigi tevékenységérõl szóló referenci-

áit és a fejlesztés részletes leírását VAGY
– amennyiben új kezdeményezést kíván megvalósítani, annak részletes leírását és a kivitele-

zõ(k) eddigi munkáit bemutató referenciákat,
– a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Igényelhetõ támogatás maximum 500 ezer Ft.

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 5 millió forint.

9. Színházszakmai publikációk, kiadványok megjelentetésére

Altéma kódszáma: 1312

Pályázhatnak:
– színházi szervezetek,
– kiadók,
– intézmények.

Pályázni csak a nevezési díj egyidejû befizetésével lehet!

A kollégium az elbírálásnál elõnyben részesíti:
– a kortárs drámával foglalkozó kiadványokat,
– a mai magyar színház elismert mûvészeivel foglalkozó kiadványokat,
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– ha a pályázat nemzetközi színházi jelenségek bemutatásával foglalkozik,
– ha a munka egy sorozat részét képezi,
– ha a pályázó bemutatja az elkészült kiadvány hatékony terjesztésére vonatkozó elképzeléseit.

Támogatás kérhetõ:
– tiszteletdíjra (írói, fordítói, szerkesztõi) és járulékaira vagy számlás kifizetésére,
– nyomdai elõkészítésre (szövegbevitel/írás), képbevitel, szkennelés,
– kiadványszerkesztés‚ tördelés, képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
– korrektúra,
– nyomdaköltségre (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás,

csomagolás),
– jogdíjra (szöveg, fotó).

A pályázathoz csatolni kell:
– a szerzõ, fordító eddigi munkásságát bemutató életrajzot,
– a kiadvánnyal elérni kívánt cél és a célközönség leírását,
– ha a megjelenés valamilyen színházi eseményhez kapcsolódik, az esemény leírását,
– a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolatát.

Igényelhetõ támogatás maximum 500 ezer Ft.

Erre a pályázati pontra tervezett keret összesen: 5 millió forint.

Az 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. és a 9. témakör esetében a pályázó nevezési díj címén az igényelt
összeg 1%-át (amely 20%-os áfát tartalmaz) tartozik befizetni a pályázat benyújtásával egyide-
jûleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú pénzforgalmi jelzõszámára.

A nevezési díj összege félmillió forintnál kisebb összegû igény esetén sem lehet kevesebb
5000 Ft-nál (amely 20%-os áfát tartalmaz). Az átutalás, illetve a postai (rózsaszín) csekk közle-
mény rovatába kérjük feltüntetni a pályázati adatlap sorszámát. Kérjük továbbá, hogy átuta-
lás esetén a közlemény rovat végérõl a 7. pozícióban a # jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a
310 kódot tüntesse fel.

A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az elõírtnál alacsonyabb mértékû teljesí-
tése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A nevezési díjat a támogatásban nem részesülõ pályázó sem igényelheti vissza.
Az adatlapok internetes letöltése esetén a pályázati adatlap sorszámáért forduljon az

ügyfélszolgálathoz a 327-4445-ös telefonszámon, vagy e-mail: agnes.szondy@nka.hu címen.

A pályázatok

2007. július 4-ig beérkezõen

nyújthatók be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázat érvénytelen.

Színházi Szakmai Kollégium

764 NKA HÍRLEVÉL � FELHÍVÁSOK



A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyvtári Kollégium pályázatot ír ki az Országos Dokumentum-ellátási
Rendszer (ODR) szolgáltató könyvtárai dokumentumbeszerzésének támogatására.

Altéma kódszáma: 2110

Pályázatot nyújthatnak be:
– az ODR azon szolgáltató könyvtárai, amelyek 2006-ban legalább 3000 dokumentumot szol-

gáltattak könyvtárközi kölcsönzés keretében.

A támogatás a könyvtárközi dokumentumszolgáltatásban felhasználható dokumentumok be-
szerzésére fordítható.

A pályázathoz csatolni kell:
– a szakmai beszámolót a 2006. évi ODR-támogatás felhasználásáról, amelynek tartalmaznia

kell a 2006-ban, könyvtárközi kölcsönzésben szolgáltatott dokumentumok számát.
– A programot legkésõbb 2007. december 31-ig meg kell valósítani.

Tervezett keret: 15 000 000 Ft.

A pályázati adatlapot sikeres regisztráció után, kizárólag az NKA internetes portálján, on-line
lehet benyújtani.

Ezen pályázatra vonatkozóan 2007. július 13-ig lesz elérhetõ a portálon az on-line pályázati
adatlap.

A „Nyilatkozat” a regisztrált on-line pályázatról, továbbá a jelen pályázati felhívásban megje-
lölt mellékletek, valamint a pályázati tájékoztatóban foglalt iratok (jogi dokumentáció, pályázat
megvalósításának részletes leírása stb.)

2007. július 13-ig beérkezõen

postai úton nyújthatók be az NKA Igazgatóságának postacímére

(H–1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázat érvénytelen.

Könyvtári Szakmai Kollégium
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A KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
IDEIGLENES KOLLÉGIUM
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollégium meghívásos pályázatot
hirdet a 2008-ban Magyarországon megvalósítandó holland–flamand kortárs össz-
mûvészeti fesztivál kiemelkedõ jelentõségû kulturális eseményeinek támogatására.

A pályázatra meghívást kap a Hungarofest Kht.

Altéma kódszáma: 6607

A pályázat célja:
a 2008. február-márciusban megrendezésre kerülõ holland–flamand kortárs összmûvészeti

fesztivál rendezvényeinek támogatása, és a németalföldi kultúra népszerûsítésén keresztül a hol-
land–flamand–magyar kulturális kapcsolatok pozíciójának, rangjának és színvonalának erõsítése. A
kulturális értékek és kínálat támogatásán túlmenõen a pályázat célja az is, hogy erõsítse e
rendezvények és események tágabb társadalmi és gazdasági hatásait.

A pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeg 30 millió Ft.

Az elnyert támogatás három egyenlõ részletben (2007 harmadik, illetve negyedik negyedévé-
ben, és 2008 elsõ negyedévében) kerül kifizetésre.

A pályázati program megvalósítási határideje: 2008. március 15.
A pályázat támogatási igénye nem haladhatja meg az összköltségek 40%-át. A pályázat ismer-

tesse azokat az eseményeket, amelyek részére támogatást kér. A rendezvénysorozat egészérõl ki kell
tölteni a csatolt betétlapot.

A támogatás a rendezvény egészének megvalósítását segíti. A pályázó megjelölheti, illetve a
kollégium kikötheti, hogy a támogatás adott hányadát milyen konkrét cél megvalósítására kéri, illetve
adja.

A kollégium szándékában áll minél több rendezvény elõkészítését és lebonyolítását a helyszí-
nen ellenõrizni.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhetõ:
– tiszteletdíj, honorárium és járulékaik, vagy tiszteletdíj, honorárium számlás kifizetése,
– (mûvészek, együttesek, szervezõk, fordítók, tolmácsok),
– szerzõi jogdíj,
– utazási költség,
– szállásköltség,
– szállítási költség,
– biztosítási költség,
– csoportos étkeztetés,
– terembérlet, vagy helyszín bérleti díja,
– színpad építési és bontási költsége,
– installációs költség,
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– nagyítás, paszpartu, keretezés,
– díszlet, jelmez, kellék,
– nyomdai elõkészítés,
– nyomdaköltség,
– audiovizuális eszközök bérleti díja,
– reklám- és propagandaköltség.

A fentiektõl eltérõ költségnemeket a pályázónak indokolnia kell!

A pályázó nevezési díj címen az igényelt összeg 0,5%-át + 20% áfát tartozik befizetni a
pályázat benyújtásával egyidejûleg az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 számú
pénzforgalmi jelzõszámára banki átutalással vagy postai (rózsaszín) csekken.

Az átutalás, illetve postai (rózsaszín) csekk közlemény rovatába kérjük feltüntetni a pá-
lyázati adatlap sorszámát. A sorszámért forduljon a kollégium titkárához:

Nagy Józsefné, tel.: 327-4308, e-mail: erika.nagy@nka.hu
Kérjük továbbá, hogy átutalás esetén a közlemény rovat végétõl számított 7. pozícióban a

# jelet, valamint az utolsó 3 pozícióban a 310 kódot tüntesse fel.
A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az elõírtnál alacsonyabb mértékû teljesí-

tése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A nevezési díjat a támogatásban nem része-
sülõ pályázó sem igényelheti vissza!

A pályázat

2007. június 9-ig beérkezõn

nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H–1388 Budapest, Pf.: 82). A határidõn túl érkezõ pályázat érvénytelen!

Kiemelt Kulturális Események
Ideiglenes Kollégium
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BETÉTLAP
a kiemelt kulturális események megvalósítására

1. Az esemény tömör jellemzése
Koncepció, célok, hagyományok, távlatok legfeljebb 800 leütés terjedelemben1.

2. Az esemény utolsó (jellemzõen 2006. évi) programjának értékelõ összefoglalója legfeljebb két ol-
dalon.
Ezt a pontot eseti vagy most induló program esetében nem kell kitölteni.
A szöveges beszámoló mellett adjon számszerû adatokat a következõkrõl:
– mûsorok (elõadások, kiállítások, bemutatók stb.), mûvészi közremûködõk,
– közönség, látogatók,
– a lebonyolításban részt vevõ szervezetek, személyek (önkéntesek is),
– a bevételek és kiadások fõbb csoportjai.
Ez az összefoglaló lehet az NKA-nak benyújtott beszámoló kivonata.

3. Kulturális jelentõség
Az alábbi szempontokat is szem elõtt tartva, de nem feltétlenül azok szerkezetében hogyan foglalható
össze az esemény kivívott, illetve a 2007. évben célul tûzött kulturális jelentõsége? Legfeljebb 1500 le-
ütés.
Az esemény milyen kulturális és mûvészeti értékek közvetítését szolgálja; mennyiben szolgálja egy-egy
mûvészeti ág/szakterület minõségi fejlõdését, megújulását, eredményeinek megismertetését; mennyiben
bõvíti a kulturális kínálat helyszíneit, alkalmait; milyen közönségnevelõ szándékú és milyen új rétegeket
ér el; hogyan járul hozzá az európai kulturális együttmûködéshez stb.?

4. Társadalmi hatás
Mutassa be az esemény társadalmi jelentõségét a megadott szempontok szerint általában, illetve különö-
sen a 2007. évben. Legfeljebb 800 leütés.
Az eseménynek mely rétegekkel kapcsolatban van tudatos stratégiája és milyen hatással; miképpen szol-
gálja a kulturális esélykülönbségek csökkentését; milyen kedvezményeket biztosít hátrányos kulturális
hozzáférésû csoportoknak; milyen körben és milyen módon hat a társadalmi kohézió és identitástudat erõ-
sítésére; szervezõje mely önkormányzatokkal, milyen módon mûködik együtt?

5. Gazdasági szerep
Mutassa be az esemény gazdasági jelentõségét. Legfeljebb 800 leütés.
Az esemény költségvetésének keretében hány ember/hó foglalkoztatást terveztek; költségvetésén kívül
milyen körben mennyi és milyen jellegû munkaalkalmat nyújt; milyen körben; milyen természetû és mek-
kora becsült járulékos forgalmat, gazdasági hasznot kelt, és az milyen számítással vezethetõ le; milyen
mértékben járul hozzá a település, a környék idegenforgalmi vonzerejéhez; milyen beruházások, fejlesztés
megvalósulását segíti elõ; hozzájárul-e elmaradt körzetek felzárkóztatásához; képes-e elõsegíteni EU-s
források bevonását?

6. Szervezési és marketingszempontok
Mutassa be az esemény marketing- és szervezési sajátosságait, fõ erõsségeit és korlátait. Legfeljebb 1200
leütés, plusz a médiakampányterv külön táblázatban.
Az esemény szervezõinek referenciái; idõarányos elõkészítettsége; infrastruktúrájának és a közönség ki-
szolgálásának, ellátásának minõsége: parkolók, éttermek, WC-k, szálláshelyek stb.; hatása a környezetre,
a terhelés és károk elleni védekezés, helyreállítás módja; marketingstratégiájának lényege; fõ marketing-
kommunikációs tevékenységei; kik a célcsoportok; hogyan éri el õket; volt-e igényfelmérés; igazodik-e a
program a célcsoport igényeihez; arculatának és tájékoztató anyagainak a jellemzõi; miben egyedi, külön-
leges; árszerkezetének és termékcsomagjainak a jellemzõi; együttmûködése partnerekkel, utazási irodák-
kal stb.?

1 Minden terjedelmi meghatározás szóközökkel együtt értendõ.
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Általános tudnivalók

A pályázat benyújtása
Pályázni az NKA Igazgatóságának 2007. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Amennyiben

a felhívás on-line benyújtást ír elõ, úgy az adatlap a portál ,,Aktuális pályázatok'' pontján érhetõ el.
Az adatlap letölthetõ az NKA portáljáról (www.nka.hu), vagy kitölthetõ az NKA portálján, továbbá
személyesen beszerezhetõ vagy postai úton igényelhetõ – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mel-
lékelésével – az NKA Igazgatóságánál.

Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak
pontosan kitöltve, illetve az elõírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el.

Szerzõdést az NKA Igazgatósága csak a tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes és tá-
mogatott pályázatot benyújtó pályázóval köt. Ennek érdekében kérjük, hogy az adatlapot a pályázati
tájékoztatóban leírtak alapján töltse ki!

A pályázatot egy példányban kell benyújtani.

Pénzügyi lebonyolító
Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie
– külföldi székhelyû pályázónak,
– magánszemélynek, személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén,
– részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek akkor, ha nem rendelkezik saját adó-

számmal és számlaszámmal.
A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli

gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasá-
gi feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Jogi dokumentáció
– A pályázó/lebonyolító a pályázat beadásakor köteles benyújtani jogi dokumentációját az

adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.
– A jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek azok a pályázók/lebonyolítók,

akiknek vagy amelyeknek 2007-ben már volt benyújtott és támogatott pályázatuk, és ezt követõen jogi
dokumentációjukban jogi és/vagy személyi változás nem történt.

– Alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni azon intézmények, ame-
lyek az NKA honlapja (www.nka.hu) pályázatok menüpontjának megnyitásával a Megalakulást iga-
zoló okirat benyújtása alól mentesülõ intézmények listája címsor alatt szerepelnek.

Köztartozás-igazolás
Támogatás nem folyósítható annak, akinek adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van. Tar-

tozás alóli mentességét a pályázó/lebonyolító bizonyíthatja úgy, hogy
– saját maga szerzi be a köztartozás-igazolásokat, vagy
– adatai felhasználásának hozzájárulásával arra feljogosítja az NKA Igazgatóságát.
A törvényi rendelkezés alkalmazásáról a pályázati adatlap és tájékoztató együttesen ad részle-

tes eligazítást.
Az NKA Igazgatósága nem köt szerzõdést azzal a támogatottal, aki nem felel meg a rendezett

munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.
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Kiadványok támogatása
A hazai kérelmezõknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban elõírt kötelespéldány-benyújtási

kötelezettségüket a tárgyévben és a megelõzõ két naptári évben az Országos Széchényi Könyvtárral
szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári
palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

Egyéb rendelkezések
A pályázati felhívásban meghatározott felhasználói jogcímektõl való eltérést a pályázónak in-

dokolnia kell. Az Alapból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra (a kulturális örökségvé-
delmi célú támogatás kivételével), törzstõke-, illetve alaptõke-emelésre, valamint egyéb befektetési
célra nem fordítható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerzõdés másként nem
rendelkezik, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történõ
megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalány-
ként a támogatás terhére.

A pályázat elbírálása
A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétõl számított 60 napon belül bírálja el. A vég-

leges döntésrõl további, legfeljebb 10 napon belül a Igazgatóság értesítést küld.
A döntés felülbírálatára nincs lehetõség.
A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, CD, DVD stb.)

nem õrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetõk a döntésrõl szóló érte-
sítés dátumától számított 60 napon belül. A határidõ eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti
anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhetõ
(telefon: 327-4444; 327-4445).

Ügyfélfogadási idõ: hétfõtõl csütörtökig 8.30–16 óráig; pénteken 8.30–13 óráig .
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AZ NKA 2007. I. FÉLÉVI PÁLYÁZATI NAPTÁRA

Kollégium Beérkezési határidõ

Könyvtári július 13.

Könyvtári – meghívásos – BV július 13.

Színházi július 4.

Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes – meghívásos június 19.

Zenei – meghívásos – Arcus Temporum május 31.

Zenei – meghívásos – Haydn május 31.

Zenei – meghívásos – Hubay május 31.

Zenei – meghívásos – Poppea megkoronázása május 31.

Múzeumi – meghívásos május 29.

Zenei május 7.

Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes – meghívásos április 30.

Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes – meghívásos – MMIKL április 30.

ÖTM–NKA – meghívásos április 25.

Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes – meghívásos – SZONDA IPSOS április 16.

Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes – meghívásos – TÁRKI április 16.

Mozgókép április 10.

Szépirodalmi április 6.

Építõmûvészeti április 4.

Katona József produkciós pályázat március 30.

Ismeretterjesztés március 26.

Zenei március 20.

Levéltári [az 1995. évi LXVI. tv. 34/A. § (1) támogatására] március 20.

Könyvtári – meghívásos március 19.

Népmûvészeti március 19.
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Népmûvészeti – meghívásos március 19.

Népmûvészeti – Tengertánc március 19.

Könyvtári – meghívásos március 14.

Közmûvelõdési március 12.

Ismeretterjesztés – meghívásos március 9.

Képzõmûvészeti március 5.

Színházi március 1.

Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes – meghívásos február 28.

Levéltári február 28.

Fotómûvészeti február 26.

Múzeumi – meghívásos – MNG február 26.

Múzeumi – meghívásos – Nagykiállításokra február 26.

Táncmûvészeti február 20.

Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes – Kultúra 2000 február 20.

Múzeumi február 14.

Könyvtári február 12.

Mûemléki és Régészeti február 8.

Iparmûvészeti február 5.

Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes – meghívásos január 30.

Mozgókép január 24.

Táncmûvészeti – meghívásos január 22.

Megjegyzés: A beérkezési határidõre vonatkozó változtatási jogot a kollégiumok, illetve az
Igazgatóság fenntartják.
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AZ NKA 2007. II. FÉLÉVI PÁLYÁZATI NAPTÁRA

Kollégium Beérkezési határidõ

Mozgókép december 10.

Építõmûvészeti november 12.

Népmûvészeti október 31.

Fotómûvészeti október 15.

Levéltári október 10.

Képzõmûvészeti szeptember 25.

Iparmûvészeti szeptember 20.

Múzeumi szeptember 14.

Közmûvelõdési szeptember 14.

Ismeretterjesztési nem tervez kiírást

Könyvtári nem tervez kiírást

Mûemléki nem tervez kiírást

Szépirodalmi nem tervez kiírást

Táncmûvészeti nem tervez kiírást

Színházi nem tervez kiírást

Zenei nem tervez kiírást

Megjegyzés: A beérkezési határidõre vonatkozó változtatási jogot a kollégiumok, illetve az
Igazgatóság fenntartják.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

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

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

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



A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

dr. Oros Paulina fordításában

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû könyvét

A szerzõ huszonöt év alatt szinte tagjává vált a Kennedy családnak, akik leginkább mégis a fõzõ-
tudományát becsülték.

Ez a könyv a legemlékezetesebb eseményeken feltálalt fogások receptjeivel lepi meg az olvasót,
miközben kedves történetei rendhagyó memoárként a család mindennapjaiba is betekintést adnak,
kellemes kikapcsolódást kínálva mindenkinek, aki érdeklõdik hírességek élete és szokásai iránt.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi
B. u. 6., tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668,
338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4200 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttas-
sák el alábbi címemre:

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

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

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

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
megjelentette a

LEX-ICON § 5.0
kiadványát, amely a

Népszavazás és Népi Kezdeményezés Jogszabályainak Gyûjteményét
tartalmazza.

A „Népszavazás és Népi Kezdeményezés Jogszabályainak Gyûjteménye” a – LEX-ICON 1.0 (Önkormány-
zati Jogszabályok Gyûjteménye), a LEX-ICON 2.0 (Közigazgatási Eljárások Jogszabályainak Gyûjteménye), va-
lamint a LEX-ICON 3.0 és 4.0 (Választójogi Jogszabályok Gyûjteménye I–II.) korábbi kiadványok nyomdokain ha-
ladva és a felsõoktatási képzéshez segítséget nyújtva – a módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza az
országos és helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó hatályos jogszabályokat. A kötet négy
részbõl és függelékbõl áll.
Az elsõ részben az Alkotmány és a helyi önkormányzatokról szóló törvény téma szerinti rendelkezéseit, az orszá-
gos népszavazásról és népi kezdeményezésérõl szóló törvényt, a választási eljárásról szóló törvény vonatkozó
rendelkezéseit, a területszervezési eljárásról szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit, a választójogi törvénynek
az adott témában történõ végrehajtására kiadott 34/2002. (XII. 23.) BM rendeletét és a 29/2000. (X. 27.) BM
rendeletét közöljük. A második rész az Országos Választási Bizottságnak a témakörrel összefüggésben a Ma-
gyar Közlönyben 1998–2006 között közzétett állásfoglalásait, a harmadik rész az Alkotmánybíróság által
1990–2006 között hozott és a témával összefüggõ, a Magyar Közlönyben közzétett elvi jelentõségû határozatait
adja közre, az országos, illetve helyi népszavazás, népi kezdeményezés szerinti bontásban. A negyedik rész a
Legfelsõbb Bíróság eseti döntéseit tartalmazza. A függelékben az 1989–2006 között tartott országos nép-
szavazások adatait tartalmazó összeállítás szerepel.

A kiadvány nem csak a tanulmányaikat folytató egyetemi és fõiskolai hallgatók, hanem a választási bizottságok
tagjai (szavazatszámláló bizottság, helyi választási bizottság, területi választási bizottság, Országos Választási
Bizottság), és a választási irodák munkatársainak igényeit is kielégíti. A tematikusan rendezett jogszabálygyûjte-
mény segítséget nyújthat a választópolgárok és a társadalmi szervezetek népszavazásban, népi kezdeménye-
zésben történõ részvételéhez, a bírósági jogalkalmazáshoz, a közvetlen demokráciát megtestesítõ intézmény-
rendszer kutatását és oktatását végzõ szakemberek munkájához és a téma iránt érdeklõdõk ismereteinek
elmélyítéséhez.
A kiadvány 584 oldal terjedelmû.
Ára: 4221 Ft áfával.

A kötet megrendelhetõ, illetve személyesen is megvásárolható a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Közlönycentru-
mában [1072 Budapest, Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán; telefon: 321-5971, fax: 321-5275],
valamint a kiadó Jogi Könyvesboltjában is (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.)

MEGRENDELÉS

Megrendelem a LEX-ICON § 5.0 „Népszavazás és Népi Kezdeményezés Jogszabályainak Gyûjteménye”
címû kiadványt (ára: 4221 Ft áfával) ...................... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA I. KÖTET
címû kiadványt.

A Polgári Törvénykönyv magyarázata – a polgári jog hagyományosan kialakult felosztását követve, figye-
lemmel az oktatásban megszokott rendezésre, továbbá a kötetek kezelhetõségének, használhatóságának
szempontjaira is – öt kötetben jelenik meg. Az elsõ kötet a Ptk. Elsõ és Második Részének (a bevezetõ ren-
delkezéseinek és a személyek jogának) kommentárját tartalmazza.

A kommentárirodalom újdonságaként a kötetben bevezetõ tanulmány mutatja be történeti és nemzetközi
aspektusból a jogintézmények fejlõdését, felhívva a figyelmet a lényeges csomópontokra.

A kötet szerzõi (dr. Péterfalvi Attila, adatvédelmi biztos, t. egyetemi tanár, dr. Sándor István, PhD, egyetemi
docens, valamint a Ptk. magyarázatának szerkesztõje, prof. dr. Török Gábor, DSc, az MTA Jogtudományi
Intézet tudományos tanácsadója) az elméleti alapokon, az Alkotmánybíróság döntésein és a bírói gyakorla-
ton túl külön figyelmet szenteltek az új Ptk. koncepciójának és tematikájának, amelynek megoldásait a kom-
mentár megírásakor figyelembe vették. Szintén kiemelt figyelmet kapott a közösségi jog.

A 344 oldal terjedelmû kiadvány ára 2990 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve meg-
rendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÉS

Megrendeljük

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNY MAGYARÁZATA I. KÖTET címû kiadványt (ára: 2990 Ft áfával) .................
példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

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

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

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

Keltezés: ………………………………………

………………………………………

cégszerû aláírás
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