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AZ NKA BI ZOTT SÁ GI TAG JAI,
KOL LÉ GI U MOK HOZ REN DELT 
BI ZOTT SÁ GI TA GOK, KU RÁ TO ROK

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP BIZOTTSÁGA

A bi zott ság el nö ke: Har sá nyi Lász ló, köz gaz dász (Bu da pest)
Ba u er Ist ván, a Ma gyar Al ko tó mû vé szek Or szá gos Egye sü le té nek el nö ke (Budapest) 
Ba gá ri né Visz ket Ka ta lin, kul tu rá lis me ne dzser, köz mû ve lõ dé si szak ér tõ (Szombathely) 
Bá lint And rás, szí nész, szín igaz ga tó, Rad nó ti Mik lós Szín ház (Bu da pest) 
Csen ge ry Ad ri en ne, ope ra éne kes (Bu da pest) 
Deme Pé ter, Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal Tár sa dal mi Kap cso la tok Igaz ga tó sá ga, igaz -
ga tó (Bu da pest) 
Ge csé nyi La jos, a Ma gyar Or szá gos Le vél tár fõ igaz ga tó ja (Bu da pest) 
Le ven del Ádám, a Ma gyar Rek lám szö vet ség el nö ke (Bu da pest) 
Me ix ner And rás, el nök, Pécs Me gyei Jogú Vá ros Kul tu rá lis Bi zott sá ga (Pécs) 
Rad nó ti Sán dor, egye te mi ta nár, ELTE BTK (Bu da pest) 
Sza kács Lász ló, igaz ga tó-fõ szer kesz tõ, Gra bows ki Ki adó Kft. (Bu da pest)

A SZAKMAI KOLLÉGIUMOKHOZ RENDELT BIZOTTSÁGI TAGOK

Ba gá ri né Visz ket Ka ta lin
Köz mû ve lõ dé si Szak mai Kol lé gi um
Nép mû vé szet
Ba u er Ist ván
Ipar mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um
Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um 
Bá lint And rás
Szín há zi Szak mai Kol lé gi um 
Csen ge ry Ad ri en ne
Ze nei Szak mai Kol lé gi um 
Tánc mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um
Deme Pé ter
Mú ze u mi Szak mai Kol lé gi um
Mû em lé ki és Ré gé sze ti Szak mai Kol lé gi um 
Ge csé nyi La jos
Könyv tá ri Szak mai Kol lé gi um
Le vél tá ri Szak mai Kol lé gi um
Le ven del Ádám
Épí tõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um
Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kollégium
Me ix ner And rás
Fo tó mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um 
Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes Szak mai Kol lé gi um
Rad nó ti Sán dor
Szép iro dal mi Szak mai Kol lé gi um
Sza kács Lász ló
Moz gó kép Szak mai Kol lé gi um
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AZ NKA IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUMÁNAK TAGJAI

Po pu lá ris Ze ne kul tú ra Ide ig le nes Szak mai Kol lé gi um

El nök: Ret kes At ti la, igaz ga tó-fõ szer kesz tõ, Gra mo fon – ze nei szak lap (Budapest)
Ta gok: 
Ko szits At ti la, rá di ós új ság író, Ma gyar Rá dió Rt., Pé csi szer kesz tõ ség (Pécs)
Ri e ger Jo han na, te le ví zi ós új ság író, szer kesz tõ (Budapest)
Tóth Zsu zsan na, köz mû ve lõ dé si szak em ber, fõ osz tály ve ze tõ, Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet

(Budapest)
Zsol dos Béla, ze ne szer zõ, do cens, Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem, jazz tan szék

(Budapest)

Nem zet kö zi Kul tu rá lis Tá mo ga tá sok Ide ig le nes Kol lé gi u ma

El nök: Csiz ma dia Ti bor, a Szín há zi Szak mai Kol lé gi um elnöke 
Ta gok:
Me zõs Ta más, a Mû em lé ki és Ré gé sze ti Szak mai Kol lé gi um tagja
Mar ton Lász ló Tá vo lo dó, a Ze nei Szak mai Kol lé gi um tagja
Sze pes Lász ló né, a Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um tagja

Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes Szak mai Kol lé gi um

El nök: In kei Pé ter, igaz ga tó, Ke let-kö zép-eu ró pai Kul tu rá lis Ob szer va tó ri um Ala pít vány
(Budapest)

Ta gok: 
Bo ros Géza, a Fo tó mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um tag ja (Bu da pest)
Koncz Gá bor, a Köz mû ve lõ dé si Szak mai Kol lé gi um tag ja (Bu da pest)
Mecz ner Já nos, igaz ga tó, Bu da pest Báb szín ház (Bu da pest)
dr. Me ré nyi Ju dit, igaz ga tó, Ó bu dai Tár sas kör (Bu da pest)
Pál fi Gá bor, kül ügyi re fe rens, Mû vé sze tek Pa lo tá ja (Bu da pest)
Vá sár he lyi Ta más, bi o ló gus, fõ igaz ga tó-he lyet tes, Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Múzeum

(Budapest)

AZ NKA 16 ÁLLANDÓ SZAKMAI KOLLÉGIUMÁNAK TAGJAI

Épí tõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

A kol lé gi um el nö ke: Wág ner Pé ter, DLA-épí tész, egye te mi ta nár BME (Bu da pest)
dr. Fer kai And rás, épí té szet tör té nész, egye te mi ta nár, MOME (Bu da pest) 
He ge dûs Pé ter, Ybl-dí jas épí tész (Bu da pest)
Jé kely Zsolt, EU-Ko or di ná ci ós Fõ osz tály, fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes, OKM (Budapest)
Skar del li György, épí tész, KÖZTI (Bu da pest)
We i ler Ár pád, épí tész (Pécs)
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Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra Szak mai Kol lé gi um

A kol lé gi um el nö ke: Szé kely Gá bor, egye te mi ta nár, ELTE BTK Új és Je len ko ri Egye te mes
Tör té ne ti Tan szék (Budapest)

Ba lázs Géza, tan szék ve ze tõ egye te mi ta nár, ELTE/BTK Új és Je len ko ri Egye te mes Tör té ne ti
Tan szék (Budapest)

Bu dai Ka ta lin, az OKM-iro dal mi re fe rens (Bu da pest)
Bá csy Ernõ, or vos, el nö ki ta nács adó, Egész ség ügyi Tu do má nyos Ta nács (Budapest)
Laf fer ton Kál mán, lap ki adó, ügy ve ze tõ, Új Könyv pi ac (Bu da pest)
Sa la mon Gá bor, igaz ga tó, Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó sá ga (Jósvafõ)
Sas vá ri Edit, mû vé szet tör té nész, igaz ga tó he lyet tes, BTM Kis cel li Mú ze um (Budapest)
Vö rös Mik lós, kul tu rá lis ant ro po ló gus, szo ci o ló gus (Budapest)

Fo tó mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

A kol lé gi um el nö ke: Al ber ti ni Béla, fo tó tör té nész, fõ is ko lai ta nár, Ka pos vá ri Egye tem, Mû vé -
sze ti Fõ is ko lai Kar, Fo tó mû vé sze ti Tanszék (Budapest)

Bo ros Géza, fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes, Mû vé sze ti Fõ osz tály, OKM (Budapest)
Doz vald Já nos, fo tó mû vész (Bu da pest)
Ho rá nyi At ti la, mû vé szet tör té nész, esz té ta, egye te mi ad junk tus, MIE (Budapest)
Mar ko vics Fe renc, fo tó mû vész (Bu da pest)
Sza lay Zol tán, fo tó ri por ter (Bu da pest)

Szép iro dal mi Szak mai Kol lé gi um

A kol lé gi um el nö ke: Vá mos Mik lós, író (Bu da pest)
Füzi Lász ló, iro da lom tör té nész, fõ szer kesz tõ, For rás Ki adó (Kecs ke mét)
Ga ra czi Lász ló, író (Bu da pest)
Kõ szeg hy Pé ter, iro da lom tör té nész, MTA Iro da lom tu do má nyi In té zet mun ka tár sa (Budapest)
Pé li né dr. Bán Éva, könyv szak mai re fe rens, OKM (Bu da pest)
Prá gai Ta más, író, a Kor társ szer kesz tõ je (Bu da pest)
Szi ge ti Lász ló, igaz ga tó, Kal lig ram Ki adó (Du na szer da hely)
Tur czi Ist ván, köl tõ-szer kesz tõ, ügy ve ze tõ igaz ga tó, TIPP-Cult Kft. (Bu da pest)

Ipar mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

A kol lé gi um el nö ke: Zsó tér Lász ló, gra fi kus, tu do má nyos fõ mun ka társ, MOME DLA-kép zés
(Bu da pest)

Grems per ger Be at rix, ipar mû vész (Bu da pest)
Her ná di Pa u la, mû vé szet tör té nész, esz té ta, egye te mi ad junk tus, MOME (Budapest)
Hud ra Klá ra, mû vé szet tör té nész, az OKM szak re fe ren se (Bu da pest)
Len csés Ida, kár pit mû vész (Bu da pest)
Pan non hal mi Zsu zsa, ke ra mi kus mû vész (Pécel)
Sár kány Gyõ zõ, gra fi kus mû vész, il luszt rá tor (Bu da pest) 
Si pos Eni kõ, tex til res ta u rá tor-mû vész (Bu da pest)
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Kép zõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

A kol lé gi um el nö ke: Ko vács Pé ter, mû vé szet tör té nész, Szent Ist ván ki rály Mú ze um volt ve ze -
tõ je (Székesfehérvár) 

Ak nay Já nos, Mun ká csy Mi hály-dí jas fes tõ mû vész (Szent end re)
Ele kes Ká roly, gra fi kus mû vész (Bu da pest)
Kõ nig Fri gyes, fes tõ mû vész, tan szék ve ze tõ egye te mi ta nár, Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem 

rek to ra (Bu da pest)
Lu gos sy Má ria, szob rász mû vész (Bu da pest)
Sze pes Lász ló né, az OKM kép zõ mû vé sze ti re fe ren se (Bu da pest)
Szur csik Jó zsef, Mun ká csy Mi hály-dí jas gra fi kus mû vész, tan szék ve ze tõ fö is ko lai do cens, Esz -

ter há zy Ká roly Fõ is ko la, Eger (Budapest)
P. Szûcs Ju li an na, mû vé szet tör té nész, fõ szer kesz tõ, Moz gó Vi lág, egye te mi ta nár PTE

(Budapest)

Könyv tá ri Szak mai Kol lé gi um

A kol lé gi um el nö ke: Kom ló si Jó zsef, igaz ga tó, Vö rös marty Mi hály Me gyei Könyv tár (Szé kes -
fe hér vár)

Fo nyó Ist ván né, könyv tá ros, fõ igaz ga tó, BME OMIKK (Bu da pest)
Je ho da Imo la, in for ma ti kus könyv tá ros, könyv tár ve ze tõ, Sem mel we is Egye tem Egész ség ügyi

Fõ is ko lai Kar könyv tá ra (Bu da pest)
Mátó Er zsé bet, igaz ga tó, Jó zsef At ti la Vá ro si Könyv tár (Makó)
Ska licz ki Ju dit, könyv tá ros, fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes, OKM (Budapest)
Var ga Ró bert, könyv tár igaz ga tó, Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Ka pos vár)

Köz mû ve lõ dé si Szak mai Kol lé gi um

A kol lé gi um el nö ke: Tóth Zsu zsan na, köz mû ve lõ dé si szak em ber, Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet
(Budapest)

Bár dos Fe renc, igaz ga tóhe lyet tes, Er dei Fe renc Mû ve lõ dé si Köz pont (Kecskemét)
Bart ha Éva, fõ mu ze o ló gus, Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Adat tá ra (Bu da pest)
Bo kor Béla, igaz ga tó, Ba ra nya Me gyei Kul tu rá lis és Ide gen for gal mi Köz pont (Pécs)
Csat lós né Ko má ro mi Ka ta lin, igaz ga tó, A Mû ve lõ dés Háza (Sá ros pa tak)
He ge dûs Ág nes, ügy ve ze tõ igaz ga tó, Nyír bá to ri Köz mû ve lõ dé si és Ide gen for gal mi Kht.

(Nyírbátor)
Ke nye res Sán dor né, igaz ga tó he lyet tes, Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mû ve lõ dé si, To vább -

kép zé si és Sport Intézet (Szolnok)
Koncz Gá bor, igaz ga tó, Ma gyar Kul tú ra Ala pít vány (Bu da pest)
Lak ner né Brück ler And rea, igaz ga tó, Pé csi Kul tu rá lis Köz pont (Pécs)
Ta po di Ka ta lin, igaz ga tó, Da ba si Kos suth Mû ve lõ dé si Köz pont (Dabas)
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Le vél tá ri Szak mai Kol lé gi um

A kol lé gi um el nö ke: Mol nár Jó zsef, nyu gal ma zott le vél tá ros (Bu da pest)
Á. Var ga Lász ló, tör té nész, le vél tá ros, a Fõ vá ro si Le vél tár fõ igaz ga tó ja (Bu da pest)
Ba ráth Mag dol na, tör té nész, le vél tá ros, osz tály ve ze tõ, Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti

Le vél tá ra (Bu da pest)
Hor váth Er zsé bet, le vél tá ros, lel ki pász tor, igaz ga tó, MRE Zsi na ti Le vél tár (Bu da pest)
Ivacs Gab ri el la, le vél tá ros, in for ma ti kai me ne dzser, fõ le vél tá ros, OSA Ar chí vum (Bu da pest)
Né meth Ist ván, fõ le vél tá ros, Ma gyar Or szá gos Le vél tár (Bu da pest)
Sza bó At ti la, igaz ga tó, Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Kecs ke mét) 
Szö gi Lász ló, igaz ga tó, ELTE Egye te mi Könyv tár és Le vél tár (Bu da pest) 

Moz gó kép Szak mai Kol lé gi um

A kol lé gi um el nö ke: Ken de Já nos, ope ra tõr, egye te mi ta nár Szín ház és Film mû vé sze ti Egye -
tem (Bu da pest)

Bács fal vi Szil via, me ne dzser, Cen ter mozi (Bé kés csa ba)
Csák vá ri Géza, új ság író (Bu da pest)
Er dõss Pál, film ren de zõ, Ger ta film Bt. (Bu da pest)
Kecs ke mé ti Kál mán, fes tõ mû vész, do ku men tum film-ren de zõ (Bu da pest)
Koz ma Ká roly, film for gal ma zá si szak em ber (Bu da pest)
Pö rös Géza, kul tu rá lis igaz ga tó, Duna TV (Bu da pest)
Schul ze Éva, dra ma turg, egye te mi do cens, Szín ház és Filmmû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)

Mú ze u mi Szak mai Kol lé gi um

A kol lé gi um el nö ke: Ka ján Imre, mu ze o ló gus, Víz ügyi Mú ze um, Le vél tár és Könyv gyûj te -
mény (Bu da pest)

Kis hont hy Zsolt, mû vé szet tör té nész, ügy ve ze tõ, Mis si o nArt Ga lé ria (Mis kolc)
Mra vik Lász ló né, okl. res ta u rá tor mû vész, Ma gyar Nem ze ti Mú ze um (Bu da pest)
Vig Ká roly, osz tály ve ze tõ, Sa va ria Mú ze um (Szom bat hely)
Viga Gyu la, et nog rá fus, mú ze um igaz ga tó-he lyet tes, Her man Ottó Mú ze um (Mis kolc)
Vígh An na má ria, tör té nész-mu ze o ló gus, köz gyûj te mény-fõ osz tály ve ze tõ je, OKM (Bu da pest)

Nép mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

A kol lé gi um el nö ke: Pál Mik lós né, igaz ga tó he lyet tes, Bé kés Me gye Kép vi se lõ Tes tü le te Me -
gyei Mûv. Köz pont ja és Szak is ko lá ja (Bé kés csa ba)

Ba las sa M. Iván, nép rajz ku ta tó (Szent end re)
Be rán Ist ván, elõ adó mû vész, Tánc ház Egye sü let (Bu da pest)
Beszp ré my Ka ta lin, fõ osz tály ve ze tõ, Ha gyo má nyok Háza (Bu da pest)
De mar csek György, tánc pe da gó gus, igaz ga tó he lyet tes, Vá sár he lyi Lász ló Alap fo kú Mû vé -

szet ok ta tá si In téz mény (Nyír egy há za)
Ko vács né Bíró Ág nes, fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes, OKM (Bu da pest)
Ma tók né Ka pá si Jú lia, mû ve lõ dé si ma na ger, igaz ga tó, Ba bits Mi hály Mû ve lõ dé si Ház és Mû -

vé sze tek Háza (Szek szárd)
Sza bó Zol tán, fõ mu ze o ló gus, Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
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Szín há zi Szak mai Kol lé gi um

A kol lé gi um el nö ke: Csiz ma dia Ti bor, igaz ga tó, Gár do nyi Géza Szín ház (Eger) 
Ár vai György, dísz let ter ve zõ (Bu da pest)
Do bák Lí via, Bu da pest Báb szín ház (Bu da pest)
Gás pár Máté, ügy ve ze tõ igaz ga tó, Kré ta kör Szín ház (Bu da pest)
Kar sai György, tan szék ve ze tõ egye te mi ta nár, Pé csi Tu do mány egye tem (Pécs)
Ra dá csi Ani kó, szín há zi re fe rens, OKM (Bu da pest)
Ta kács Ka ta lin, szín mû vész (Bu da pest)
Zsám bé ki Gá bor, ren de zõ, igaz ga tó, Ka to na Jó zsef Szín ház (Bu da pest)

Tánc mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

A kol lé gi um el nö ke: Pa ta ki And rás, ba lett igaz ga tó, Sze ge di Kor társ Ba lett (Sze ged)
He ge dûs Sán dor, ta nár (Bu da pest)
Hor váth né Ma jor Rita, fõ is ko lai do cens (Bu da pest)
Ju hász Zsolt, ko re og rá fus, tán cos szó lis ta, BM Duna Mû vész együt tes (Bu da pest)
Ke ne sei Edi na, prog ram me ne dzser, Bár ka Szín ház (Bu da pest)
Kiss Já nos, a Gyõ ri Ba lett igaz ga tó ja (Gyõr)
Nagy Zol tán ifj., elsõ ma gán tán cos/Ma gyar Nem ze ti Ba lett, fõ is ko lai ta nár, Ma gyar Tánc mû -

vé sze ti Fõ is ko la (Bu da pest)
Sas vá ri Csil la, tánc szak mai re fe rens, OKM (Bu da pest)

Ze nei Szak mai Kol lé gi um

A kol lé gi um el nö ke: Szi rá nyi Já nos, zon go ra mû vész-ta nár, igaz ga tó, Bar tók Béla Em lék ház
(Bu da ka lász)

Dob szay Lász ló, ze ne tör té nész, a Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem do cen se (Bu da pest)
Em ber Csa ba, ze ne ta nár, kar nagy, igaz ga tó, Ró zsa völ gyi Márk Mû vé sze ti Is ko la (Ba las sa -

gyar mat)
Ge ren day Ág nes, ze ne mû vé sze ti re fe rens, OKM (Bu da pest)
Gyön gyös sy Zol tán, fu vo la mû vész, egye te mi és fõ is ko lai ta nár, Pé csi Tu do mány egye tem, Mû -

vé sze ti Kar (Bu da pest)
Ma da rász Iván, ze ne szer zõ, egye te mi ta nár, Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)
Mar ton Lász ló Tá vo lo dó, szer kesz tõ, ze ne kri ti kus (Bu da pest)
Ri e ger Jo han na, te le ví zi ós új ság író, szer kesz tõ, MTV (Bu da pest)
Ze lin ka Ta más, ve ze tõ fõ ta ná csos, Bp. Fõ vá ros Ön kor mány za ta (Bu da pest)
Zsol dos Béla, ze ne szer zõ, do cens, Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem (Bu da pest)

Mû em lé ki és Ré gé sze ti Szak mai Kol lé gi um

A kol lé gi um el nö ke: Erõ Zol tán, ve ze tõ ter ve zõ, ügy ve ze tõ igaz ga tó, Pa la ti um Stú dió
( Budapest)

Ágost há zi Lász ló, épí tész mér nök (Bu da pest)
Kál di Gyu la, Kár pát-me den cei re fe rens, Tár sa dal mi Kap cso la tok Igaz ga tó sá ga, KÖH

( Budapest)
Me zõs Ta más, tan szék ve ze tõ egye te mi ta nár, Épí té szet tör té ne ti Tan szék, BMGE (Bu da pest)
Nagy Mi hály, osz tály ve ze tõ, Köz gyûj te mé nyi Fõ osz tály, OKM (Bu da pest) 
Ván dor Lász ló, ré gész, me gyei mú ze um igaz ga tó, Zala Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Za la -

eger szeg)
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KI MU TA TÁS A NET TÓ ÖT MIL LIÓ FO RIN TOT EL ÉRÕ KÖZ ZÉ TÉ TE LI
KÖ TE LE ZETT SÉ GÛ SZER ZÕ DÉ SEK RÕL

Sor -
szám

Szer zõ dés tí pu sa Szer zõ dés tár gya Szer zõ dést kötõ fél
Ér ték fo rint ban

Idõ tar tam Le je lent ve
Net tó ér ték Áfa Brut tó ér ték

3. Meg bí zá si Az NKA 2007. évi kom -
mu ni ká ci ós ter vé nek meg -
va ló sí tá sá hoz kap cso ló dó
mé dia vá sár lá si, pro duk ci -
ós és pro duk ci ó hoz kap -
cso ló dó kre a tív
te vé keny sé gek le bo nyo lí -
tá sa

VIZEUM HUNGARY
Mé dia Kft.

52 193 073 10 438 615 62 631 688 2007. 05. 25.–
2007. 12. 31.

2007. 06. 06.

Bu da pest, 2007. jú ni us 6.
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SAJ TÓ KÖZ LE MÉNY 
300 MIL LIÓ FO RINT TÁ MO GA TÁS 
36 TU RISZ TI KAI VONZ ERÕ VEL BÍRÓ
KUL TU RÁ LIS REN DEZ VÉNY SZÁMÁRA

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap (NKA) és az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um
(ÖTM) köz zé tet te a hon lap ján an nak a 36 ren dez vény nek a lis tá ját, ame lyek együt te sen 300 mil lió fo -
rin tos pá lyá za ti támogatásban részesültek.

A 2007. évi tu risz ti kai vonz erõ vel bíró kul tu rá lis ren dez vé nyek tá mo ga tá sa ér de ké ben az ÖTM 
az NKA-val kö zös pá lyá za tot írt ki. A ke ret hez az ÖTM 200 mil lió, az NKA 100 mil lió forinttal járult
hozzá.

A pá lyá za ton azok a ren dez vé nyek ve het tek részt, ame lye ket a szak mai szer ve ze tek be vo ná sá -
val a tu risz ti kai szak te rü let és a kul tu rá lis tár ca 2005-ben az úgy ne ve zett re giszt rá ci ós pá lyá zat ke re -
té ben vá lasz tott ki a tu risz ti kai és kul tu rá lis szem pont ból egy aránt ki emel ke dõ ren dez vé nyek és
prog ram so ro za tok kö ré bõl. A 40 pá lyá zó a 2007. évi ren dez vé nyé nek meg va ló sí tá sá hoz igé nyelt tá -
mo ga tást. A 300 mil lió fo rin tot az NKA Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes Kol lé gi u ma az
ÖTM tu risz ti kai szak em be re i nek a köz re mû kö dé sé vel ítél te oda 36 prog ram nak. A leg ma ga sabb
össze gû tá mo ga tást, 15-15 mil lió fo rin tot a Mû vé sze tek Völ gye és a Szegedi Szabadtéri Játékok kapta.

A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ke re té ben ko ráb ban is mû kö dõ Kul tú ra és Tu riz mus Ide ig le nes
Szak mai Kol lé gi um leg utóbb 2004-ben 200 mil lió fo rint tal tá mo gat ta a kul tu rá lis és tu risz ti kai szem -
pont ból egy aránt ki emel ke dõ ren dez vé nye ket, együtt mû kö dés ben az ide gen for gal mi kor mány zat tal.
Ezt a ha gyo mányt ele ve ní tet te most föl az ÖTM tu risz ti kai szak ál lam tit kár sá gá nak kez de mé nye zé sé -
re az NKA Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes Kol lé gi u ma. A két fél egyez tet a kö zös pá lyáz -
ta tás foly ta tá sá nak le he tõ sé gé rõl, an nak ér de ké ben, hogy a fesz ti vál szer ve zõk már mi nél ko ráb ban
megismerjék, hogy a kulturális és turisztikai vonzerõ együttes növelésére milyen támogatásra
számíthatnak.

Az idei ki emel ke dõ kul tu rá lis ren dez vé nyek ezút tal har ma dik al ka lom mal ré sze sül nek tá mo ga -
tás ban. Az NKA Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek Ide ig le nes Szak mai Kol lé gi u ma már ci us ban 42 ren -
dez vény nek és a Ko dály-em lék év öt ese mé nyé nek 500 mil lió fo rint, míg má jus ban 14 pé csi
prog ram so ro zat nak 112,5 mil lió fo rint tá mo ga tást jut ta tott. A most zá ru ló kul tu rá lis-tu risz ti kai pá lyá -
zat 36 nyer te se között 17 idei fesztivál a korábbi fordulók során is nyert NKA-támogatást.

2007. jú ni us 12.
 

In kei Pé ter s. k.,
az NKA Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek

Ide ig le nes Kol lé gi um
el nö ke

802 NKA HÍRLEVÉL n KÖZLEMÉNY



Mil lió Ft

1 Mû vé sze tek Völ gye 2007 Ka pol csi Kul tu rá lis és Ter mé szet vé del mi
Egy let

15

2 Sze ge di Sza bad té ri Já té kok 2007 Sze ge di Sza bad té ri Já té kok és Fesz ti vál Szer -
ve zõ Kht.

15

3 Zemp lé ni Fesz ti vál 2007 In ter kul tur Hun ga ria Kht. 13,5

4 Bar tók + Pá rizs 2007. Mis kol ci Nem zet kö zi
Ope ra fesz ti vál

Ope ra fesz ti vál Kul tu rá lis Szol gál ta tó 12

5 Mes ter sé gek Ün ne pe 2007 Nép mû vé sze ti Egye sü le tek Szö vet sé ge 12

6 Sa va ria Tör té nel mi Kar ne vál Sa va ria Tör té nel mi Kar ne vál Köz hasz nú Ala -
pít vány

12

7 38. Deb re ce ni Vi rág kar ne vál Fõ nix Ren dez vény szer ve zõ Kht. 12

8 Veszp ré mi Ün ne pi Já té kok 2007 Veszp ré mi Ün ne pi Já té kok Kft. 12

9 2007. évi Bu da fest Nyá ri Ze nei Fesz ti vál VIP ARTS Ma na ge ment Kft. 12

10 Gyu lai Vár szín ház 44. évad ja Gyu lai Vár szín ház 10,5

11 X. Zsi dó Nyá ri Fesz ti vál Bu da pes ti Zsi dó Hit köz ség Ide gen for gal mi és 
Kul tu rá lis Köz pont ja

10,5

12 Szent end rei Nyár 2007 Szent end rei Köz mû ve lõ dé si, Kul tu rá lis és
Vá ros mar ke ting Kht.

10,5

13 Bu da pes ti Õszi Fesz ti vál Bu da pes ti Fesz ti vál köz pont Kht. 10,5

14 Me di a wa ve Nem zet kö zi Film és Ze nei Fesz ti -
vál

Nem zet kö zi Vi zu á lis Mû vé sze ti Ala pít vány 9

15 Bu da pes ti Nyá ri Fesz ti vál 2007 Sza bad Tér Szín ház Kht. 9

16 Ag ria Össz mû vé sze ti Fesz ti vál Gár do nyi G. Szín ház 9

17 Ba la to ni Fesz ti vál 2007 Ti ha nyi Sza bad té ri Já té kok Kft. 8,4

18 Ha ydn Esz ter há zán c. fesz ti vál Hun ga ro feszt Kht. 7, 7

19 XII. Du nai Kar ne vál Duna Mû vé sze ti Tár sa ság Nem zet kö zi Mul ti -
kul tu rá lis Ala pít vány

7, 7

20 8. Nem zet kö zi Har ley-Da vid son Fesz ti vál Hun ga ro party Kft. 7, 5

21 Vi dor Fesz ti vál 2007 SZSZB Me gyei Ön kor mány zat Mó ricz Zsig -
mond Szín há za

7, 5

22 XXVI. Or szá gos Tánc ház ta lál ko zó és Ki ra ko -
dó vá sár

Tánc ház Egye sü let 7

23 Di ós gyõ ri Vár fesz ti vál 2007 Di ós gyõ ri Ady E. Kul tu rá lis és Sza bad idõ Kp. 
Ady E. Mû ve lõ dé si Ház

7
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24 Ha tá ron Túli Ma gyar Szín há zak XIX. Fesz ti -
vál ja

Vár szín ház és Mû vé sze tek Háza 7

25 Bu da pes ti Ka rá csony BTH Tu risz ti kai Szol gál ta tó Kht. 6,5

26 Nyár a Lánc hí don Bu da pes ti Fesz ti vál köz pont Kht. 6

27 Hegy al ja fesz ti vál 2007 Del ta Feszt Kft. 6

28 Ko dály Fesz ti vál ren dez vé nyei Kecs ke mét MJV Ön kor mány za ta 5,4

29 Csa bai Kol bász fesz ti vál 2007 Csa bai ren dez vény szer ve zõ Szol gál ta tó Kht. 5

30 Sum mer fest Nem zet kö zi Folk lór fesz ti vál és
Nép mû vé sze ti Vá sár

Ma gya rok Örök sé ge Ala pít vány 5

31 Fe hér vá ri Ze nei Nyár Szé kes fe hér vár MJV Pol gár mes te ri Hi va ta la 4,5

32 Örök ség Fesz ti vál – Pé csi Na pok 2007 Pé csi Kul tu rá lis Köz pont 4

33 Esz ter go mi Nyá ri Fesz ti vál 2007 Esz ter go mi Nyá ri Fesz ti vál Kht. 4

34 Ga ran tált kul tu rá lis prog ra mok meg va ló sí tá sa 
Bp.-en

Hun gá ria Kon cert Kft. 4

35 A Tánc fesz ti vál ja X. Or szá gos Nem zet kö zi
Kor társ Össz mû vé sze ti Ta lál ko zó

Pan non Vár szín ház Kht. 3,3

36 8. Kecs ke mé ti Ani má ci ós Film fesz ti vál, 5.
Nem zet kö zi Ani má ci ós Já ték film Fesz ti vál

Kecs ke mé ti Ani má ci ós és Film gyár tó és For -
gal ma zó Kft.

2
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TÁJÉKOZTATÓ
A KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
IDEIGLENES KOLLÉGIUM
AZ NKA–ÖTM KÖZÖS MEGHÍVÁSOS
PÁLYÁZATÁNAK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. áp ri lis 25.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. má jus 29.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 40 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 524 059 130 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 36 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 477 059 130 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 300 000 000 Ft

1. Tu risz ti kai szem pont ból nem zet kö zi, or szá gos vonz erõ vel bíró kul tu rá lis
ren dez vé nyek, prog ram so ro za tok/fesz ti vá lok tá mo ga tá sa

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Gár do nyi Géza Szín ház (Bu da pest)
Ag ria Össz mû vé sze ti Fesz ti vál 2007 meg ren de zé sé re 9 000 000 Ft

Fõ nix Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Deb re cen)
A 38. deb re ce ni vi rág kar ne vál meg ren de zé sé re 12 000 000 Ft

Bu da pes ti Fesz ti vál köz pont Kht. (Budapest)
Bu da pes ti Õszi Fesz ti vál (2007) meg ren de zé sé re 10 500 000 Ft
Nyár a Lánchídon rendezvénysorozat megvalósítására 6 000 000 Ft

Bu da pes ti Zsi dó Hit köz ség (Bu da pest)
A X. zsi dó nyá ri fesz ti vál meg ren de zé sé re 10 500 000 Ft

Del ta-Fest Szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft. (Szar vas)
Hegy al ja fesz ti vál 2007 meg ren de zé sé re 6 000 000 Ft

Hun ga ro fest Nem ze ti Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Bu da pest)
Ha ydn Esz ter há zán címû fesz ti vál meg va ló sí tá sá ra 7 700 000 Ft

Di ós gyõ ri Ady End re Kul tu rá lis és Sza bad idõ Köz pont (Mis kolc)
Di ós gyõ ri vár fesz ti vál 2007 címû prog ram so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 7 000 000 Ft

DÖNTÉSEK n NKA HÍRLEVÉL 805



Gyu lai Vár szín ház (Gyu la)
A gyu lai vár szín ház 2007. évi 44. éva dá nak le bo nyo lí tá sá ra 10 500 000 Ft

Esz ter gom Nyá ri Fesz ti vál Kht. (Esz ter gom)
Esz ter go mi nyá ri fesz ti vál 2007 meg ren de zé sé re 4 000 000 Ft

BTH Bu da pes ti Tu risz ti kai Szol gál ta tó Kht. (Bu da pest)
Bu da pes ti ka rá csony címû prog ram le bo nyo lí tá sá ra 6 500 000 Ft

Hun gá ria Kon cert Ide gen for gal mi és Mû sor szer ve zõ Kft. (Bu da pest)
Ga ran tált kul tu rá lis prog ra mok le bo nyo lí tá sá ra Bu da pes ten 4 000 000 Ft

Csa bai Ren dez vény szer ve zés Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft.
(Bé kés csa ba)
Csa bai kol bász fesz ti vál 2007 címû ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra 5 000 000 Ft

Duna Mû vé sze ti Tár sa ság Nem zet kö zi Mul ti kul tu rá lis Ala pít vány
(Budapest)
A XII. Du na-kar ne vál prog ram ja i nak le bo nyo lí tá sá ra 7 700 000 Ft

Hun ga ro party Ren dez vény szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
8. nem zet kö zi Har ley-Da vid son fesz ti vál meg ren de zé sé re 7 500 000 Ft

In ter kul tur Hun gá ria Kul tu rá lis Ren dez vény szer ve zõ 
és Szol gál ta tó Kht. (Budapest)
Zemp lé ni fesz ti vál (2007) meg ren de zé sé re 13 500 000 Ft

Ka pol csi Kul tu rá lis és Ter mé szet vé del mi Egy let (Kapolcs)
Mû vé sze tek Völ gye 2007 címû prog ram so ro zat meg va ló sí tá sá ra 15 000 000 Ft

Kecs ke mé ti Ani má ci ós Film gyár tó és For gal ma zó Kft. (Kecs ke mét)
A 8. kecs ke mé ti ani má ci ós film fesz ti vál és az 5. nem zet kö zi 
ani má ci ós já ték film fesz ti vál meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft

Kecs ke mét Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za ta (Kecs ke mét)
Ko dály-fesz ti vál ren dez vé nye i nek meg va ló sí tá sá ra 5 400 000 Ft

Mis kol ci Ope ra fesz ti vál Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kht. (Miskolc)
Bar tók + Pá rizs 2007 mis kol ci nem zet kö zi ope ra fesz ti vál le bo nyo lí tá sá ra 12 000 000 Ft

Nem zet kö zi Vi zu á lis Mû vé sze ti Ala pít vány (Gyõr)
Me di a wa ve nem zet kö zi film- és ze nei fesz ti vál (Fény írók fesz ti vál ja) 9 000 000 Ft

Sa va ria Tör té nel mi Kar ne vál Köz hasz nú Köz ala pít vány
(Szom bat hely)
A sa va ria tör té nel mi kar ne vál meg ren de zé sé re Szom bat he lyen 12 000 000 Ft

Nép mû vé sze ti Egye sü le tek Szö vet sé ge (Bu da pest)
Mes ter sé gek ün ne pe 2007 címû prog ram so ro zat meg va ló sí tá sá ra 12 000 000 Ft

Pan non Vár szín ház Szín mû vé szet fej lesz té si Kht. (Veszp rém)
A tánc fesz ti vál ja X. or szá gos és nem zet kö zi kor társ 
össz mû vé sze ti ta lál ko zó meg ren de zé sé re Veszp rém ben 3 300 000 Ft
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Ma gya rok Örök sé ge Ala pít vány (Száz ha lom bat ta)
Sum mer fest nem zet kö zi folk lór fesz ti vál és nép mû vé sze ti 
vá sár meg ren de zé sé re 5 000 000 Ft

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat 
Mó ricz Zsig mond Színháza (Nyír egy há za)
Vi dor fesz ti vál 2007 meg ren de zé sé re 7 500 000 Ft

Pé csi Kul tu rá lis Köz pont (Pécs)
Örök ség fesz ti vál – Pé csi Na pok 2007 címû prog ram meg va ló sí tá sá ra 4 000 000 Ft

Sze ge di Sza bad té ri Já té kok és Fesz ti vál Szer ve zõ Kht. (Szeged)
A sze ge di sza bad té ri já té kok 2007. évi prog ram so ro za tá nak 
meg ren de zé sé re 15 000 000 Ft

Sza bad Tér Szín ház Kht. (Bu da pest)
Bu da pes ti nyá ri fesz ti vál 2007 meg ren de zé sé re 
a mar git szi ge ti és a vá ros ma jo ri sza bad té ri szín pa do kon 9 000 000 Ft

Szé kes fe hér vár Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány zata (Szé kes fe hér vár)
Fe hér vá ri ze nei nyár címû prog ram so ro zat le bo nyo lí tá sá ra 4 500 000 Ft

Tánc ház Egye sü let (Bu da pest)
A XXVI. or szá gos tánc ház ta lál ko zó és ki ra ko dó vá sár meg ren de zé sé re 7 000 000 Ft

Ti ha nyi Sza bad té ri Já té kok Kul tu rá lis Szol gál ta tó Kft. (Budapest)
Ba la to ni fesz ti vál (2007) meg ren de zé sé re 8 400 000 Ft

Vár szín ház és Mû vé sze tek Háza (Kis vár da)
A ha tá ron túli ma gyar szín há zak XIX. fesz ti vál ja meg ren de zé sé re Kis vár dán 7 000 000 Ft

Szent end rei Köz mû ve lõ dé si, Kul tu rá lis és Vá ros mar ke ting Kht.
(Szentendre)
Szent end rei nyá r 2007 – fesz ti vál meg ren de zé sé re 10 500 000 Ft

V.I.P. Arts Ma na ge ment Kft. (Bu da pest)
2007. évi bu da fest nyá ri ze nei fesz ti vál meg ren de zé sé re 12 000 000 Ft

Veszp ré mi Ün ne pi Já té kok Ren dez vény szer ve zõ, Kul tu rá lis
Szol gál ta tó Kft. (Veszprém)
Veszp ré mi ün ne pi já té kok 2007. évi prog ram so ro za tá nak le bo nyo lí tá sá ra 12 000 000 Ft

In kei Pé ter s. k.,
a Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek

Ide ig le nes Kol lé gi um
el nö ke

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

dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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TÁJÉKOZTATÓ 
AZ ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATA ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. áp ri lis 4.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. má jus 18.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 154 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 187 160 501 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): 20 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 10 275 000 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 49 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 69 593 933 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 53 067 486 Ft

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

1. Épí tõ mû vé sze ti al ko tá sok is mer te té se, be mu ta tá sa a mé di á ban

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Film Uni ted Film gyár tó és Rek lám ügy nök ség Szol gál ta tó Kft.
(Bu da pest)
Mai ma gyar épí tõ mes te rek címû so ro zat kö vet ke zõ 10 ré szé nek el ké szí té sé re 3 100 000 Ft

Ma gyar Ka to li kus Rá dió Zrt. (Bu da pest)
Ar chi tek tú ra – Ba ran go lás az épí tett vi lág ban rá dió mû sor 
épí té sze ti kul tú ránk be mu ta tá sá ra 1 247 706 Ft

A Ma gyar Moz gó kép kincs Meg is mer te té sé ért Ala pít vány (Budapest)
A mes ter is ko la-film el ké szí té sé re 1 580 000 Ft

Mis kol ci Kom mu ni ká ci ós Kht. (Mis kolc)
Bolt ív 13 ré szes épí té sze ti ma ga zin mû sor meg va ló sí tá sá ra 
a mis kol ci té vé ben 1 196 280 Ft

Part-ol da lak Kul tu rá lis Egy let (Du na föld vár)
10 ré szes film so ro zat meg va ló sí tá sá ra a Du na föld vár té vé ben 1 000 000 Ft
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2. Al ko tói tá mo ga tá sok

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Fáb ri Fe renc né (Bu da pest)
A vá ro si as be épí té si for mák, bér ház- és la kás tí pu sok 
címû könyv kéz ira ta meg írá sá ra 480 000 Ft

Furu Ár pád (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A kö zép Er dély népi épí té sze te címû kéz irat meg írá sá ra 480 000 Ft

Ger le Já nos (Bu da pest)
Korb Fló ris és Gi ergl Kál mán mun kás sá gá ról szó ló kéz irat el ké szí té sé re 480 000 Ft

Ko ris Já nos (Bu da pest)
A fel sõ fo kú épí té sze ti ok ta tás szín vo na lá nak eme lé sét szol gá ló 
szak iro da lom és vi zu á lis ok ta tá si anyag el ké szí té sé re 480 000 Ft

Meggy esi Ta más (Bu da pest)
A Vá ros épí tés címû egye te mi tan könyv meg írá sá ra 480 000 Ft

Szen tir mai Ta más (Bu da pest)
A Kor társ por tu gál épí té szet címû kéz irat meg írá sá ra 240 000 Ft

Vu ko száv lyev Zo rán Phd. (Bu da pest)
A Kor társ por tu gál épí té szet címû kéz irat meg írá sá ra 240 000 Ft

3. Szak mai ki ad vá nyok

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

6B Épí tész Bt. (Bu da pest)
A Ze ne aka dé mia épü le te 1907–2007 címû könyv meg je len te té sé re 1 520 000 Ft

Cent rart Mû vé szet tör té né szek Új Mû he lye Köz hasz nú Egye sü let
(Budapest)
Mû em lék – Pe da gó gi ai fü ze tek címû ki ad vány meg je len te té sé re 377 200 Ft

De me ter Gá bor (Su bo ti ca–Sza bad ka)
Sza bad ka, Sze ged és Te mes vár ur ba nisz ti kai és épí té sze ti fej lõ dé se 
az 1918–1941 idõ szak ban címû könyv meg je len te té sé re 2 625 000 Ft

Ernst Mú ze um Kht. (Bu da pest)
A pes ti Bro ad way-n in nen és túl címû ki ad vány meg je len te té sé re 800 000 Ft
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Hap Hun ga ro-Aust ro Plan Épí té sze ti Ter ve zõ és Ta nács adó Kft.
(Bu da pest)
Kiss Ti bor épí tész (1899–1972) mun kás sá gát be mu ta tó, 
Be fe je zet len ön élet rajz címû könyv meg je len te té sé re 1 108 000 Ft

Hol nap Ki adó Kft. (Bu da pest)
Ke se rû Ka ta lin: To rocz kai Vi gand Ede címû kö te té nek meg je len te té sé re 1 990 000 Ft
Bibó Ist ván: Pol lack Mi hály címû kö te té nek meg je len te té sé re 2 400 000 Ft

Kri te ri on Könyv ki adó Kft. (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Er dé lyi mû em lé kek címû mû vek ki adá sá ra 1 500 000 Ft

Kva num Szá mí tás tech ni kai és Nyom da ipa ri Kkt. (Budapest)
Do bo sy né An tal Anna: Fach werk a Schwa bis che Tür kei te rü le tén
címû könyv meg je len te té sé re 900 000 Ft

Mun dus Ma gyar Egye te mi Ki adói Kft. (Bu da pest)
Iván fi Jenõ: Bor so di zsák fal vak címû köny vé nek meg je len te té sé re 2 000 000 Ft

Pro Pan no nia Ki adói Ala pít vány (Pécs)
Men dõl Zsu zsan na: For bát Alf réd címû könyv 
nyom dai elõ ké szí té sé re és ki adá sá ra 650 000 Ft

Terc Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Meggy esi Ta más: Ma gyar or szág ha gyo má nyos kör nye zet kul tú rái 
címû köny vé nek ki adá sá ra 800 000 Ft
Bon ta Já nos: A ma gyar épí té szet vi szon tag sá gos évei 
1945–1960 címû köny vé nek ki adá sá ra 900 000 Ft
Hild Jó zsef épí tész címû könyv ki adá sá ra 1 200 000 Ft

Typo tex Elekt ro ni kus Ki adó Kft. (Bu da pest)
Ke rék gyár tó Béla: Ber lin át vál to zá sai vá ro s, épí té szet, kul tú ra 
címû köny vé nek ki adá sá ra 1 420 000 Ft

4. Kon fe ren ci ák, ren dez vé nyek, ki ál lí tá sok, to vább kép zé sek

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ars To pia Ala pít vány (Bu da pest)
IX. Szé kely föl di für dõ épí tõ ka lá ka épí té sze ti ren dez vé nyé nek 
meg szer ve zé sé re és le bo nyo lí tá sá ra 950 000 Ft

Ber csé nyi Épí tész Szak kol lé gi u mért Ala pít vány (Bu da pest)
Easa 2007-es nyá ri egye te men való rész vé tel meg va ló sí tá sá ra 925 000 Ft
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Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem (Bu da pest)
Sza bad tér épí té sze ti nem zet kö zi hall ga tói 1 he tes works ho pon tör té nõ 
rész vé te lre Fi ren zé ben a Ro mu al dó del Bi an co ala pít vány szervezésében 685 000 Ft

Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem (Budapest)
80 éves az ur ba nisz ti ka tan szék címû ren dez vény szer ve zé sé re 
és a kap cso ló dó ki ad vány meg je len te té sé re 950 000 Ft
Tér el té rí tés – Tér el mé le ti és téri kre a ti vi tás fej lesz tõ mes ter kur zus 
és pub li ká ció meg va ló sí tá sá ra 1 828 300 Ft

Épí tész fó rum Ki adói Kft. (Bu da pest)
Mé dia épí té sze ti díja 2007 ren dez vény 
– nyil vá nos zsû ri zés és díj át adó meg va ló sí tá sá ra 655 000 Ft
Föld alat ti be szél ge té sek címû ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá ra 600 000 Ft

Gö döl lõi Vá ro si Mú ze um (Gö döl lõ)
To rocz kai-Wi gand Ede (1870–1945) ki ál lí tá sá nak meg va ló sí tá sá ra 1 430 000 Ft

Haj dú-Bi har Me gyei Le vél tár (Deb re cen)
A 100 éves Bocs kai-szo bor és a fõ tér épí té sze ti örök sé ge Múl tunk 
do ku men tu mai és tár gyai 100 év tük ré ben címû ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 190 000 Ft

Hap Hun ga ro-Aust ro Plan Épí té sze ti Ter ve zõ és Ta nács adó Kft.
(Bu da pest)
Bren ner Já nos (1927–1997) épí tész em lék ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 790 000 Ft
Szend rõi Jenõ (1913–1975) épí tész em lék ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 728 000 Ft
Tá los Gyu la (1887–1975) épí tész em lék ki ál lí tá sá nak meg ren de zé sé re 707 000 Ft

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Épí té szek Ka ma rá ja (Szol nok)
10 éves az épí tészka ma ra – ván dor ki ál lí tás meg va ló sí tá sá ra 
Jász-Nagy kun-Szol nok me gyé ben 350 000 Ft

Kor társ Épí té sze ti Köz pont Ala pít vány (Bu da pest)
Inf ra – Vá ro si inf ra struk tú ra és épí té szet, nem zet kö zi szim pó zi um 
meg va ló sí tá sá ra 1 666 000 Ft

Kós Ká roly Ala pít vány (Bu da pest)
Nagy sze ben Eu ró pa kul tu rá lis fõ vá ro sa 2007 ren dez vény so ro zat ke re té ben 
ki ál lí tás és kon fe ren cia ren de zé sé re Nagyszebenben 4 272 000 Ft

Or szá gos Mû sza ki Mú ze um (Bu da pest)
Ren dez vény so ro zat (ki ál lí tás, tu do má nyos kon fe ren cia, film ve tí té sek) 
meg va ló sí tá sá ra az épí té szet hó nap já hoz kap cso ló dó an, 
ipa ri mûemlékek témakörben 760 000 Ft

Post card Szol gál ta tó és Ter ve zõ Bt. (Bu da pest)
Ki ál lí tás ren de zé sé re a bu da pes ti du nai rak par tok ról 950 000 Ft
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Sza bó Ádám (Bu da pest)
Ar chip rix nem zet kö zi dip lo ma díj pá lyá za ton és 1 he tes works ho pon 
való rész vé tel meg va ló sí tá sá ra, elõ adás tar tá sá ra, 
díj át adó és kon fe ren cia Shanghaiban 340 000 Ft

Tran syl va nia Trust Ala pít vány (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Az épí tett örök ség fel újí tá sá ra sza ko sí tó poszt gra du á lis tan fo lyam 
di ák ja i nak gya kor la ti to vább kép zé sé re a bon chi dai szak kép zõ központban 1 500 000 Ft

Vá ro si Mû ve lõ dé si Köz pont és Jó zsef At ti la Könyv tár
(Kun szent már ton)
A 200 éves Kun szent már ton az épí té sze ti em lé kek tük ré ben 
címû ki ál lí tás hoz kap cso ló dó ka ta ló gus meg je len te té sé re 612 000 Ft

X-Pro duk ció Kul tu rá lis, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Cam pus-épí té szet az Al föl dön – XI. ta lál ko zó Vaj da ság, 
Kis he gyes – meg va ló sí tá sá ra 510 000 Ft
Vaj da sá gi ma gyar épí té szek ván dor ki ál lí tá sá ra 475 000 Ft

Wág ner Pé ter s. k.,
az Épí tõ mû vé sze ti Szak mai Kol lé gi um

el nö ke

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

len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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TÁJÉKOZTATÓ 
AZ ISMERETTERJESZTÉS 
ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA 
SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATA ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. már ci us 26.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. má jus 22.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 658 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 151 133 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, il let ve for mai okok ból): 23 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 44 534 020 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 266 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 289 723 111 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 152 530 000 Ft

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

1. Köny vek és elekt ro ni kus ki ad vá nyok tá mo ga tá sa

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Anth ro po lis Ant ro po ló gi ai Köz hasz nú Egye sü let (Budapest)
Hosszú út a sza bad sá gig Nel son Man de la ön élet raj za ki adá sá ra 900 000 Ft

Aracs Tár sa dal mi Szer ve zet a Mû velt Fa lu ért (Su bo ti ca–Szabadka)
Köl csey Fe renc: In tel mek címû kö te te ki adá sá ra 300 000 Ft

Arany könyv Ki adó és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
A Be ve ze tés a na no tech ni ká ba címû kö tet ki adá sá ra 700 000 Ft

Ar gu men tum Könyv ki adó, Tu do mány szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft.
(Budapest)
And rás Edit Kul tu rá lis át öl tö zés. Az át me net idõ sza ká nak mû vé sze te 
az egy ko ri ke le ti blokk ban címû ta nul mány kö te té nek meg je len te té sé re 400 000 Ft
Ko dály Zol tán Vissza te kin tés címû írá sa i nak új, bõ ví tett ki adá sá ra 400 000 Ft

Ag ro in form Ki adó és Nyom da Kft. (Bu da pest)
A ba la to ni kör hin ta (küz de lem a Ba la ton ha la i ért és ha lá sza i ért) 
címû könyv ki adá sá ra 900 000 Ft

DÖNTÉSEK n NKA HÍRLEVÉL 813



Au tiz mus Ala pít vány (Bu da pest)
Gary B. Me si bov, Vic to ria Shea, Pric Schop ler: The Te acch App ro ach
to Au tism Spect rum Di sor ders címû mû ma gyar nyel vû meg je len te té sé re 1 200 000 Ft

Ro má ni ai Ma gyar Dok to ran du sok és Fi a tal Ku ta tók Szö vet sé ge
(Cluj Na po ca–Kolozsvár)
Ro dosz kon fe ren cia kö tet 2007–2008 ki adá sá ra 600 000 Ft

Aula.info Bt. (Bu da örs)
Ál la tok a mû vé szet ben címû kö tet meg je len te té sé re 700 000 Ft

Az 1956-os Ma gyar For ra da lom Tör té ne té nek Do ku men tá ci ós és
Ku ta tó In té ze te Köz ala pít vány (Budapest)
Öt ven hat az öt ve ne di ken kri ti kai szem le a ma gyar for ra da lom fél év szá za dos 
év for du ló já ra meg je lent mû vek bõl in ter ne tes adat bá zis létrehozására 1 400 000 Ft

Avi cor Ku ta tó és Fej lesz tõ Kft. (Sze ged)
Frit jof Cap ra Az élet szö ve dé ke is me ret ter jesz tõ könyv ki adá sá ra 700 000 Ft

Ba bits Mi hály Mû ve lõ dé si Ház és Mû vé sze tek Háza (Szek szárd)
Vá sá rok vi lá ga II. A II. vá sá rok vi lá ga kon fe ren cia elõ adá sa i nak 
ki ad vány ban való meg je len te té sé re 300 000 Ft

Ba las si Ki adó Kft. (Bu da pest)
Ma gyar mû ve lõ dés tör té ne ti le xi kon VII. kö tet meg je len te té sé re 800 000 Ft
Kró ni ká ink ma gya rul III/3 címû könyv meg je len te té sé re 500 000 Ft

Bal la György (Bu da pest)
Ko gu to wicz-le ve lek, tér ké pek 600 000 Ft

Ba ra nya Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Pécs)
A BMMI – Ja nus Pan no ni us Mú ze um és Ka ni zsai Do rottya Mú ze um – 
mú ze u mi ka la u zá nak ki adá sá ra 1 300 000 Ft

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u mi Szer ve ze te
(Kecs ke mét)
Bárth Já nos: A szé kely tí ze sek címû könyv ki adá sá ra 400 000 Ft

Bu da pes ti Hon is me re ti Tár sa ság (Bu da pest)
A Bu da pes ti hely tör té ne ti em lék könyv so ro zat IV. kö te té nek ki adá sá ra 500 000 Ft

Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem (Budapest)
Az in for má ci ós tár sa da lom éves je len té se i nek so ro za ta 
(4 ma gyar könyv + 1 an gol össze fog la ló) ki adá sá ra 800 000 Ft

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
A BTM Kis cel li Mú ze um ál lan dó vá ros tör té ne ti ki ál lí tá sá nak 
an gol nyel vû ve ze tõ je („A fõ vá ros ré gi sé ge – köz te rek és ma gán te rek 
1780–1940”) kö te té nek kiadására* 1 300 000 Ft
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Bük ki Em lõs ta ni Ku ta tó cso port Egye sü let (Eger)
A de ne vér ku ta tás – Hun ga ri an Bat Re se arch News ma gyar tu do má nyos 
köz le mé nyek 4. kö te té nek meg je len te té sé re 250 000 Ft

Cent rart Mû vé szet tör té né szek Új Mû he lye Köz hasz nú Egye sü let
(Budapest)
Mû em lék-pe da gó gi ai fü ze tek ki adá sá ra 200 000 Ft

Céd rus Mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
Di ák só der II. címû di ák szleng szó tár ki adá sá ra dr. Szûts Lász ló szer kesz té sé ben 400 000 Ft
Mis kol czy Amb rus-mí to szok és el len mí to szok 
címû ta nul mány kö te té nek ki adá sá ra 300 000 Ft

Co & Co Com mu ni ca ti on Rek lám és Hir de tés szer ve zõ Kft.
(Le ány fa lu)
A göm böc ku ta tá si ered mé nye i nek be mu ta tá sá ra on -li ne és CD-n 800 000 Ft

Com pal ma nach Ki adói Kft. (Bu da pest)
Ma gyar or szág nem ze ti park jai címû könyv ki adá sá ra 1 000 000 Ft

Cor vi na Ki adó Kft. (Bu da pest)
IBN Fad lán: Be szá mo ló a vol gai bol gá rok föld jén tett uta zás ról 
címû könyv ki adá sa a Cor vi na „Ke le ti for rá sok” so ro za tá ban 300 000 Ft
H. Ba lázs–Krász–Ku rucz: Hét köz na pi élet a Habs bur gok ko rá ban 
címû könyv ki adá sá ra a Cor vi na „Min den na pi tör té ne lem” so ro za tá ban 700 000 Ft

Ek vi lib ri um Ta nács adói Kft. (Bu da ke szi)
Dr. And rás fal vy Ber ta lan: A Du na-men te né pé nek ár té ri gaz dál ko dá sa 
címû könyv ki adá sá ra 800 000 Ft

En cik lo pé dia Ki adó Kft. (Bu da pest)
Mak kay Já nos–Tu lok Mag da: Is te nek le xi ko na címû ki ad vány meg je len te té sé re 800 000 Ft
A nagy fran cia en cik lo pé dia rö vi dí tett vál to za ta ki adá sá ra 600 000 Ft

Er dé lyi Mú ze um Egye sü let (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Fa za kas Eme se: A fel, le és alá ige kö tõk hasz ná la ti köre 
a ké sei ó ma gyar kor tól nap ja in kig címû kö tet ki adá sá ra 400 000 Ft

Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem (Bu da pest)
Ber lin, a meg sz okott vá ros címû kö tet (1945–1990) ki adá sá ra 1 000 000 Ft
Az egye te mi könyv tár tör té ne te és gyûj te mé nyei címû kö tet ki adá sá ra 800 000 Ft

Esz mé let Saj tó Ala pít vány (Bu da pest)
E. Hobs bawn: In ter est ing Time címû kö tet meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la (Eger)
A 2006. ok tó ber 20–22-i Se mi o ti ca Ag ri en sis címû kon fe ren ci án 
el hang zott elõ adá sok meg je len te té sére kon fe ren cia kö tet ben* 500 000 Ft
A he lyes írá si ta nul má nyok, gya kor la tok a Nagy J. Béla or szá gos 
he lyes írá si ver seny hez kap cso lód va címû kö tet ki adá sá ra 500 000 Ft
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Esz mé let Saj tó Ala pít vány (Bu da pest)
Mé szá ros Ist ván: A tõ kén túl. Elõ ké szü let az Át me net -el mé let hez 
címû kö tet meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Equ in ter Ki adó Be té ti Tár sa ság (Bu da pest)
Pong rácz Lász ló: Ló erõ. A ló tel je sít mé nyét be fo lyá so ló té nye zõk 
címû mû meg je len te té sé re 500 000 Ft
Egy for dí tás el mé le ti alap mû, Ma ri an ne Le de rer la Tra duc ti on Au jo urd 
Hui-le Mo dé le In terp ré ta tif címû köny vé nek kiadására 200 000 Ft

Fi a tal Kép zõ mû vé szek Stú di ó ja Egye sü let (Bu da pest)
A fi a tal kép zõ mû vé szek stú di ó ja gyûj te mé nyé nek fel dol go zá sá ra 
in ter ne tes ki ad vány formájában 500 000 Ft

Fe ke te Sas Könyv ki adó Bt. (Bu da pest)
Vas vá ri Zol tán: Bo lond, aki nem kár tyá zik – A kár tya já ték a ha gyo má nyos 
kö zös sé gek éle té ben a XX. szá zad ban címû mû meg ren de zé sé re 500 000 Ft

Föld Nap ja Ala pít vány (Bu da pest)
A vi lág hely ze te 2007 címû, Vá ro sa ink jö võ je al cí mû is me ret ter jesz tõ 
kör nye ze ti könyv ki adá sá ra 900 000 Ft

Gab ri el e Scha fer Ver lag (Her ne)
Hat va nas évek Ma gyar or szá gon címû könyv né met nyel vû meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
Kris tó Gyu la: Nem ma gyar né pek a kö zép ko ri Ma gyar or szá gon 
címû könyv né met nyel vû ki adá sá ra 800 000 Ft

Glia Szá mí tás tech ni kai és Ta nács adó Kft. (Tor das)
Csó kos Var ga György Fes té kes könyv címû mû vé nek ki adá sá ra 1 000 000 Ft

Go lyós-Toll Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Szom bat hely)
Ta nul mány kö tet ki adá sá ra a yip pie-moz ga lom ról 600 000 Ft

Gon do lat Ki adói Kör Ki adó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Ma nu el Cas tells: Az év ez red vége címû mû ki adá sá ra 700 000 Ft
Fõzy Ist ván–Szen te Ist ván: A Kár pát-me den ce kö vü le tei címû mû ki adá sá ra 800 000 Ft

Gö döl lõi Vá ro si Mú ze um (Gö döl lõ)
Pá pua Új-Gui nea: Az észak nyu ga ti part vi dék és a fel föld né pe i nek kul tú rá ja
(Eme se Mol nár–Bag ley gyûj te mé nye) ki adá sá ra 700 000 Ft

Gö mör-Kis hon ti Mú ze u mi Egye sü let
(Ri mavs ká So bo ta–Ri ma szom bat)
Czent he Zol tán: Gö mö ri At lan tisz III. ott ho nok 2. címû kö tet ki adá sá ra 600 000 Ft

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Gyõr)
A Sop ron vár me gyei job bágy vég ren de le tek a XVIII. szá zad ele jé tõl 1848-ig 
címû mû meg je len te té sé re 400 000 Ft

Györf fy Ist ván Nép raj zi Egye sü let (Bu da pest)
Er dély or vo si szem mel. Tör té ne ti-nép raj zi for rá sok a 19. szá zad ból 
címû mun ka meg je len te té sé re 400 000 Ft
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His tó ria Ala pít vány (Bu da pest)
Be rend T. Ist ván: A 20. szá za di Eu ró pa gaz da ság tör té ne te 
címû könyv meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Hol nap Ki adó Kft. (Bu da pest)
A Mad ri gál címû kö tet meg je len te té sé re Vár bí ró Ju dit szer kesz té sé ben 500 000 Ft
Ur bán Ala dár: Gróf Batt hy ány La jos, Ma gyar or szág elsõ 
al kot má nyos kor mány fõ je címû kö te té nek meg je len te té sé re 500 000 Ft
Ger gely Fe renc: A Ma gyar Kom mu nis ta If jú sá gi Szö vet ség tör té ne te 
címû ki ad vá nyá nak meg je len te té sé re 500 000 Ft

Ho lo cén Ter mé szet vé del mi Egye sü let (Mis kolc)
Ki ad vány A bük ki szlo vák, hu tás fal vak ha gyo má nya i ról, kul tú rá já ról, 
épí té sze té rõl, ter mé sze ti és ipa ri értékeirõl 400 000 Ft

HM Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um (Bu da pest)
Veszp ré my Lász ló: Lo vag vi lág Ma gyar or szá gon. Lo va sok, ke resz te sek, 
had mér nö kök címû tu do má nyos is me ret ter jesz tõ mû vé nek meg je len te té sé re 300 000 Ft
Az I. vi lág há bo rú ke le ti fron ti had szín tér tér ké pe i nek di gi tá lis ki adá sá ra 800 000 Ft

HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. (Budapest)
Bene Sán dor–Ha us ner Gá bor: Hõs ga lé ria: Zrí nyi ek a ma gyar és a hor vát 
his tó ri á ban címû tu do má nyos is me ret ter jesz tõ mû vé nek a meg je len te té sé re 500 000 Ft

In ter Kul tú ra-, Nyelv- és Mé dia ku ta tó Köz pont Kht. (Bu da pest)
A nyelv mû ve lés nem zet kö zi ki te kin tés ben címû kö tet ki adá sá ra* 1 200 000 Ft

Írók Ala pít vá nya (Bu da pest)
Po mo gáts Béla: Vál to zó vi lág ban címû köny vé nek ki adá sá ra 500 000 Ft
Szé csi Mag da: Ci gány man da la címû könyv ki adá sá ra 500 000 Ft

Jel Egy há zi Könyv ki adó Bt. (Bu da pest)
V. E. Frankl: Is ten ke re sés és ér te lem ke re sés címû kö tet ki adá sá ra 300 000 Ft

Jó zsef At ti la Kör Iro dal mi Egye sü let (Bu da pest)
Fi lo zó fia és iro da lom címû ta nul mány kö tet meg je len te té sé re 400 000 Ft

Kal lig ram Kft. (Bra tis la va–Po zsony)
Vaj da Mi hály: Si sak ros tély-ha tás címû kö te té nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

Ka lo csai Mú ze um ba rá tok Köre (Ka lo csa)
Rom sics Imre: Az öreg-kö röszt: Út men ti ke reszt Ho mok mégy-Al vé gen 
címû kö tet ki adá sá ra 200 000 Ft

Ka i rosz Könyv ki adó, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Vár dy Béla–Vár dy Hu szár Ág nes: Ma gya rok a gu lá gon címû könyv ki adá sá ra 300 000 Ft
Tán czos Vil mos: Szim bo li kus for mák a folk lór ban címû könyv ki adá sá ra 300 000 Ft

Ka ta li zá tor Könyv ki adó Kft. (Páty)
Karl Jas pers: Mi az em ber? – fi lo zó fi ai gon dol ko dás min den ki nek 
címû köny vé nek ki adá sá ra 400 000 Ft
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Ka tor dór-Csi mo ta Könyv ki adó Kft. (Bu da pest)
A si ket jel nyel vet be mu ta tó könyv so ro zat ban Be szél a kéz 
címû kö tet ki adá sá ra 700 000 Ft

Ka zin czy Fe renc Tár sa ság (Sá tor al ja új hely)
Szép ha lom 17. A Ka zin czy Fe renc Tár sa ság év köny ve, 2007 ki adá sá ra 500 000 Ft

Ke rek er dõ Ala pít vány (Szom bat hely)
Tör té ne ti ada tok az õr sé gi er dõk er dé sze ti és ter mé szet vé del mi ér té ke lé sé hez 
címû ta nul mány kö tet meg je len te té sé re 800 000 Ft

Ki já rat Ki adó Kul tu rá lis, Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Bt. (Budapest)
Ja qu es Der ri da: Az ar chí vum rom lá sa – Wolf gang Ernst: 
Az ar chí vu mok mo raj lá sa címû kö tet meg je len te té sé re 300 000 Ft

Ki ta i bel Ki adó Be té ti Tár sa ság (Bi a tor bágy)
Mol nár V. At ti la Ki ta i bel Pál éle te címû köny vé nek meg je len te té sé re 800 000 Ft

Ko i no nia Ki adó Kft. (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Kin cses ké pes könyv – Ko lozs vár címû kö tet meg je len te té sé re 700 000 Ft

Kor né tás Ki adó és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
200 er dé lyi túra címû tú ra ka la uz meg je len te té sé re 350 000 Ft

Kor társ Könyv ki adó Kft. (Bu da pest)
Bar tók Béla: Írá sok a nép ze né rõl címû kö tet meg je len te té sé re 
a Ma gyar Nézõ könyv so ro zat ban 350 000 Ft
As bóth Já nos vá lo ga tott írá sa i nak meg je len te té sé re a Ma gyar Nézõ so ro zat ban 300 000 Ft

Ko runk Ba rá ti Tár sa ság (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Sza bé di Lász ló: a Lá zár ut cá tól a Pos ta kert ut cá ig címû kö tet meg je len te té sé re 400 000 Ft

Kos suth Ki adó Zrt. (Bu da pest)
A ma gyar föld raj zi fel fe de zõk címû kö tet ki adá sá ra 1 500 000 Ft
A Má tyás gra du á lé meg je len te té sé re 2 100 000 Ft

Könyv pont Nyom da Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Va dász Sán dor: Fó rum az idõ tük ré ben címû kö tet meg je len te té sé re 500 000 Ft
Ni e der mül ler Pé ter: Sok fé le mo der ni tás címû kö tet meg je len te té sé re 500 000 Ft
Ju hász Jó zsef: Két kor szak ha tá rán címû kö tet meg je len te té sé re 500 000 Ft

Krá ter Iro dal mi és Mû vé sze ti Mû hely Egye sü let (Bu da pest)
Szé kely And rás Ber ta lan: Nép ben, nem zet ben… 
címû kö te té nek meg je len te té sé re 500 000 Ft
Dr. Var ga Csa ba: Jog ál la mi át me net címû kö te té nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Kri te ri on Könyvkiadó Kft. (Mi er cu rea-Ci uc–Csík sze re da)
Ba lázs Sán dor: Ja kabf fy Ele mér és a ma gyar ki sebb ség címû kö tet ki adá sá ra 400 000 Ft
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Kun szö vet ség (Kar cag)
Bas ki Imre: Csa gir csa. Tö rök és ma gyar név ta ni ta nul má nyok 1981–2006 
címû ta nul mány kö tet ki adá sá ra 500 000 Ft

La vik 92 Gra fi kai, Könyv ki adó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Ben kõ Mi hály: Ma gyar kip csa kok címû kö te te ki adá sá ra 800 000 Ft

Lé lek ben Ott hon Ki adó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Dr. Gyar mat hy Éva: Disz le xia – A spe ci fi kus ta ní tá si za var 
címû kö tet ki adá sá ra 700 000 Ft

L’Har mat tan Könyv ki adó és Ter jesz tõ Kft. (Bu da pest)
Né meth Ist ván: De mok rá cia és dik ta tú ra Né met or szág ban (1918–1945) 
címû kö tet meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
Lá nyi And rás: Fenn tart ha tó ság és glo ba li zá ció címû kö tet meg je len te té sé re 400 000 Ft

Li get Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
Far kas At ti la Már ton: Az edény szét tö ré se címû ta nul mány kö te té nek ki adá sá ra 300 000 Ft
Hor gas Ju dit–René Mar git: Víz ön tõ tör té ne tek a vi lág vi ze i rõl címû 
(fo tós-szö ve ges öko ló gia-kul túr tör té ne ti könyv) meg je len te té sé re 400 000 Ft

Li li um Au rum Kft. (Du najs ka Stre da–Du na szer da hely)
Ma gyar Zol tán: Ami kor még szûk volt a vi lág címû kö tet ki adá sá ra 500 000 Ft
Ág Ti bor: Nép dal ku ta tók nyo má ban Szlo vá kia ma gyar lak ta vi dé ke in 
címû mûve ki adá sá ra 500 000 Ft

Lo gos Ki adó Bt. (Bu da pest)
Dr. Stal ler Ta más: Me ne kü lés az em lé ke zet be, a zsi dó Köszt ler 
tu dás szo ci o ló gi ai port ré ja címû könyv ki adá sá ra 700 000 Ft
Dr. Rath mann Já nos: Né met fel vi lá go so dás és tör té ne ti ség – Men delss hon 
je len tõ sé ge címû könyv ki adá sá ra 600 000 Ft

Lo i sir Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Tom ka Mik lós: A ma gya rok Is te ne. Val lá si vál to zás Ma gyar or szá gon 
címû szo ci o ló gi ai szak könyv ki adá sá ra 400 000 Ft
Vo igt Vil mos: Be ve ze tés a sze mi o ti ká ba címû sze mi o ti kai szak könyv ki adá sá ra 500 000 Ft

Lu ci dus Ki adó és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Po mo gáts Béla: Dsi da Je nõ-em lék könyv címû mû ki adá sá ra 400 000 Ft

Ma gisz ter Tár sa da lom tu do má nyi Ala pít vány (Bu da pest)
Tõ kei Fe renc: Össze gyûj tött mû for dí tá sok címû mû vé nek ki adá sá ra 800 000 Ft

Lu ci dus Ki adó és Szol gál ta tó Bt. (Bu da pest)
Lõ kös Ist ván: Hor vát–ma gyar és szerb–ma gyar iro dal mi in ter fe ren ci ák 
címû kö tet ki adá sá ra 400 000 Ft

Kri te ri on Könyv ki adó Kft. (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Sas Pé ter: A ko lozs vá ri je zsu i ta, majd pi a ris ta temp lom kincs tá ra 
címû kö tet ki adá sá ra 300 000 Ft
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Ma gyar Da se i na na li ti kai Egye sü let (Mis kolc)
Gion Cond rau: Sig mund Fre ud und Mar tin He i deg ger címû kö te te 
ma gyar nyel vû meg je len te té sé re 400 000 Ft

Ma gyar Fe no me no ló gi ai Egye sü let (Bu da pest)
A Transz cen den cia és meg ér tés, 100 éve szü le tett Em ma nu el Lé vi nas 
címû böl cse le ti ta nul mány kö tet meg je len te té sé re 300 000 Ft

Ma gyar Fi lo zó fi ai Tár sa ság (Bu da pest)
Ala in De Li be ra: Pen ser au Mo y en címû kö te té nek for dí tá sára 
és meg je len te té sé re 500 000 Ft
Olay Csa ba: Han nah Arendt po li ti kai eg zisz ten ci a liz mu sa 
címû kö tet meg je len te té sé re 400 000 Ft

Ma gyar Kör nye ze ti Ne ve lé si Egye sü let (Bu da pest)
A Gyer tek ve lem… ter mé szet tu do má nyi is me ret ter jesz tõ so ro zat 
új mun ka fü ze té nek ki adá sá ra 500 000 Ft

Ma gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet vé del mi Egye sü let (Bu da pest)
Ma gyar or szág ma da ra i nak név jegy zé ke címû könyv ki adá sá ra* 1 200 000 Ft

Ma gyar Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
Papp Ti bor: Avant gárd szem mel az iro dal mi vi lág ról 
címû kö tet meg je len te té sé re 400 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti sé gi Mû ve lõ dé si In té zet (Len da va–Lendva)
Bol do gu lás He tés ben – He tés fal vai a tör té ne lem, a nép rajz és 
az öko ló gi ai ant ro po ló gia tük ré ben címû ki ad vány meg je len te té sé re 400 000 Ft

A Ma gyar Moz gó kép kincs Meg is mer te té sé ért Ala pít vány (Budapest)
Az em lé ke zet mint for rás címû ’56-osok élet in ter júi DVD-n 
tör té nõ meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Ma gyar Nyelv tu do má nyi Tár sa ság (Bu da pest)
A nyelv – te rü le ti ség – tár sa da lom címû, a 14. élõ nyel vi kon fe ren cia 
anya gát tar tal ma zó könyv meg je len te té sé re 500 000 Ft
A Név ta ni ér te sí tõ 29. kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Ma gyar Olaj ipa ri Mú ze um Ala pít vány (Za la eger szeg)
Buda At ti la: Há rom bá nyász ge ne rá ció vá lo ga tott ira tai és em lé ke zé sei I. 
Az elõ dök címû könyv ki adá sá ra 400 000 Ft

Ma gyar ság ku ta tó Tu do má nyos Tár sa ság (Su bo ti ca–Szabadka)
Vaj da Gá bor: Az au to nó mia il lú zi ó ja, a ma gyar ság esz me- 
és iro da lom tör té ne te a Dél vi dé ken (1972–1989) címû kö tet kiadására 800 000 Ft

Mak ka bi Ki adói Kft. (Bu da pest)
Amit tud ni kell a zsi dó ság ról (A zsi dó ság alap pil lé rei 3.) címû kö tet ki adá sá ra 1 000 000 Ft
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Max We ber Szo ci ál po li ti kai Ku ta tá si Ala pít vány (Budapest)
Sza lai Jú lia: Nincs két or szág…? Tár sa dal mi küz del mek az ál la mi túl el osz tá sért 
a mai Ma gyar or szá gon címû köny vé nek ki adá sá ra 900 000 Ft

Mag ve tõ Könyv ki adó és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Ed mund Bur ke: A Phi lo sop hi cal En qu i ry Into the Ori gin of our Ide as of 
the Sub li me and Be a u ti ful címû mûve ma gyar for dí tá sá nak meg je len te té sé re 300 000 Ft

Men tor Ki adó Kft. (Tir gu Mu res–Ma ros vá sár hely)
Ma da ras Pi ros ka: A ma ros vá sár he lyi evang. re for m. kol lé gi um tör té ne té bõl 
(1944–1984) címû köny vé nek ki adá sá ra 500 000 Ft

Me zõ gaz da Ki adó és Ke res ke dõ Kft. (Bu da pest)
Ju hász La jos: Ter mé szet vé del mi ál lat is me ret címû könyv meg je len te té sé re 1 000 000 Ft

Méry Ra tio Ki adó (Sa mo rin–Som or ja)
Jan ko vics Mar cell–Méry Gá bor: A kas sai Szent Er zsé bet dóm és fõ ol tá ra 
címû könyv ki adá sá ra 700 000 Ft

Mindentudás Egyeteme Tudományos Kht. (Budapest)
Min den tu dás Egye te me In for má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech ni kák 
címû DVD-cso mag ki adá sá ra 1 200 000 Ft
Min den tu dás Egye te me Ge no mi ka címû DVD-cso mag ki adá sá ra 800 000 Ft

Mo dern Mû vé sze tért Köz ala pít vány (Du na új vá ros)
Zóna – Mú ze um pe da gó gia és tár sa dal mi is me re tek – in ter ne tes ki ad vány 
meg je len te té sé re 400 000 Ft

Móra Fe renc If jú sá gi Könyv ki adó Zrt. (Bu da pest)
Tóth Eri ka Ka ta lin: Be széd iga zí tó (lo go pé dia) gyûj te mé nyé nek 
meg je len te té sé re 500 000 Ft
Ba lázs Ka ta lin: Az al ki mis ták tit ka címû is me ret ter jesz tõ mû vé nek 
meg je len te té sé re 500 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Ala pít vány (Bu da pest)
Ben ke Jó zsef: Az ó- és kö zép kor egye te mei címû kö tet ki adá sá ra 350 000 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Tár sa da lom ku ta tó Köz pont
(Budapest)
Jó zan Pé ter: Vál ság és meg úju lás a má so dik vi lág há bo rú utá ni 
epi de mi o ló gi ai fej lõ dés ben Ma gyar or szá gon címû könyv meg je len te té sé re 600 000 Ft
Enye di György: A tör té nel mi vá ros köz pon tok át ala ku lá sá nak 
tár sa dal mi ha tá sai címû könyv meg je len te té sé re 600 000 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Po li ti kai Tu do má nyok In té ze te
(Budapest)
Ko vách Imre: Vi dék- és fa lu kép a vál to zó idõ ben címû könyv meg je len te té sé re 350 000 Ft
Csiz ma dia Er vin: Po li ti ka mint vál to zás címû kö tet meg je len te té sé re 400 000 Ft

Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Nyelv tu do má nyi In té ze te (Budapest)
Schmidt Éva könyv tár 4. kö te te ki adá sá ra CD-mel lék let tel 900 000 Ft
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Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Tör té net tu do má nyi In té ze te
(Budapest)
Bu rucs Kor né lia: Nõk, nõ kér dés Ma gyar or szá gon. Kro no ló gia, 1945–2004 
címû könyv ki adá sá ra 500 000 Ft
Mé szá ros Ernõ: A le ve gõ meg is me ré sé nek tör té ne te címû könyv ki adá sá ra 500 000 Ft
Skor ka Re ná ta: Eber hard Win dec ke em lék ira ta Zsig mond ki rály ról és ko rá ról 
címû könyv ki adá sá ra 500 000 Ft

Mun dus Ma gyar Egye te mi Ki adói Kft. (Bu da pest)
Sok cse vits Dé nes: Hor vát or szág tör té ne te címû mun ká ja ki adá sá ra 750 000 Ft

Múlt és Jövõ Ala pít vány (Bu da pest)
Hel ler Ág nes: Sám son – Erosz és Tha na tosz a bí rák köny vé ben 
címû kö tet ki adá sá ra 600 000 Ft

Múlt-Kor Kul tu rá lis Ala pít vány (Bu da pest)
Múlt-Kor-on li ne nõ tör té ne ti adat bá zis (16–20. szá zad) 1 000 000 Ft

Mu ra vi dék Ba rá ti Kör Kul tu rá lis Egye sü let (Pi lis vö rös vár)
Dr. Zá go rec–Csu ka Ju dit: A csa lá dom anya nyel ve 
címû ta nul mány kö te té nek ki adá sá ra 200 000 Ft

Mú ze u mok és Lá to ga tók Ala pít vány (Bu da pest)
A ta nu lás em lék tár gyak, em lék mû vek, em lék he lyek meg is me ré sé vel 
címû mód szer ta ni fü zet ki adá sá ra 300 000 Ft

Nagy vi lág Könyv ki adó Bt. (Bu da pest)
E. M. Ci o ran: A lé te zés kí sér le te címû esszé kö tet 
meg je len te té sé re ma gyar nyel ven 500 000 Ft

Nap Ki adó Kft. (Bu da pest)
Pu lyai Já nos: Szat má ri bé kes ség, Rá kó czi-for rá sok címû kö tet ki adá sá ra 400 000 Ft

Nap kút Ki adó Kft. (Bu da pest)
Papp Ág nes Klá ra: Át lá tunk az üve gen? címû ta nul mány kö te té nek ki adá sá ra 400 000 Ft

Nép raj zi Mú ze um (Bu da pest)
Síp pal, dob bal, di dzse ri du val… címû tu do má nyos-is me ret ter jesz tõ 
CD-ROM meg je len te té sé re 1 200 000 Ft
Az eg zo ti kum. Egy tu do má nyos és la i kus kon cep ció alak vál to za tai. 
Ta bu la köny vek, 9. kö te te ki adá sá ra 700 000 Ft

Ni ne wells Ala pít vány (Bu da pest)
For ra da lom és re to ri ka címû kö tet ki adá sá ra 400 000 Ft

Nor dex Kul tu rá lis és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Tu do má nyok kis könyv társo ro zat a ká osz, és an nak rend je 
– be ve ze tés a komp lex rend sze rek be címû kö tet ki adá sá ra 400 000 Ft
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Nyi tott Könyv mû hely Ki adó Bt. (Bu da pest)
Bakó Bog lár ka–Tóth Esz ter Zsó fia: Ha tár ta lan nõk címû kö te té nek ki adá sá ra 400 000 Ft
A. Ger gely And rás–Papp Ri chárd: Val lás és ki sebb ség címû kö te té nek ki adá sá ra 400 000 Ft

Oros há za Vá ros Ön kor mány za ta Szán tó Ko vács Já nos Te rü le ti
Mú ze um (Orosháza)
Messze van Ame ri ka… mí tosz és va ló ság. Emig ráns tör té ne tek 
az oros há zi saj tó ban 1890–1913 címû kö tet meg je len te té sé re 300 000 Ft

Orp he usz Ki adói Kft. (Bu da pest)
Ki csi Sán dor And rás: Kony ha és lé lek címû kö tet meg je len te té sé re 400 000 Ft

Or szá gos Pe da gó gi ai Könyv tár és Mú ze um (Bu da pest)
Ko gi to witz Manó éle te és mun kás sá ga – CD-ROM for má tu mú 
di gi tá lis adat tár ki adá sá ra 600 000 Ft

Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár (Bu da pest)
Köz gyûj te mé nyi tu do má nyos na pok II–III. ki ad vá nya meg je len te té sé re 300 000 Ft
Ko dály a szín pa don címû könyv ki adá sá ra Ko dály Zol tán szü le té sé nek
125. év for du ló ja al kal má ból 1 000 000 Ft

Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet (Bu da pest)
Ko vács Il di kó: Egy báb ren de zõ pá lyá ja mun ka cí mû kö tet meg je len te té sé re 600 000 Ft
Ples ni a ro wicz Krisz tof: A ha lott em lé kek gé pe ze te 
(Ta de usz Kan tor ha lál szín há za) 
címû ma gyar nyel vû for dí tá sá nak meg je len te té sé re 300 000 Ft

Osi ris Ki adó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Szik sza i né Nagy Irma: Ma gyar sta tisz ti ka címû kö tet ki adá sá ra 700 000 Ft
Ta kács Jó zsef: A mo dern ma gyar po li ti kai esz me tör té net címû kö tet ki adá sá ra 400 000 Ft

Pal las Aka dé mia Könyv ki adó Kft. (Mi er cu rea Ciuc–Csík sze re da)
Fa za kas Ist ván: Er dély nagy pe da gó gu sai címû könyv ki adá sá ra 400 000 Ft

Pan no ni ca Ki adó Kft. (Bu da pest)
Ma gyar új kor tör té ne te címû könyv ki adá sá ra 1 000 000 Ft
A ma gyar gaz da ság – 21. szá za di en cik lo pé dia címû könyv meg je len te té sé re 800 000 Ft
Fi lip pov Szer gej: Az orosz val lá sos ság sa já tos sá gai 
címû ta nul mány kö tet meg je len te té sé re 400 000 Ft

Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem (Bu da pest)
Czön dör Klá ra: A sze fárd zsi dók nyel ve a tör té ne lem tük ré ben 
címû kö te te ki adá sá ra 700 000 Ft

Pe tõcz Mi hály Ala pít vány (Bu da pest)
Ve i din ger Éva M. Zita: Jó zsef Hé nok sze re pe Tho mas Mann Jó zsef és test vé rei 
címû re gé nyé ben címû köny vé nek meg je len te té sé re 200 000 Ft
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Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um (Bu da pest)
Tu do má nyos is me ret ter jesz tõ ta nul mány gyûj te mény in ter ne tes ki ad vány ként 
tör té nõ meg je len te té sé re: Ta lán a kér de zés 
címû kö tet Ber tók Lász ló költészetérõl 900 000 Ft
Ma gyar hang va rázs in ter ne ten és CD-n tör té nõ meg je len te té sé re: 
A kor társ ma gyar vers – négy nyel ven 800 000 Ft

Pé csi Tu do mány egye tem (Pécs)
Tárgy – jel – je len tés címû kon fe ren cia-elõ adá sok ból ké szült kö tet ki adá sá ra 400 000 Ft
Szacs vay Éva–Sza lánsz ki Edit: Sa jó szent pé te ri: Ör dög szá ra-bor dá ja 
címû könyv ki adá sá ra 300 000 Ft

Pont Ki adó Kft. (Bu da pest)
Szve telsz ky Zsu zsan na: a Tu da tos fo gyasz tás ról címû könyv meg je len te té sé re 400 000 Ft
Szá vai Ilo na: Tévé elõtt véd te le nül? címû könyv meg je len te té sé re 400 000 Ft

Pro Die Kul tu rá lis Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Kõ vá ri Ivett: Mi rõl me sél nek az ása tá sok csont le le tei? 
mun ka cí mû könyv meg je len te té sé re 700 000 Ft

Pro Pan no nia Ki adói Ala pít vány (Pécs)
Csa pó Csa ba: Rá day Ge de on és a sze ge di be tyár vi lág fel szá mo lá sa 
címû könyv ki adá sá ra 400 000 Ft
Zen tai Tün de: Ad or jás címû (a Dél-du nán tú li fes tett temp lo mok 
so ro zat ban meg je le nõ) könyv ki adá sá ra 400 000 Ft

Aura Edi tor Ke res ke del mi, Ki ad vány szer vezõi és Pub li cisz ti kai Kft.
(Budapest)
A po li ti kai gyil kos sá gok és me rény le tek a ma gyar tör té ne lem ben 
mun ka cí mû könyv ki adá sá ra 800 000 Ft

Rá ció Ki adói Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság (Bu da pest)
Kiss Gy. Csa ba: Ari ad né, avagy a bo lyon gá sok köny ve 
címû kö tet meg je len te té sé re 300 000 Ft

Sa va ria Uni ver sity Press Ala pít vány (Szom bat hely)
Tar ján Ta más: Szín re színt (szí ni kri ti kák) 
címû ta nul mány gyûj te mé nyé nek ki adá sá ra 400 000 Ft
Si ra tó Il di kó: Nem ze ti szín há zak Eu ró pá ban címû 
tu do má nyos-is me ret ter jesz tõ té ma mo no grá fi á já nak kiadására 300 000 Ft

Sá ros pa ta ki Re for má tus Kol lé gi um (Sá ros pa tak)
16–17. szá za di val lá si nép raj zi for rás ku ta tás ered mé nye i nek 
könyv for má ban való meg je len te té sé re 300 000 Ft

Si ke tek Sport Klub ja (Bu da pest)
Si ke tek Sport Club 95 éve címû könyv, va la mint ki ad vá nyok, 
adat hor do zók ki adá sá ra 400 000 Ft

824 NKA HÍRLEVÉL n DÖNTÉSEK



Sze ge di Tár sa da lom tu do má nyi Szak kol lé gi um (Szeged)
Hová ve zet a se lyem út? Tu do má nyos kon fe ren cia 
ki ad vány kö te té nek meg je len te té sé re 180 000 Ft

Sze ge di Va das park (Sze ged)
Elekt ro ni kus for má ban tör té nõ is me ret ter jesz tés re a Sze ge di Va das park ról 
DVD ki adá sá ra 600 000 Ft

Szép iro dal mi Fi gye lõ Ala pít vány (Bu da pest)
Ko vács Béla Ló ránt: A hang mint mû anyag címû kö tet meg je len te té sé re 300 000 Ft

Szín és Fény Nem zet kö zi Ala pít vány (Bu da pest)
A szín har mó ni ák nem zet kö zi kon fe ren cia ma gyar nyel vû anya gát 
tar tal ma zó CD ki adá sá ra 400 000 Ft

SZR Te me ri ni Új ság (Te me rin)
In for ma ti ka – kö zép is ko lai se géd könyv ki adá sá ra 400 000 Ft

Tan dem Stú dió Gra fi kai Ter ve zõ Bt. (Bu da pest)
Ko vács De zsõ: Van, aki sze re ti mun ka cí mû kri ti ka kö te té nek ki adá sá ra 300 000 Ft

Tha las sa Ala pít vány (Bu da pest)
A ta nul má nyok a pszi cho ana lí zis bu da pes ti is ko lá já nak tör té ne té rõl 
és ha tá sá ról címû kö tet meg je len te té sé re 400 000 Ft

Tu da tos Vá sár lók Köz hasz nú Egye sü le te (Bu da pest)
A kör nye zet és a fo gyasz tói kul tú ra össze füg gé se it be mu ta tó 
gyûj te mé nyes kö tet ki adá sá ra 800 000 Ft

Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (Budapest)
A TIT bu da pes ti pla ne tá ri u má nak 30 éves mû kö dé si év for du ló já ra 
ké szü lõ ki ad vány meg je len te té sé re 800 000 Ft

Typo tex Elekt ro ni kus Ki adó Kft. (Bu da pest)
Ka rát son Dá vid: A Bör zsöny tõl a Har gi tá ig címû köny vé nek ki adá sá ra 700 000 Ft
Je re my Leg gett: Fé lig már el fo gyott címû köny vé nek ma gyar nyel vû ki adá sá ra 700 000 Ft

Ud var hely szék Kul tu rá lis Egye sü let
(Odor he iu-Se cu i esc–Szé kely ud var hely)
P. Bu zo gány Ár pád: Gyer tek elé ka lá ká ba! címû kö tet ki adá sá ra 200 000 Ft

Uni ver si tas Kul tu rá lis Ala pít vány (Bu da pest)
S. Var ga Ka ta lin: Az 1674-es gá lya rab per jegy zõ köny ve címû könyv ki adá sá ra 350 000 Ft

Új Man dá tum Lap- és Könyv ki adó Bt. (Bu da pest)
Gyön gyö si né Kiss Eni kõ–Oláh At ti la: Váz la tok a sze mé lyi ség rõl 
címû könyv ki adá sá ra 400 000 Ft

Új Pa la ti nus-Köny ves ház Ki adói, Nyom dai és Szol gál ta tó Kft.
(Bu da pest)
Ste in Au rél: Rom vá ro sok Ázsia si va tag ja i ban címû mû vé nek meg je len te té sé re 600 000 Ft
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Ve len cei-ta vi Kis tér sé gért Ala pít vány (Ká pol nás nyék)
L. Si mon Lász ló: Volt egy szer egy Ve len czei-tó… címû kö tet meg je len te té sé re 800 000 Ft

Véd egy let Egye sü let (Pi lis csa ba)
Po li ti kai öko ló gia an to ló gia meg je len te té sé re 800 000 Ft

Vi gi lia Szer kesz tõ ség és Ki adó hi va tal (Bu da pest)
In Me mo ri am Hans Urs Von Balt ha sar címû könyv meg je len te té sé re 400 000 Ft

Vil lá nyi Mik ro-Tra de Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Szí nes fo tó al bum meg je len te té sé re a Bu da pes ten mû kö dõ 20 zsi na gó gá ról 700 000 Ft

Vin ce Ki adó és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Bá nos Ti bor: 100 éves a Pes ti Ka ba ré címû, kul túr tör té ne ti 
je len tõ sé gû mun ká já nak meg je len te té sé re 700 000 Ft
A Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria gyûj te mé nyei címû, kul túr tör té ne ti 
szem pont ból is je len tõs, mú ze u mi ve ze tõ meg je len te té sé re 700 000 Ft

Vo los Nyom da ipa ri és Szol gál ta tó Be té ti Tár sa ság (Mo gyo ród)
Jem nitz Já nos: J. K. Har die éle te címû könyv ki adá sá ra 700 000 Ft
Zsig mond Lász ló 100 éve címû ta nul mány kö tet ki adá sá ra* 1 000 000 Ft

Zo rán Ar da mi ca (Lu ce nec–Lo sonc)
Szek ré nyes sy At ti la: Egy fel vi dé ki kas tély hét köz nap jai címû könyv ki adá sá ra 500 000 Ft

Zsig mond Ki rály Fõ is ko la (Bu da pest)
Dr. Sem sey Vik tó ria: Spa nyol or szág és La tin-Ame ri ka a 19–20. szá zad ban 
címû könyv meg je len te té sé re 400 000 Ft

2. Al ko tói tá mo ga tá sok – MASZ RE-cél ke ret

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba log Iván Ernõ (Sze ged)
Bibó re cep ci ó ja a rend szer vál tás elõtt címû mo no grá fia elõ ké szí té sé re 600 000 Ft

Ba ráth Mag dol na (Ve csés)
Ma gyar or szág és Szov jet unió 1944–1956 címû mo no grá fia meg írá sá ra 600 000 Ft

Ben cze Má tyás (Deb re cen)
A ma gyar bí rói gya kor lat szo ci o ló gi ai vizs gá la ta címû könyv 
kis mo no grá fia meg írá sá ra 500 000 Ft

Ben kõ Mi hály (Bu da pest)
Ben kõ Mi hály: Ka zak föld és a ma gyar ság ke le ten 600 000 Ft

Bi er nacz ky Szi lárd (Érd)
Izi bon go vagy ori ki címû kéz irat meg írá sá ra 500 000 Ft
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Bod nár Mó ni ka (Put nok)
Nép élet a nagy bir to kon (a Gróf Se ré nyi csa lád nagy bir to ka pél dá ján) 
címû kéz irat meg írá sá ra 600 000 Ft

Bódi Fe renc (Du na ke szi)
A szo ci á lis el lá tó rend szer a vi dé ki Ma gyar or szá gon 
címû ta nul mány kö tet meg írá sá ra 500 000 Ft

Bu dai Sán dor (Oros há za)
Ka ra ván cí men meg je len tet ni kí vánt so ro zat má so dik ré szé nek a ro mák 
hit vi lá gá ról, kul tu rá lis szo ká sa i ról, ha gyo má nya i ról elkészítésére 500 000 Ft

Du nai And rea (Ber lin)
Hans De utsch pere, a Hat vany-gyûj te mény, mû kincs-res ti tú ció 
és jó vá té tel cím mel ku ta tó mun ká ra 700 000 Ft

Dar mos Ist ván (Sá ros pa tak)
Gyer mek vi lá g a hegy köz ben mun ka cí mû ta nul mány meg írá sá ra 500 000 Ft

Dé kei Krisz ti na Ka ta lin (Bu da pest)
Ma gyar kon cep tu á lis mû vé szet címû kéz irat össze ál lí tá sá ra 600 000 Ft

Dé nes Iván Zol tán (Bu da pest)
Sza ba dok le gyünk vagy ma gya rok? címû kéz irat el ké szí té sé re 500 000 Ft

Ek ler Pé ter (Za la eger szeg)
Mar ga ri ta Po e ti ca. A hu ma nis ta alap mû velt ség ol vas má nyai 
a Kár pát-me den cé ben 1526-ig címû kéz irat el ké szí té sé re 500 000 Ft

Er dé lyi Ist ván (Göd)
A pa mír címû könyv meg írá sá ra 500 000 Ft

Gál Ág nes (Bu da pest)
Gál Ist ván iro da lom tör té nész iro dal mi le ve le zé sé nek fel dol go zá sá ra 500 000 Ft

Gán gó Gá bor (Bu da pest)
Eöt vös Jó zsef (1813–1871): Élet raj zi mo no grá fia meg írá sá ra 600 000 Ft

Gu lyás Eme se (Bu da pest)
A fo gyasz tás eti ká ja – mo no grá fia meg írá sá ra 500 000 Ft

Ha lász Pé ter (Bu da pest)
A mold vai ma gya rok ha gyo má nyos nö vény is me re té nek ku ta tá sá ra 600 000 Ft

Hah ner Pé ter (Bu da pest)
Vi lág tör té nel mi té má jú könyv írá sá ra Fo u ché és Tal le y rand kora cím mel 600 000 Ft

Hel tai Gyön gyi (Bu da pest)
A kul tu rá lis együtt mû kö dés és a ven dég já ték rí tu sai ope rett dip lo má cia 
1949–1968 ku ta tó mun ká ra ta nul mány kö tet megírására 700 000 Ft
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Hor váth Jenõ (Veszp rém)
Olasz or szág tör té ne te a má so dik vi lág há bo rú után címû könyv meg írá sá ra 700 000 Ft

Isé py Ist ván (Bu da ke szi)
Föl dünk – A pusz tu ló vi rá gos kert cí men is me ret ter jesz tõ könyv meg írá sá ra 600 000 Ft

Izsák La jos (Bu da pest)
Ta nul má nyok Ma gyar or szág II. vi lág há bo rú utá ni tör té nel mé bõl* 700 000 Ft

Ke le men Zsolt (Szent end re)
Ha gyo má nyos harc mû vé szet címû kö tet össze ál lí tá sá ra 500 000 Ft

Ké ke si Zol tán (Bu da pest)
A mé dia mû vé szet kez de tei (1920–1939) cím mel is me ret ter jesz tõ 
és ok ta tá si ké zi könyv el ké szí té sé re 600 000 Ft

Kiss Zol tán (Bu da örs)
Az al ko tói jog vé de lem címû mû meg írá sá ra 500 000 Ft

Ko vács Ág nes (Bu da pest)
A bib li ai ne vek össze ha son lí tó szó tá ra… címû kéz irat írá sá ra, össze ál lí tá sá ra 500 000 Ft
Mün che ni ma gyar mû vé szek címû kéz irat el ké szí té sé re 600 000 Ft

Ko vách Imre (Bu da pest)
Ha ta lom és a vi dé ki tár sa da lom vál to zá sai az ez red for du lón 
címû kéz irat meg írá sá ra 700 000 Ft

Ko vács Zol tán (Bu da pest)
Te het ség gon do zás ra ma te ma ti ká ban: Szám el mé let, ge o met ria, sakk 500 000 Ft

Lo son czi Ág nes (Bu da pest)
Az em ber ide je címû tu do má nyos is me ret ter jesz tõ ki ad vány meg írá sá ra 800 000 Ft

Mes ter Béla (Pol gár)
A kora mo dern po li ti kai kö zös ség Kál vin Já nos tól John Loc ke-ig 
címû kéz irat meg írá sá ra 500 000 Ft

Mol nár Ibo lya (Nyír egy há za)
Könyv, mely is me ret ter jesz tõ, kb. 400–500 fás- és lágy szá rú nö vény 
be mu ta tá sa (rend szer ta ni he lye, élõ he lye, fel épí té se, jel lem zõi, gyógy ha tás) 500 000 Ft

Nagy Le ven te Pé ter (Bu da pest)
A gon do lat rej tés-gon do lat fej tés, avagy mi rõl árul kod nak a szö ve gek 
címû tu do má nyos is me ret ter jesz tõ mun ka meg írá sá ra* 700 000 Ft

Nóvé Béla (Bu da pest)
Hu mán ge o met ria – Az em be ri cso port ren dek jel kép vi lá ga té má ban 
ku ta tás ra és könyv írás ra 700 000 Ft

Orosz Lász ló (Veszp rém)
Is me ret ter jesz tõ mû meg írá sá ra 400 000 Ft
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Pap Ág nes (Bu da pest)
A ho lo ca ust bu da pes ti hely szí ne i nek meg is me ré sét cél zó 
Oral His to ry for rás fel tá rá sá ra 400 000 Ft

Pe recz Lász ló (Bu da pest)
A nem ze ti fi lo zó fia to po sza a ma gyar fi lo zó fiatör té net ben 
címû kéz irat meg írá sá ra 500 000 Ft

Pe ter nák Mik lós (Bu da pest)
Mé dia mû vé szet, mé dia tör té net 700 000 Ft

Pozs gai Pé ter (Mis kolc)
Tor na me gye tár sa dal má nak mo no gra fi kus fel dol go zá sá ra
le vél tá ri for rá sok alapján 500 000 Ft

Si mon Géza Gá bor (Bu da pest)
100 éves a ma gyar hang le mez 1908–2008 címû ku ta tó mun ká ra 400 000 Ft

Si mon Jó zsef (Sze ged)
Is me ret el mé let és me ta fi zi ka – Aqu i nói Szent Ta más és Io an nes 
Duns Sco tus fi lo zó fi á já ban címû kéz irat össze ál lí tá sá ra 400 000 Ft

Sza bad fal vi Jó zsef (Mis kolc)
A ma gyar jog böl cse le ti gon dol ko dás tör té ne te a XX. szá zad kö ze pé ig 
címû kis mo no grá fia kéz ira tá nak el ké szí té sé re 500 000 Ft

Sza bó Ró bert Zol tán (Bu da pest)
A kom mu nis ta párt és a zsi dó ság címû is me ret ter jesz tõ mo no grá fia meg írá sá ra 600 000 Ft

Szek ré nyes sy At ti la (Bu da pest)
Sá ros, a ma gyar Gas cog ne címû mo no grá fia meg írá sá ra 400 000 Ft

Szé kely Tün de (Miercurea-Ciuc–Csík sze re da)
Vál to zott-e a kor mány za ti sze rep vál la lást kö ve tõ en a po li ti kai szer ve ze tek 
vi szo nya a ci vil szfé rá hoz, és mi ként? címû ku ta tó mun ká ra 500 000 Ft

Szõ nyei Ta más (Bu da pest)
A ma gyar iro dal mi élet ál lam biz ton sá gi meg fi gye lé se 1960–1990 kö zött 
té má jú ku ta tó mun ká ra 700 000 Ft

Tóth pál Ta más-End re (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Tel je sít mény kul tú rák Ko lozs vár kö ze leb bi és tá vo lab bi vi dé ke in 
címû kéz irat el ké szí té sé re 500 000 Ft

Új szá szi Györ gyi (Bu da pest)
A mél tá nyos ke res ke de lem – Fair Tra de címû kéz irat meg írá sá ra 500 000 Ft

Vaj da Gá bor (Su bo ti ca–Sza bad ka)
A ma gyar iro da lom tör té ne te a Vaj da ság ban 1990-tõl nap ja in kig
címû kö tet ki adá sá ra 600 000 Ft
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Ve re bé lyi Kin csõ (Bu da pest)
Dr. Ve re bé lyi Kin csõ: Öl töz te tõs Má ria – szob rok Ma gyar or szá gon 
címû tu do má nyos is me ret ter jesz tõ mun ka el ké szí té sé re 500 000 Ft

Ve res Eme se Gyöngy vér (Bu da pest)
A bar ca sá gi csán gók te met ke zé si szo ká sa i nak ku ta tó mun ká já ra 400 000 Ft

Viga Gyu la (Mis kolc)
A Bod rog köz rõl szó ló is me ret ter jesz tõ kis mo no grá fia meg írá sá ra 500 000 Ft

Szent esi Ist ván (Sze ged)
Agy–tu dat–el me: Az élõ kvan tum szá mí tó gép? címû kéz irat el ké szí té sé re 600 000 Ft

Ri e der Gá bor (Bu da pest)
A ma gyar szoc re ál fes té szet tör té ne te meg írá sá ra 700 000 Ft

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 3 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 5 657 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, ill. for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 3 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 5 657 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 4 260 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Le Mon de Dip lo ma ti que Hun ga ry Ki adó (Bu da pest)
A Le Mon de Dip lo ma ti que elekt ro ni kus vál to za ta 2007. évi ki adá sá ra 1 260 000 Ft

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra (Esz ter gom)
A Limes címû tu do má nyos szem le 2007. évi 4 lap szá ma meg je len te té sé re 2 000 000 Ft

Ol ta lom Ka ri ta tív Egye sü let (Bu da pest)
A Csil lag szál ló címû ut ca lap 2007. évi 3 lap száma ki adá sá ra 1 000 000 Ft

Szé kely Gá bor s. k.,
az Is me ret ter jesz tés és Kör nye zet kul tú ra

Szak mai Kol lé gi um
el nö ke

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

len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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TÁJÉKOZTATÓ 
A MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATA ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS AZ EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. áp ri lis 10.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. má jus 24.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 129 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 138 231 441 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, ill. for mai okok ból): 4 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 2 400 001 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 45 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 52 148 940 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 41 348 940 Ft

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

1–2. Al ko tói tá mo ga tás

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba logh Zsolt (Bu da pest)
For ma álom címû for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Bé kés Pál (Bu da pest)
A vö rös to rony kin cse címû já ték film for ga tó köny vé nek meg írá sá ra 800 000 Ft

Can To gay (Bu da pest)
A mu ta bor címû for ga tó könyv meg írá sá ra 500 000 Ft

Deák Krisz ti na (Bu da pest)
Ag la ja címû for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Dett re Gá bor (Bu da pest)
Ma gyari Mó ni ka: Holt biz tos címû mû vé bõl ké szült for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Elek Ju dit (Bu da pest)
Mé szöly Mik lós: Szár nyas lo vak címû no vel lá já ból mû vé szi
já ték film for ga tó köny vé nek meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Enye di Il di kó (Bu da pest)
Volt címû for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft
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Er dé lyi Dá ni el (Bu da pest)
Se cu rity címû for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Fis cher Gá bor (Bu da pest)
A kék macs ka címû for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Gár dos Pé ter (Érd)
Az utol só akasz tás címû já ték film for ga tó köny vé nek meg írá sá ra 800 000 Ft

Gre csó Krisz ti án (Bu da pest)
A pes ti li bák címû já ték film for ga tó könyvének meg írá sá ra 800 000 Ft

Grun wals ky Fe renc (Bu da pest)
Erõl te tett me net címû film terv for ga tó köny vé nek meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Jan csó Mik lós (Bu da pest)
Oda az igaz ság címû for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Je les And rás (Bu da pest)
Al ko tói tá mo ga tás a 19. szá zad címû for ga tó könyv meg írá sá ra 600 000 Ft

Ka mo di Zol tán (Bu da pest)
Betty mys tic címû já ték film for ga tó köny vé nek meg írá sá ra 800 000 Ft

Ker tész Ákos (Bu da pest)
A kí mé let címû for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Nagy Vik tor (Gyön gyös)
Az Apa föld címû já ték film-for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Ne mes Gyu la (Du na ke szi)
Az Out si der címû for ga tó könyv meg írá sá ra 400 000 Ft

Pa ta ki Éva (Bu da pest)
A Re mény címû for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Pi lis sy Jó zsef (Bu da pest)
A Hu nok pá rizs ban címû for ga tó könyv meg írá sá ra 800 000 Ft

Pod ma nicz ky Szi lárd (Sze ged)
A Mi ért hal tam meg fi a ta lon? címû for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Sze kér And rás (Bu da pest)
A di let táns címû for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Till At ti la (Bu da pest)
A Bran dy címû for ga tó könyv meg írá sá ra 500 000 Ft

Tóth Bar na bás (Bu da pest)
Gion Nán dor: Már ci us címû no vel lá já nak té vé film-for ga tó köny vé nek 
meg írá sá ra 400 000 Ft
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Tö rök Fe renc (Bu da pest)
Az Isz tam bul címû for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Vé csey Már ton (Bu da pest)
A Meg sza ba dul hatsz címû for ga tó könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Xan tus Já nos (Bu da pest)
Ni etzs che vissza té ré se címû já ték film for ga tó könyv meg írá sá ra 500 000 Ft

Zsig mond De zsõ (Bu da pest)
A bun ker em be rek címû for ga tó könyv meg írá sá ra 500 000 Ft

Filó Ve ro ni ka (Bu da pest)
A sí rós csa lád címû ani má ci ós film sto ry bo ard já nak el ké szí té sé re 600 000 Ft

Groó Di a na (Bu da pest)
A Tar ka kép ze let címû so ro zat – Fent és lent – Es cher El do rá dó címû ani má ci ós 
film terv ké pes for ga tó köny vé nek és fi gu ra ter ve i nek el ké szí té sé re 600 000 Ft

Hor váth Má ria (Kecs ke mét)
A Mar ci és az el át ko zott ki rály lány címû 8 per ces ani má ci ós film 
ké pes for ga tó köny vé nek és fi gu ra ter vé nek el ké szí té sé re 600 000 Ft

Kis Dá vid (Bu da pest)
A Ga la xi-kedd, a Mars kö lyök címû ani má ci ós gye rek film so ro zat (3. rész) 
for ga tó köny vé nek és sto rybo ard já nak el ké szí té sé re 300 000 Ft

Kiss Iván (Bu da ke szi)
Al ko tói tá mo ga tás a Mi e lõtt címû ani má ci ós film ké pes for ga tó köny vé nek 
és fi gu ra ter ve i nek el ké szí té sé re 600 000 Ft

Ko vács Imre (Bu da pest)
A Moszk va téri pun kok ne sír ja tok címû for ga tó könyv meg írá sá ra 400 000 Ft

Ve re bély Ti bor né Macs kás sy Ka ta lin (Bu da pest)
Az Ope ra flasch back címû ani má ci ós film ké pes for ga tó köny vé nek 
és fi gu ra ter vé nek el ké szí té sé re 600 000 Ft

Mik lós Ár pád (Kecs ke mét)
A pász tor címû ani má ci ós film ké pes for ga tó köny vé nek 
és fi gu ra ter ve i nek el ké szí té sé re 400 000 Ft

M. Tóth Éva (Bu da pest)
A tri esz ti cápa címû ani má ci ós film ké pes for ga tó köny vé nek 
és fi gu ra ter ve i nek el ké szí té sé re 600 000 Ft

M. Tóth Géza (Bu da ka lász)
A Tes pi me sék so ro zat – Ösz tön lé nyek címû epi zód ké pes for ga tó köny vé nek 
és fi gu ra ter ve i nek el ké szí té sé re 600 000 Ft

Nagy La jos (Kecs ke mét)
Az arany bor nyú címû 8 per ces ani má ci ós film ké pes for ga tó köny vé nek 
és fi gu ra ter ve i nek el ké szí té sé re 400 000 Ft
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Ne u ber ger Gi zel la (Kecs ke mét)
Az M.S. mes ter vi zi tá ció 5 per ces fest ményani má ci ós film ké pes 
for ga tó köny vé nek és fi gu ra ter ve i nek el ké szí té sé re 300 000 Ft

Papp Szil via (Bu da pest)
Az Alá fölé har mó nia címû 3 per ces ani má ci ós film el ké szí té sé re 150 000 Ft

Pé terf fy Zsó fia (Bu da pest)
Az Or bis vita címû fest ményani má ci ós film for ga tó köny vé nek 
és sto rybo ard já nak el ké szí té sé re 600 000 Ft

Rák Esz ter (Bu da pest)
A Bol tos me sék ani má ci ós film sto rybo ardjának el ké szí té sé re 600 000 Ft

Richly Zsolt (Nagy ko vá csi)
A Kõ mû ves Ke le men címû 8 per ces ani má ci ós film ké pes for ga tó köny vé nek
és fi gu ra ter ve i nek el ké szí té sé re 600 000 Ft

*

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 6 db
Be ér kezett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 15 500 000 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, illetve for mai okok ból): 1 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 4 029 000 Ft
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 3 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 7 200 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 7 200 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Macs kás sy és Fia Film- és Vi deo ké szí tõ Bt. (Bu da pest)
Macs kás sy Gyu la és a ma gyar ani má ció tör té ne te a kez de tek tõl 1971-ig 
címû könyv elõ ké szí té sé re, di gi ta li zá lá sá ra 1 600 000 Ft

Ma gyar Füg get len Film és Vi deo Szö vet ség (Bu da pest)
A ma gyar ama tõr fil mek ar chí vu ma di gi ta li zá lá sá ra 2 000 000 Ft

Ma gyar Nem ze ti Film ar chí vum (Bu da pest)
A Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem film fõ tan szak vizs ga film je i nek 
ér ték men tõ di gi ta li zá lá sá ra 3 600 000 Ft

Ken de Já nos s. k.,
a Moz gókép Szak mai Kol lé gi um

el nö ke

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

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

Be ér ke zett ha tár nap: 2007. áp ri lis 10.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. má jus 24.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 1 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 9 998 940 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, illetve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 9 998 940 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 9 998 940 Ft

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

MNF meg hí vá sa – film kincs meg men té sé re, ál lo mány vé de lem re

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Nem ze ti Film ar chí vum (Bu da pest)
A ma gyar film gyûj te mény fel újí tá sá ra, res ta u rá lá sá ra 9 998 940 Ft

Ken de Já nos s. k.,
a Moz gó kép Szak mai Kol lé gi um

el nö ke
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A KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
IDEIGLENES KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zett ha tár nap: 2007. má jus 18.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. má jus 24.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 19 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 259 940 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, illetve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 14 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 121 470 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 112 450 000 Ft

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

1. Kul tu rá lis ese mé nyek tá mo ga tá sa – Pécs 

Al té ma: 6607

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba ra nya Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga (Pécs)
Szer tá rak tit kai címû ván dor ki ál lí tás (uta zó mú ze um) meg ren de zé sé re 1 150 000 Ft

Bó bi ta Bábszín ház (Pécs)
Szófiai fõiskola tanárainak vendégrendezésére a Bóbitában 
„Határtalanul” címmel 1 500 000 Ft

Kor társ Ma gyar Fo to grá fia Ala pít vány (Pécs)
Kor társ Ma gyar Fo to grá fia Bi en ná lé 2007 meg ren de zé sé re 2 000 000 Ft

Mû vé sze tek és Iro da lom Háza (Pécs)
Mé dia gyár 2008 – Nem zet kö zi kor társ mû vé sze ti bi en ná lé elõ ké szí tõ
kon fe ren cia és works hop meg ren de zé sé re 700 000 Ft

Pan non Fil har mó ni ku sok (Pécs)
Eu ró pa kul tu rá lis fõ vá ro sa i nak szim fo ni kus ze ne ka rai 
címû prog ram meg ren de zé sé re 2 500 000 Ft
Vi lág hí rû szó lis ták Pé csett címû prog ram meg ren de zé sé re 8 500 000 Ft
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Pé csi Fér fi kar Ala pít vány (Pécs)
XII. Eu ró pai bor dal fesz ti vál meg ren de zé sé re 2 200 000 Ft

Pé csi Film ün nep – Kö zép-eu ró pai Film fesz ti vál Kht. (Pécs)
3. pé csi nem zet kö zi film ün nep, film fesz ti vál és ver seny meg ren de zé sé re 20 000 000 Ft

Pé csi Ga lé ria és Vi zu á lis Mû vé sze ti Mû hely (Pécs)
Pa per Is land / Nem zet kö zi pa pír szim pó zi um és ki ál lí tás meg ren de zé sé re 3 500 000 Ft

Pé csi If jú sá gi Köz pont (Pécs)
Folk & Roll ha gyo mány õr zõ kor társ könnyû ze nei te het ség ku ta tó, 
fej lesz tõ prog ram és fesz ti vál meg ren de zé sé re 2 200 000 Ft

Pé csi Kul tu rá lis Köz pont (Pécs)
Pé csi ta va szi fesz ti vál meg ren de zé sé re 10 000 000 Ft

Pé csi Nem zet kö zi Báb- és Ut ca szín há zi Fesz ti vál Ala pít vány (Pécs)
XIV. Pé csi nem zet kö zi fel nõtt báb fesz ti vál meg ren de zé sé re* 14 500 000 Ft

Pé csi Or szá gos Szín há zi Fesz ti vál Kht. (Pécs)
A Pé csi Or szá gos Szín há zi Ta lál ko zó meg ren de zé sé re 40 000 000 Ft

Pé csi Tu do mány egye tem (Pécs)
8. Pé csi Ibe ro-Ame ri kai Na pok (tu do má nyos sze mi ná ri um, déli öröm 
– ze nei fesz ti vál, ze nei do ku men tum film-pro jekt) meg ren de zé sé re 3 700 000 Ft

In kei Pé ter s. k.,
a Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek

Ide ig le nes Kol lé gi um
el nö ke

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

len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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A KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
IDEIGLENES KOLLÉGIUM 
MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATÁNAK
ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. má jus 18.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. má jus 24.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 3 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 17 000 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, illetve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: 2 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 10 000 000 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 7 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 7 000 000 Ft

1. Kul tu rá lis te vé keny sé gek ku ta tá sa – MMIKL

Altéma: 6681

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet és Kép zõ mû vé sze ti Lek to rá tus
(Budapest)
Ki emel ke dõ je len tõ sé gû kul tu rá lis ese mé nyek 2007. évi mo ni to ro zá sá ra 7 000 000 Ft

In kei Pé ter s. k.,
a Ki emelt Kul tu rá lis Ese mé nyek

Ide ig le nes Kol lé gi um
el nö ke

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

len dõ – a tá mo ga tás oda íté lé se mi nõ sí tett több ség gel tör tént.
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A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
PÁLYÁZATA ELBÍRÁLÁSÁRÓL 
ÉS EGYEDI DÖNTÉSEKRÕL

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. áp ri lis 6.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. má jus 30.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 546 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 556 483 386 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, illetve for mai okok ból): 31 db
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 30 855 194 Ft
Ha lasz tott pá lyá zat: 6 db
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 33 182 750 Ft
Tá mo ga tott pá lyá zat: 216 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 220 115 552 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok összege: 149 190 000 Ft

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

1. Al ko tói tá mo ga tás 

a Ma gyar Szak- és Szép iro dal mi Szer zõk és Ki adók Re pro grá fi ai Egye sü le te
cél tá mo ga tá sá val (MASZRE)

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Acsai Ro land (Bu da pest)
A két ég sa tu já ban mun ka cí mû ver ses kö tet meg írá sá hoz 1 000 000 Ft

Be decs Lász ló At ti la (Bu da pest)
A Ta nul má nyok az újabb ma gyar köl té szet rõl címû kö tet meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Be ne dek Sza bolcs (Bu da pest)
A Bu da pest mun ka cí mû re gény meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Bo zsik Pé ter (Veszp rém)
MASZ RE-tá mo ga tás A we issb run ni le ve lek címû re gény meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Bu rus Já nos Bo tond (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
MASZ RE-tá mo ga tás az Eb zár lat mun ka cí mû re gény meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Cse ke Pé ter (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
MASZ RE-tá mo ga tás Jan csó Béla iro da lom-, mû ve lõ dés- 
és esz me tör té ne ti sze re pe címû ta nul mány kö tet meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Cser jés Ka ta lin (Hód me zõ vá sár hely)
MASZ RE-tá mo ga tás az App li ká ci ók a Haj nóczy-kor pusz szö ve tén 
mun ka cí mû ta nul mány kö tet meg írá sá ra 1 000 000 Ft
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Deák Lász ló (Bu da pest)
MASZ RE-tá mo ga tás új ver ses kö tet írá sá ra 1 000 000 Ft

Do bai Pé ter (Bu da pest)
MASZ RE-tá mo ga tás a Vol tam élni címû ver ses kö tet 
és a ver sek kel szer ves együtt ha tás ban lévõ élet raj zi pró zák meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Feny ve si Ottó (Veszp rém)
A Ma xi mum rock and roll új ver ses könyv meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Fe rencz Gyõ zõ (Tök)
Az Ének va la mi rõl mun ka cí mû vers eskö tet meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Ge re vich And rás (Bu da pest)
Ver ses kö tet meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Ge rold Lász ló (Novi Sad–Új vi dék)
A Gion Nán dor (kis mo no grá fia) címû mû meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Gyu kics Gá bor (Bu da pest)
A „Kis fá tól a lé par ton át…” mun ka cí mû re gény meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Jó nás Ta más (Bu da pest)
Stre am mun ka cí met vi se lõ kí sér le ti re gény meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Ka lász Már ton (Bu da pest)
A Ber lin-Ber lin mun ka cí mû esszé kö tet meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Ka pecz Zsu zsan na (Bu da pest)
A Ne nézz utá nam! címû re gény meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Kán tor Pé ter (Bu da pest)
A Va la mi fé le be szél ge tés fé le mun ka cí mû ver ses kö tet meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Ki rály Lász ló (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A nyi tott könyv mun ka cí mû ver ses kö tet meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Kiss No é mi (Bu da pest)
Uta zá sok Ke let-Eu ró pá ban mun ka cí mû Úti rajz pró za kö tet meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Kõ rö si Zol tán (Bu da pest)
A Dél utá ni al vás (a tör té net ár nyé ka) címû mû meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Láng Gusz táv (Táp lán szent ke reszt)
A Vi lág fi gye lõ tetõ (a tran szil va niz mus mint írói-köl tõi vi lág kép) mun ka cí mû
ta nul mány kö tet meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Lász lóf fy Csa ba (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Jung ról és Sa bi na Spi el re in rõl szó ló kö tet meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Lo vas Il di kó (Su bo ti ca–Sza bad ka)
A Spa nyol meny asszony-lány-re gény címû re gény meg írá sá ra 1 000 000 Ft
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Mi zser At ti la (Fi la ko vo–Fü lek)
Az Apo ka lip szis poszt mun ka cí mû kö tet meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Nyer ges And rás (Bu da pest)
A Mi nél jobb an nál rosszabb mun ka cí mû re gény meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Poós Zol tán (Bu da pest)
A Házi ál dás címû re gény meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Ra dics Vik tó ria (Bu da pest)
A Ga lamb le ves mun ka cí mû kö tet meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Rácz Pé ter (Bu da pest)
A Csak úgy élni dosszi é ból címû ver ses kö tet meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Sturm Lász ló (Bu da pest)
A Fel föld képe az iro da lom ban a XIX. szá zad má so dik 
és a XX. szá zad elsõ fe lé ben címû kö tet meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Szál in ger Ba lázs (Tak sony)
A 2008 címû ver ses kö tet meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Szán tai Já nos Ist ván (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A Fu tam mun ka cí met vi se lõ no vel lás kö tet meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Tar ján Ta más (Bu da pest)
A Sar ka di-drá ma mun ka cí mû prob lé mamo no grá fia meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Tát rai Vil mos né (Dr. Sze pes Eri ka) (Bu da pest)
We ö res Sán dor szim fó ni á ja té te lek ben mun ka cí mû kö tet meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Zol tán Gá bor (Bu da pest)
A Gra u mann span ja címû re gény meg írá sá ra 1 000 000 Ft

Zsá vo lya Zol tán (Gyõr)
A Macs ka dzsam ping címû re gény meg írá sá ra 1 000 000 Ft

2. Iro dal mi kri ti kai ki adá sok

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Aka dé mia Ki adó Zrt. (Bu da pest)
Pe tõ fi Sán dor összes mû vei 5. kö te té nek kri ti kai ki adá sá ra (Ver sek 1847) 1000 000 Ft

Ar gu men tum Könyv ki adó, Tu do mány szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft.
(Budapest)
Bes se nyei György összes mû vei kri ti kai ki adá sá ra prog ram írá sok, 
vi ta ira tok, el mél ke dé sek (1772–1790) 1 000 000 Ft
Mik száth Kál mán összes mû vei, kri ti kai ki adás meg je len te té sé re, 
el be szé lé sek XVI. 1893–1897 200 000 Ft
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Ba las si Ki adó Kft. (Bu da pest)
Déry Ti bor le ve le zé se I/C 1936–1944 címû kri ti kai ki ad vány meg je len te té sé re 800 000 Ft

Uni ver si tas Kul tu rá lis Ala pít vány (Bu da pest)
Ung vár né me ti Tóth Lász ló összes mû vei címû kri ti kai 
ki ad vány meg je len te té sé re 1 000 000 Ft
Köl csey Fe renc: Er köl csi be szé dek és írá sok címû kri ti kai 
ki ad vány meg je len te té sé re 800 000 Ft

3. Ma gyar szép iro dal mi mû vek meg je len te té se

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ab Ovo Ki adói Kft. (Bu da pest)
Jols vai And rás: Ma még csak szer da mun ka cí mû kö tet ki adá sá ra 500 000 Ft
Ha lász Mar git: Ber gen góc bal la dák mun ka cí mû kö tet ki adá sá ra 500 000 Ft

Anony mus Ki adó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Meny hért Anna: Sze mé lyes ol va sás. Iro dal mi ta nul má nyok 
címû ta nul mány kö tet ki adá sá ra 250 000 Ft

Ar gu men tum Könyv ki adó, Tu do mány szer ve zõ és Szol gál ta tó Kft.
(Budapest)
A Ba um gar ten Ala pít vány. Do ku men tu mok IV–V. kö tet ki adá sá ra 350 000 Ft

Ba las si Ki adó Kft. (Bu da pest)
Kab de bó Ló ránt: Rög esz me rend. Tur czi Ist ván mû vé nek tra gi kus de rû je 
címû könyv meg je len te té sé re* 500 000 Ft

Bar rus Könyv ki adó Kft. (Bu da pest)
Tí már Pé ter: Kis éji csont ze ne – fi ók ban ma radt for ga tó köny vek, 
drá mák ki adá sá ra 250 000 Ft
Gyi me si Ág nes (Ágens): Kú rós ver sek címû ver ses kö tet meg je len te té sé re 200 000 Ft

Bába és Tár sai Nyom da ipa ri és Ke res ke del mi Kft. (Sze ged)
Apró Fe renc: Mu zsi ka szó a régi Sze ge den címû kö tet ki adá sá ra 300 000 Ft
Dr. Pé ter Lász ló: Csong rád me gye iro dal mi örök sé ge címû kö tet ki adá sá ra 350 000 Ft

Be re ki Iro dal mi Tár sa ság (Be rek für dõ)
Kör men di La jos: Édes ott hon címû köny vé nek meg je len te té sé re 250 000 Ft

Ber zse nyi Dá ni el Iro dal mi és Mû vé sze ti Tár sa ság (Ka pos vár)
Ta nul mány kö tet ki adá sá ra Ta káts Gyu la pró zai írá sa i ról 300 000 Ft

Céd rus Mû vé sze ti Ala pít vány (Bu da pest)
Né meth Pé ter: Mi ko la vissza sej te sít címû ver ses kö te té nek ki adá sá ra 300 000 Ft
Bel la Ist ván-al bum ki adá sá ra CD-mel lék let tel, a hang-kép-írás so ro zat ke re té ben 500 000 Ft
Hor váth Gá bor: Mar io nett címû köny vé nek ki adá sá ra 250 000 Ft
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Ci ce ró Könyv stú dió Ki adói és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
A ter ve zett Déry Ti bor-élet mû so ro zat 2. kö te té nek ki adá sá ra 350 000 Ft
Len gyel Jó zsef: Igé zõ címû kö tet ki adá sá ra 250 000 Ft
Ta má si Áron: Ra gyog egy csil lag címû kö tet meg je len te té sé re 250 000 Ft

Cso ko nai Ki adó Kft. (Deb re cen)
Az Al föld köny vek so ro zat ban Kar dos And rás: Apa for mák 
címû kö te té nek ki adá sá ra 300 000 Ft

Elekt ra Ki adó ház Ki adói és Szol gál ta tó Bt. (Érd)
Si pos La jos: Ta má si Áron-em lék könyv címû kö tet ki adá sá ra 250 000 Ft
Gör gey Gá bor Kí sér té sek köny ve címû re gé nyé nek meg je len te té sé re 
a szer zõi élet mû so ro zat ki adá sa keretében 200 000 Ft
Pet ro vics Emil Ön arc kép ál arc nél kül címû ön élet raj zi kö te te 
má so dik ré szé nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Er dé lyi Hír adó Ki adó Kft. (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Papp At ti la Zsolt: Fo ga dó a Sen ki föld jén címû ver ses kö tet ki adá sá ra 100 000 Ft
Bá lint Ta más: Az örök mí to sza címû ver ses kö tet ki adá sá ra 100 000 Ft
Fe ke te Vin ce: Pi ros autó láb nyo mai a hó ban címû gyer mek vers kö tet ki adá sá ra 150 000 Ft
Ki rály Lász ló: Bó ják címû esszé kö te té nek a ki adá sá ra 250 000 Ft

Fe ke te Sas Könyv ki adó Bt. (Bu da pest)
Visy Be at rix: A macs ka kõ nyol ca dik éle te címû kö tet ki adá sá ra 250 000 Ft

Fel sõ ma gyar or szá gi Mû vé sze ti Ala pít vány (Miskolc)
Bel la Ist ván: Mint ha tük rök kö zött be szél nék 
címû ver ses kö te té nek meg je len te té sé re 400 000 Ft
Ba bus An tal: (…A sö tét ség ten ger-árja el len) címû kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft
Ek ler And rea: Lét-szem lé let címû kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft
Pé csi Györ gyi: Szal ma szá lak címû kö te té nek meg je len te té sé re 350 000 Ft

FISZ – Fi a tal Írók Szö vet sé ge (Bu da pest)
Sütõ Csa ba And rás: Me re dek út címû kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft
Baj nó czy Zol tán: Ahogy mun ka cí mû kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft
Bal la Ist ván: Min den ízé ben címû kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Gon do lat Ki adói Kör Ki adó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Be ney Zsu zsa: Összes ver sek I–III. kö tet ki adá sá ra 770 000 Ft
Stan de is ky Éva: Kas sák – Az em ber és köz sze rep lõ címû kö te té nek ki adá sá ra 500 000 Ft
Tor nai Jó zsef: Csil lag anyám, csil lag apám címû összes ver sek 
3. kö tet meg je len te té sé re 400 000 Ft

He li kon Ki adó Kft. (Bu da pest)
Jan ko vics Mar cell: Lék ira tok címû köny vé nek ki adá sá ra 500 000 Ft

Hol nap Ki adó Kft. (Bu da pest)
Szécsi Mar git: Sem mi ér de kes – csak öröm címû pró za kö te té nek 
meg je len te té sé re 400 000 Ft
Mar gó csy Ist ván: Égi és föl di vi rág zás tük re címû kö te té nek meg je len te té sé re 500 000 Ft
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Írott Szó Ala pít vány (Bu da pest)
Né meth Lász ló: Írá sok a vi lág iro da lom ról III. címû kö tet ki adá sá ra 400 000 Ft
Do bo zi Esz ter: Túl a Rák ba rak kon címû re gény ki adá sá ra 350 000 Ft
Ha tár Gyõ zõ: 2984 címû esszé kö te té nek ki adá sá ra 350 000 Ft

Írók Alapítványa (Budapest)
Ko vács Ist ván: Ba ran go lá sok a len gyel ár vá ban címû köny vé nek ki adá sá ra 400 000 Ft
Ka pecz Zsu zsa: Pil lan tás a ten ger re címû köny vé nek ki adá sá ra 600 000 Ft

Jaf fa Ki adó és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Kra mer Ta más Durch mars címû no vel lás kö te té nek meg je len te té sé re 200 000 Ft
Tan do ri De zsõ Bû nös – Szent ló fo ga dás címû köny vé nek meg je len te té sé re 400 000 Ft

Jó zsef At ti la Kör Iro dal mi Egye sü let (Bu da pest)
A ké szen lét mun ka cí mû kö té sze ti an to ló gia meg je len te té sé re 400 000 Ft
Du naj csik Má tyás Re pü lé si ké zi könyv címû kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft
Var ga Zol tán Ta más A kert. Las sú moz gás címû ver ses kö te té nek ki adá sá ra 300 000 Ft

Ka i rosz Könyv ki adó, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Pás kán di Géza: Sze ku sok címû re gé nyé nek meg je len te té sé re 430 000 Ft

Kal lig ram Kft. (Bra tis la va–Po zsony)
Ke reszt esi Jó zsef: Ha mis ope ra címû kö te té nek meg je len te té sé re* 500 000 Ft
Sze ge dy-Ma szák Mi hály: Ke mény Zsig mond címû kö te té nek meg je len te té sé re* 600 000 Ft
De ves covi Ba lázs: Eöt vös Jó zsef címû kö te té nek meg je len te té sé re* 600 000 Ft
Szá vai Já nos: Kö ze lí té sek Má rai Sán dor hoz címû kö te té nek meg je len te té sé re* 500 000 Ft

Ki já rat Ki adó Kul tu rá lis, Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Bt. (Budapest)
Nagy Bog lár ka: Bal ga fény ûzés címû ta nul mány kö te té nek ki adá sá ra 300 000 Ft
Hor váth Györgyi: Nõ idõ címû iro da lom tu do má nyi kö te té nek ki adá sá ra 300 000 Ft

Kiss Jó zsef Könyv ki adó Ke res ke del mi és Rek lám Kft. (Bu da pest)
Pom por Zol tán: A hét fe jû sze re tet – ha gyo mány és újí tás 
Lá zár Er vin el be szé lõ mû vé sze té ben címû kö tet meg je len te té sé re 400 000 Ft

Ko i no nia Ki adó Kft. (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Láng Zsolt – Já ték a krip tá ban címû kö tet meg je len te té sé re 500 000 Ft
De mény Pé ter – A fél fla kon címû kö tet meg je len te té sé re 500 000 Ft

Ko ro na Ki adó Kft. (Bu da pest)
Mu rá nyi Zita: Dup la pu címû kö tet ki adá sá ra 500 000 Ft

Ko runk Ba rá ti Tár sa ság (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
Ba lázs Imre Jó zsef ál tal szer kesz tett – A sztá li niz mus iro dal ma Ro má ni á ban 
címû kö tet meg je len te té sé re 300 000 Ft
Végh Ba lázs Béla – A gyer mek iro da lom vál to za tai címû kö tet meg je len te té sé re 300 000 Ft

Könyv pont Nyom da Szol gál ta tó és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Sajó Lász ló: Is ten te len szín já ték címû kö tet meg je len te té sé re 300 000 Ft
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Krá ter Iro dal mi és Mû vé sze ti Mû hely Egye sü let (Bu da pest)
Szap pa nos Gá bor Aján dék na pok a túl vi lág ról címû no vel lás kö te té nek 
meg je len te té sé re 350 000 Ft
Gyur ko vics Ti bor Ma gyar ex tá zis címû ver ses kép zõ mû vé sze ti 
al bu má nak meg je len te té sé re 600 000 Ft

Kri te ri on Könyv ki adó Kft. (Cluj Na po ca–Ko lozs vár)
A köl tõ éle tei (Szi lá gyi Do mo kos 1938–1976) címû kö tet ki adá sá ra 400 000 Ft
Sza bó T. At ti la: Haja, haja, vi rá gom címû kö tet ki adá sá ra 500 000 Ft

L’Har mat tan Könyv ki adó és Ter jesz tõ Kft. (Bu da pest)
Czif rik Ba lázs Élni a mély ben mun ka cí mû ver ses kö te té nek ki adá sá ra 400 000 Ft
Lancz kor Gá bor Fe hér da los könyv címû kö te té nek ki adá sá ra 300 000 Ft

La vik 92 Gra fi kai, Könyv ki adó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Pa izs Ti bor: Bús sor sú szü lõ föld címû re gény ki adá sá ra 400 000 Ft

Li get Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
Te nigl-Ta kács Lász ló Szent már ton könnyei címû iro dal mi 
szo cio grá fia meg je len te té sé re 400 000 Ft
Cen ta u ri: Pá tosz a ká osz ban címû no vel lás kö tet meg je len te té sé re 300 000 Ft
Hor gas Béla: Me sék az Akas tyán-he gyen címû 
me se köny vé nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Lit te ra Nova Eu ró pai Iro dal mi Aka dé mia, Ki adó és Könyv ter jesz tõ,
Kulturális Szolgáltató Bt. (Budapest)
Po mo gáts Béla: Eu ró pa von zá sá ban címû ta nul mány kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Ma gyar Mû hely Ala pít vány (Bu da pest)
H. Nagy Pé ter – A be tû ci vi li zá ció szét rob ba ná sa címû kö tet meg je len te té sé re 300 000 Ft
Ju hász R. Jó zsef (vi zu á lis) köl té sze te és per for mansz kul tú rá ja 
mun ka cí mû kö tet meg je len te té sé re 400 000 Ft

Ma gyar Nap ló Ki adó Kft. (Bu da pest)
Sza bó Lõ rinc vá lo ga tott ver sei (A ma gyar iro da lom zseb könyv tá ra so ro zat) 400 000 Ft
Az év mû for dí tá sai 2007 címû an to ló gia ki adá sá ra 400 000 Ft
Az év esszéi 2007 címû an to ló gia ki adá sá ra 500 000 Ft

Men tor Ki adó Kft. (Tir gu-Mu res–Ma ros vá sár hely)
Haj dú Irin gó: Süni Samu aján dé ka címû me sés köny vé nek ki adá sá ra 400 000 Ft
Nagy At ti la: Égi fa ágán címû vers eskö te té nek ki adá sá ra 300 000 Ft
Tóth Má ria: A tár sal ko dó nõ címû el be szé lés kö te té nek ki adá sá ra 450 000 Ft
Kin cses Ele mér: Soha címû re gé nyé nek ki adá sá ra 350 000 Ft

Mo & Mo Ke res ke del mi Be té ti Tá rsa ság (Szent end re)
Lász lóf fy Ala dár He li pin tyó címû il luszt rált ver ses kö te té nek a ki adá sá ra 400 000 Ft
Sütõ And rás Har gi tai va dász ka lan dok címû il luszt rált 
if jú sá gi re gé nyé nek a ki adá sá ra 500 000 Ft
Za lán Ti bor Ki rály lá nyok köny ve címû il luszt rált me se köny vé nek a ki adá sá ra 500 000 Ft
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Móra Fe renc If jú sá gi Könyv ki adó Zrt. (Bu da pest)
Kis Ottó: Kék fo nál címû ver ses kö te té nek meg je len te té sé re 500 000 Ft
Hor váth Pé ter: Ka ma ram bo, a sen ki fia címû kö te té nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Ala pít vány (Bu da pest)
Baán Ti bor: Pa pír mo zi címû vers eskö te té nek ki adá sá ra 400 000 Ft
Gáll Ist ván: A nap imá dó címû kö te té nek ki adá sá ra 400 000 Ft

Mun dus Ma gyar Egye te mi Ki adói Kft. (Bu da pest)
Nagy Gás pár: Vá lo ga tott köl te mé nyek címû kö tet ki adá sá ra 650 000 Ft
Fá bi án Lász ló: Tisz teld fiad, hogy hosszú éle tû le gyen a Föl dön!
címû kö tet ki adá sá ra 500 000 Ft

Múlt és Jövõ Ala pít vány (Bu da pest)
Szo mo ry De zsõ: Ho reb ta nár úr címû kö tet ki adá sá ra 500 000 Ft

Mun dus Ma gyar Egye te mi Ki adói Kft. (Bu da pest)
Sár kö zy Pé ter: Et in Arc adia Ego címû kö tet ki adá sá ra 450 000 Ft

Múlt és Jövõ Ala pít vány (Bu da pest)
Kó bor Ta más: Ki a get tó ból címû kö tet ki adá sá ra 500 000 Ft

Mû vé sze tek Háza (Veszp rém)
Ányos Pál köl te mé nyei címû kö tet meg je len te té sé re 500 000 Ft

Nap Ki adó Kft. (Bu da pest)
Re mé nyik Sán dor em lé ke ze te. Le het, mert kell címû kö tet ki adá sá ra 500 000 Ft
Cso ó ri Sán dor: Ti zen hét kõ a par ton címû esszé kö tet ki adá sá ra 400 000 Ft
Ágh Ist ván: Tün dér vál to za tok mû he lye címû kö tet ki adá sá ra 
a ma gyar esszék so ro zat ke re té ben 400 000 Ft
In Me mo ri am Sütõ And rás. Csil lag a mág lyán címû kö tet ki adá sá ra 500 000 Ft

No ran-Ki adó 2004 Ke res ke del mi és Könyv ki adó Kft. (Bu da pest)
Be ne dek Ist ván Gá bor: Va rázs címû köny vé nek ki adá sá ra 400 000 Ft
Lack fi Já nos: Ha lott né zõ címû kö tet ki adá sá ra 300 000 Ft
Gion Nán dor: Lat rok nak is ját szott címû köny vé nek ki adá sá ra* 800 000 Ft
Kon rád György: Tü re lem já ték címû köny vé nek ki adá sá ra 600 000 Ft

Orp he usz Ki adói Kft. (Bu da pest)
Ta tár Sán dor: Be já ró mû vész címû új ver ses kö te té nek meg je len te té sé re 160 000 Ft
Ke msei Ist ván: Róka a fûz fán címû esszé kö tet meg je len te té sé re 300 000 Ft
Fer di nan dy György: A bo lon dok ki rá lya címû el be szé lés kö tet meg je len te té sé re 300 000 Ft

Osi ris Ki adó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Köl csey Fe renc összes ver sei címû kö tet ki adá sá ra 1 000 000 Ft
Hor váth Já nos iro da lom tör té ne ti mun kái III. címû kö tet ki adá sá ra 800 000 Ft
Sza bó Lõ rinc: Val lo má sok. Nap lók, be szél ge té sek, le ve lek címû kö tet ki adá sá ra 800 000 Ft
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Pal las Aka dé mia Könyv ki adó Kft. (Mi er cu rea-Ci uc–Csík sze re da)
Páll La jos: A cso dák há zá ban címû ver ses kö tet ki adá sá ra 200 000 Ft
Bog dán Lász ló: Szind bád a ta li gán címû ver ses kö tet ki adá sá ra 240 000 Ft
Kán tor La jos: A Re mé nyik-mí tosz és az er dé lyi va ló ság címû könyv ki adá sá ra 160 000 Ft

Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem (Bu da pest)
T. Er dé lyi Ilo na vá lo ga tott ta nul má nyai címû kö tet ki adá sá ra 500 000 Ft

Pé csi Di rekt Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Tol nai Ottó A pom pe ji sze rel me sek címû mû vé nek ki adá sá ra 500 000 Ft
Deák Jú lia A pin ce bér lõ címû mû vé nek meg je len te té sé re 350 000 Ft

Pod ma nicz ky Mû vé sze ti Ala pít vány (Sze ged)
Pod ma nicz ky Szi lárd: Hut chin son ru gói címû re gé nyé nek ki adá sá ra 400 000 Ft

Pont Ki adó Kft. (Bu da pest)
No vák Va len tin: Biz tos fo gyás mun ka cí mû köny vé nek meg je len te té sé re 300 000 Ft
Al bert Gá bor: Hû vös haj na lok címû kö te té nek meg je len te té sé re 350 000 Ft

Po zso nyi Pa gony Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Berg Ju dit A tej úton bi cik liz ni ti los! címû me se köny vé nek meg je len te té sé re 300 000 Ft
Czi gány Zol tán Cso da és kó sza címû me se re gé nyé nek meg je len te té sé re 700 000 Ft
Finy Pet ra: Lám pa lány me séi – Tör té nek rossz al vók ról 
címû me se köny vé nek meg je len te té sé re Gyön gyös Ad ri enn raj za i val 500 000 Ft

Pro Pan no nia Ki adói Ala pít vány (Pécs)
Fo dor And rás és Tüs kés Ti bor le ve le zé se 1959–1966 címû könyv ki adá sá ra 500 000 Ft
Bal la D. Ká roly: 2000 +– 3 az ez red for du ló hét esz ten de je nap ló jegy ze tek 
címû könyv ki adá sá ra 400 000 Ft
Fo dor And rás és Ta káts Gyu la le ve le zé se 1948–1997 címû könyv ki adá sá ra 500 000 Ft

Rá ció Ki adói Kft. (Bu da pest)
Szi lá gyi Már ton: Az iro da lom as pek tu sai (mun ka)címû kö tet meg je len te té sé re 250 000 Ft
Thí már At ti la: Lé lek könyv címû kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Rá day Köny ves ház Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
Mik lya Lu zsá nyi Mó ni ka: Ma dár ke nyér címû pró za kö te té nek meg je len te té sé re 700 000 Ft
Pel le Já nos gyûj te mé nyes esszé kö te té nek ki adá sá ra 500 000 Ft

Sa va ria Uni ver sity Press Ala pít vány (Szom bat hely)
Imre Lász ló Fel sza ba dult iro da lom címû ta nul mány kö te té nek ki adá sá ra 400 000 Ft
Bo kány Pé ter Aho gyan so ha sem volt címû ta nul mány kö te té nek ki adá sá ra 400 000 Ft

Stá di um Ala pít vány (Bu da pest)
Gé recz At ti la: Szö kés a nagy ár víz ide jén címû kö tet il luszt rá ci ó i nak
tisz te let díj ára és nyom da költ ség re 260 000 Ft
Er dei Lilla: A nap gleccse rei címû pró za kö tet ki adá sá ra 300 000 Ft
Ré ka sy Il di kó: Volt-e a kert? Stá di um ki adó Hold ud var-köny vek so ro za ta
1. kö te te ki adá sá ra 300 000 Ft
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Szép iro dal mi Fi gye lõ Ala pít vány (Bu da pest)
Író port rék, 2. kö tet meg je len te té sé re 300 000 Ft

Szép írás Könyv ki adó, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. (Szol nok)
Hor váth La jos: Hár mas ol tár címû mo no drá má i nak meg je len te té sé re 300 000 Ft
Fõ hogy mög va gyunk, Sa ru si Mi hály szo cio grá fi ai kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft
Szü lõ föl dem, Féja Géza ön élet raj zi kö te té nek meg je len te té sé re 300 000 Ft

Tipp-Cult Kul tu rá lis és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Nagy Zsu ka: Mo tel mar io nett címû ver ses kö te té nek meg je len te té sé re* 400 000 Ft
Mar no Já nos: Nár cisz ké szül címû ver ses kö te té nek meg je len te té sé re 
a Par nasszus köny vek so ro zat ban* 400 000 Ft
Szent már to ni Já nos: Ri po lus címû ver ses kö te té nek meg je len te té sé re 
a Par nasszus köny vek so ro zat ban* 300 000 Ft
Len gyel Ta más: Auszt rálo-pi te címû ver ses kö te té nek meg je len te té sé re 
a Par nasszus köny vek so ro zat ban* 300 000 Ft

Uni ver si tas Kul tu rá lis Ala pít vány (Bu da pest)
An gya lo si Ger gely: Ig no tus (mo no grá fia) mun ka cí mû könyv ki adá sá ra 400 000 Ft
Rákai Or so lya: Az iro da lom tu dós te kin te te címû könyv ki adá sá ra 400 000 Ft

Új Man dá tum Lap- és Könyv ki adó Bt. (Bu da pest)
Bát ho ri Csa ba: Ha luc Áron dol go za tai címû köny vé nek ki adá sá ra 500 000 Ft

Új Pa la ti nus-Köny ves ház Ki adói, Nyom dai és Szol gál ta tó Kft.
(Bu da pest)
Bér czes Lász ló: Mi cso da út ja im – Cseh Ta más (be szél ge tõ könyv) ki adá sá ra 500 000 Ft
Szi rák Pé ter: Ör kény Ist ván (mo no grá fia) címû kö tet ki adá sá ra 500 000 Ft
Háy Já nos vá lo ga tott ver se i nek meg je len te té sé re 500 000 Ft

Vi gi lia Szer kesz tõ ség és Ki adó hi va tal (Bu da pest)
Se lyem Zsu zsa: Négy ha mi sí tó, két el me be teg és egy va la ki, 
aki a sa ját apja zá ra tott be címû könyv meg je len te té sé re 400 000 Ft

Zic cer Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Bt. (Kecs ke mét)
Pin tér La jos: Ezüst címû ver ses kö te té nek ki adá sá ra 300 000 Ft

4. Iro dal mi és könyv szak mai ren dez vé nyek

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Ka to na Jó zsef Me gyei
Könyv tá ra (Kecs ke mét)
Iro dal mi és könyv szak mai ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra* 500 000 Ft

Bé kés Me gyei Könyv tár (Bé kés csa ba)
A kor társ ma gyar iro dal mi prog ra mok le bo nyo lí tá sá ra Bé kés me gyé ben 500 000 Ft
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FISZ – Fi a tal Írók Szö vet sé ge (Bu da pest)
A FISZ iro dal mi és könyv szak mai ren dez vé nyei 
2007. jú li us 1.–2008. jú ni us 30. 2 100 000 Ft

Fõ nix Ren dez vény szer ve zõ Kht. (Deb re cen)
Deb re ce ni köl té sze ti fesz ti vál 2008 meg ren de zé sé re 750 000 Ft
Deb re ce ni iro dal mi na pok 2007 meg ren de zé sé re 750 000 Ft

Jó zsef At ti la Kör Iro dal mi Egye sü let (Bu da pest)
A XV. JAK ta nul má nyi na pok megrendezésére* 500 000 Ft
A Jó zsef At ti la Kör mû for dí tó tá bo ra le bo nyo lí tá sá ra* 4 500 000 Ft
A Jó zsef At ti la Kör iro dal mi tá bo ra meg ren de zé sé re* 3 000 000 Ft

Ma gyar For dí tó ház Ala pít vány (Bu da pest)
Spa nyol, fran cia, hor vát, szlo vák mû for dí tói ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra 
a ba la ton fü re di for dí tó ház ban 370 000 Ft

Ma gyar Könyv ki adók és Könyv ter jesz tõk Egye sü lé se (Bu da pest)
79. ün ne pi könyv hét és 7. gyer mek könyv na pok meg ren de zé sé re 4 000 000 Ft
A XV. bu da pes ti nem zet kö zi könyv fesz ti vál meg ren de zé sé re 4 000 000 Ft

Mé li usz Ju hász Pé ter Me gyei Könyv tár (Deb re cen)
Tra di ci o ná lis, ol va só vá ne ve lõ, iro dal mi prog ram so ro zat foly ta tá sá ra 
a 29. al ka lom mal meg hir de tett Ba rá tunk a könyv ol va só nap ló pályázattal 400 000 Ft

Mó ricz Zsig mond Me gyei és Vá ro si Könyv tár (Nyír egy há za)
Ha gyo má nyok kal ren del ke zõ és új sze rû iro dal mi és köny ves prog ra mok 
meg ren de zé sé re a vá ros, a me gye és a ha tá ron túl élõk számára 500 000 Ft

So mo gyi Ká roly Vá ro si és Me gyei Könyv tár (Sze ged)
2007. jú li us 1.–2008. jú ni us 30-ig meg va ló su ló iro dal mi és könyv szak mai 
ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra 300 000 Ft

To ka ji Író tá bor Egye sü let (Mis kolc)
A 35. to ka ji író tá bor meg ren de zé sé re kul tu rá lis ré gi ók és az eu ró pai in teg rá ció
ha gyo má nyok, le he tõ sé gek a vá ro sok kap cso la tá ban címmel 1 500 000 Ft

Tol na Me gyei Ön kor mány zat Illyés Gyu la Könyv tár (Szek szárd)
Iro dal mi ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sá ra 400 000 Ft

5. Könyv ki adói prog ra mok ra meg hí vá sos pá lyá zat

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ba las si Ki adó Kft. (Bu da pest)
Ki adói prog ram meg va ló sí tá sá ra 2 000 000 Ft
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Je len kor Ki adó Kft. (Pécs)
Kor társ ma gyar szép iro dal mi mû vek meg je len te té sé re 4 000 000 Ft

Kal lig ram Kft. (Bra tis la va–Po zsony)
Ki adói prog ram meg va ló sí tá sá ra 2 500 000 Ft

Kor társ Könyv ki adó Kft. (Bu da pest)
Könyv ki adói prog ram meg va ló sí tá sá ra 4 000 000 Ft

Mag ve tõ Könyv ki adó és Ke res ke del mi Kft. (Bu da pest)
Tíz kor társ ma gyar iro dal mi kö tet meg je len te té sé re 4 000 000 Ft

Osi ris Ki adó és Szol gál ta tó Kft. (Bu da pest)
A ma gyar klasszi ku sok új szö veg gon do zá sú össz ki adá sá ra 
és vá lo ga tás kö te te i nek ki adá sá ra 2 000 000 Ft

Ti sza táj Ala pít vány (Sze ged)
Könyv ki adói prog ram meg va ló sí tá sá ra 4 000 000 Ft

Új Pa la ti nus-Köny ves ház Ki adói, Nyom dai és Szol gál ta tó Kft.
(Bu da pest)
Ki adói prog ram ke re té ben tíz kö tet meg je len te té sé re 2 500 000 Ft

*

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

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Kal lig ram Kft. (Bra tis la va–Po zsony)
Je les And rás: Fü ze tek címû kö te té nek meg je len te té sé re* 500 000 Ft

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

el nö ke

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

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

Be ér ke zé si ha tár nap: 2007. má jus 29.
A pá lyá za tok el bí rá lá sá nak dá tu ma: 2007. má jus 31.
Be ér ke zett kol lé gi u mi pá lyá za tok szá ma: 1 db
Be ér ke zett pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 4 009 080 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, illetve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Ha lasz tott pá lyá zat: –
Ha lasz tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott pá lyá zat: 1 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 4 009 080 Ft
Jó vá ha gyott tá mo ga tá sok össze ge: 4 009 080 Ft

Ki ad vány mú ze u mok ról – DVD-ROM

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um (Bu da pest)
A 2007. évi ICOM kong resszus ra ké szí ten dõ, Ma gyar or szág 
mú ze u ma it be mu ta tó DVD-ROM el ké szí té sé re 4 000 000 Ft

*
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Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 2 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 40 000 000 Ft
Ér vény te len pá lyá zat (tar tal mi, illetve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 2 db
Tá mo ga tott pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 40 000 000 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok össze ge: 40 000 000 Ft
Vissza té rí ten dõ: 40 000 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Ipar mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
Ha bán mí tosz címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re (vissza té rí ten dõ) 10 000 000 Ft

Szép mû vé sze ti Mú ze um (Bu da pest)
A Me di ci ek fel emel ke dé se és fény ko ra – élet és mû vé szet 
a re ne szánsz ko ri Fi ren zé ben címû kiállítás megvalósítására (vissza té rí ten dõ) 30 000 000 Ft

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

el nö ke

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

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

852 NKA HÍRLEVÉL n DÖNTÉSEK



TÁJÉKOZTATÓ 
AZ IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
EGYEDI DÖNTÉSEIRÕL

Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok szá ma: 3 db
Be ér ke zett egye di el bí rá lá sú pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 6 868 980 Ft
Ér vény te len pá lyá za tok (tar tal mi, illetve for mai okok ból): –
Ér vény te len pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: –
Tá mo ga tott egye di pá lyá zat: 3 db
Tá mo ga tott egye di pá lyá za tok tá mo ga tá si igé nye: 6 868 980 Ft
Jó vá ha gyott, vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá sok összege: 6 300 000 Ft

Pá lyá zó és pá lyá zat Meg ítélt összeg

Gö döl lõi Vá ro si Mú ze um (Gö döl lõ)
To roc zkai-Wi gand Ede (1870–1945) címû ki ál lí tás meg ren de zé sé re 1 000 000 Ft

Ka to na Sza bó Er zsé bet (Gö döl lõ)
A to ki ói ma gyar he tek al kal má ból a Ro y al Park Ho tel ben 
és a Jo sai Uni ver sity-ben (To kio és Sa i ta ma) ön ál ló ki ál lí tás ra és katalógusra 800 000 Ft

Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár (Bu da pest)
A Cor vin-kár pit so ro zata 3. be fe je zõ ré szé nek meg vá sá rlására* 4 500 000 Ft

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

el nö ke

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

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

A Ze nei Szak mai Kol lé gi um a 2007. évi Ko dály-em lék év tisz te le té re meg hí vá sos pá lyá za tot
hir det, mely re meghívja a 

Sum ma Ar ti um Kht.-t

Ko dály Zol tán mû ve i nek gyûj te mé nyes hang le mezki adá sá ra.

Al té ma kód szá ma: 1431

A pá lyá za ti prog ram meg va ló sí tá si ha tár ide je: 2008. jú ni us 30.

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

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell: 
– a le mez so ro zat tel jes szak mai ter ve ze tét és az idén meg je le nõ CD-k prog ram ját, 
– a so ro zat eset le ges ar chív fel vé te le i nek ki adói hoz zá já ru lá sát, 
– a ter ve zett fel vé te lek elõ adói ki vá lasz tá sá nak szem pont ja it és mód ját, va la mint a már fel kért

mû vé szek szán dék nyi lat ko za ta it, 
– az át fo gó költ ség ve té si ter vet, 
– a ter jesz té si ter vet. 

A pá lyá zat el bí rá lá sá nak szem pont jai:
– a so ro zat Ko dály-év for du ló val kap cso la tos je len tõ sé ge, 
– a köz re mû kö dõ ze ne mû vé szek rang já nak ér té ke lé se, 
– a fel vé te lek hi ány pót ló, il let ve új don ság jel le ge, 
– a so ro zat vár ha tó köz mû ve lõ dé si ha tá sa. 

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
hang fel vé tel hez kap cso ló dó költ sé gek re
– szer zõi és elõ adói ho no rá ri um és an nak já ru lé kai, vagy 
– ho no rá ri um szám lás ki fi ze té se, 
– jog dí jak, 
– stú dió- és mon tí ro zá si költ sé gek, 
– ar chív fel vé te lek di gi tá lis fel újí tá sa, 
– hang hor do zók gyár tá si, anyag- és cso ma go lá si költ sé gei, 
le mez kí sé rõ fü zet költ sé ge i re
– is mer te tõ szö veg szer zõi, for dí tói, szer kesz tõi (ter ve zõ szer kesz tõ, kép szer kesz tõ)

honoráriuma, 
– fo tók ho no rá ri u ma, vagy jog dí ja, 
– nyom dai anya gok elõ ké szí té se (szö veg- és kép be vi tel – le írás, kor rek tú ra, szken ne lés), gyár -

tá si (le vi lá gí tás, mon tí ro zás, nyo más) és anyagköltsége, 
– mar ke ting- és PR-költ ség. 
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A pá lyá zat

2007. jú ni us 26-ig be ér ke zõ en

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

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

A Könyv tá ri Szak mai Kol lé gi um meg hí vá sos pá lyá za tot ír ki az Igaz ság ügyi és  Rendé -
szeti Mi nisz té ri um fel aján lá sa alap ján a Bu da pes ti Fegy ház és Bör tön fog va tar tot tai könyv tá ri
el lá tá sá nak ja ví tá sá ra, amely re meg hív ja a Fõ vá ro si Sza bó Er vin Könyvtárat.

Al té ma kód szá ma: 2110

A pá lyá zat a Bu da pes ti Fegy ház és Bör tön könyv tá ra ré szé re le tét ként át adan dó könyv tá ri do -
ku men tu mok be szer zé sé re nyújt ha tó be, 100 000 Ft összegben.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
Az el lá tás ban ré sze sü lõ bün te tés-vég re haj tá si in té zet nyi lat ko za tát a szol gál ta tás igény be vé te -

lé rõl, vagy az ér vé nyes szolgáltatási szerzõdést.

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

A prog ra mot leg ké sõbb 2007. de cem ber 31-ig meg kell va ló sí ta ni.

A pá lyá zat

2007. jú li us 13-ig be ér ke zõ en

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

Könyv tá ri Szak mai Kol lé gi um
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A MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Mú ze u mi Szak mai Kol lé gi um pá lyá za tot hir det mú ze u mi szak mai fel ada tok tá mo ga tá sá ra.

Pá lyáz hat nak:
Ér vé nyes mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ ha zai mu ze á lis in téz mé nyek (nem jogi sze mély

ese té ben an nak fenn tar tó ja). A mû kö dé si en ge dé lyek má so la tát a pályázathoz csatolni kell.
Ha tá ron túli mu ze á lis in téz mé nyek (nem jogi sze mély ese té ben an nak fenn tar tó ja). A mu ze á lis

in téz mé nyi stá tust a pá lyá zó nak hi va ta los do ku men tum mal igazolnia kell.

Pá lyáz ni az aláb bi té ma kö rök re le het:

1. Ál lag vé de lem, pre pa rá lás, kon zer vá lás, res ta u rá lás, mû tárgy vé del mi szem -
pont ból in do kolt, egye di mû tárgy má so lás

Al té ma kód szá ma: 2311

Pá lyáz ni a 2008. de cem ber 31-ig meg va ló su ló ál lag vé del mi fel ada tok ra le het.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– szak irá nyú vég zett ség gel ren del ke zõ res ta u rá tor ál tal ké szí tett ál la pot fel mé rést,
– az adott fel adat el vég zé sé re jo go sult szak em ber ál tal ké szí tett res ta u rá lá si (il let ve ér te lem sze -

rû en kon zer vá lá si, má so lá si, preparálási) tervet,
– kül sõ meg bí zás ese tén té te les ár aján la tot,
– a terv ki vi te le zé sé hez tar to zó rész le tes költ ség ve tést.

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– res ta u rá tor, pre pa rá tor tisz te let dí ja és an nak járulékai,
– anyag vizs gá la tok költ sé ge,
– szak mai anyag költ ség,
– szál lí tá si költ ség,
– do ku men tá lás költ sé ge.

A fen ti ek tõl el té rõ költ sé ge ket a pá lyá zó nak in do kol nia kell.
A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõny ben ré sze sül nek azok a pá lyá zó in téz mé nyek, akik a fel ada tot sa -

ját szak em ber rel végeztetik el.

A pá lyá zat szak mai be szá mo ló já nak tar tal maz nia kell:
– res ta u rá lás és kon zer vá lás ese tén az el ké szí tett do ku men tá ci ót,
– új gya ra po dás ese tén a pre pa rá tu mok mú ze u mi lel tá ri do ku men tá ci ó ját (kar ton já nak  má -

solatát).

A pá lyá zó in téz mény nek a mû tárgy meg óvá si do ku men tá ci ó nak a nagy kö zön ség szá má ra ké -
szü lõ is mer te té sét (le írást és ké pe ket) az in téz mény (vagy ha neki nincs, a fenn tar tó) hon lap ján kell
kö zöl nie, to váb bá a szak mai be szá mo ló be nyúj tá sá tól szá mít va leg alább egy évig ott kell tar ta nia, az
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eh hez kap cso ló dó elekt ro ni kus fe lü let NKA ál tal meg ha tá ro zott for mai elemei letölthetõk:
http://www2.nka.hu/download/nka.muzeumok.rar.

2. Gyûj te mény gya ra pí tás ra, el sõ sor ban a nem ze ti kul tu rá lis örök ség ve szé -
lyez te tett em lé ke i nek meg men té sé re

Al té ma kód szá ma: 2309

Pá lyáz ni a 2008. már ci us 31-ig meg va ló su ló prog ra mok ra le het.

A ré gé sze ti fel tá rá sok költ sé ge it a kol lé gi um nem tá mo gat ja, azok a Mû em lé ki és Ré gé sze ti
Szak mai Kol lé gi um hatáskörébe tartoznak.

A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a meg vá sá rol ni kí vánt tár gyak jegy zé két,
– ál la pot le írást,
– fo tót (vagy raj zot),
– a tárgy meg vá sár lá sá nak szak mai in dok lá sát.

A pá lyá zat el bí rá lá sá nál elõny ben ré sze sül nek:
– a tárgy együt te sek meg vá sár lá sá ra vo nat ko zó pá lyá za tok,
– a meg lé võ kol lek ci ó kat ki egé szí tõ da ra bok meg vá sár lá sá ra vo nat ko zó pályázatok.

A pá lyá zat szak mai be szá mo ló já nak tar tal maz nia kell: a ki töl tött gyûj te mé nyi tárgy le író kar -
ton (vagy szek rény ka tasz ter) má so la tát, mûtárgyfotót.

A pá lyá zó in téz mény nek a meg vá sá rolt mû tárgy nagy kö zön ség szá má ra ké szü lõ is mer te té sét
(le írást és ké pe ket) az in téz mény (vagy ha neki nincs, a fenn tar tó) hon lap ján kell kö zöl nie, to váb bá a
szak mai be szá mo ló be nyúj tá sá tól szá mít va leg alább egy évig ott kell tar ta nia, az eh hez kap cso ló dó
elekt ro ni kus fe lü let NKA ál tal meg ha tá ro zott for mai ele mei letölthetõk: http://www2.nka.hu/
 download/nka.muzeumok.rar.

3. A mú ze u mok ban õr zött szel le mi és tár gyi örök ség tu do má nyos és mu ze o ló -
gi ai fel dol go zá sa (gyûj te mé nyi és szak ka ta ló gu sok, for rás ki ad vá nyok, az adott mú ze um
ál tal szer ve zett tu do má nyos ta nács ko zás anya gá nak nyom ta tott és/vagy elekt ro ni kus for -
má ban tör té nõ meg je len te té se)

Al té ma kód szá ma: 2312

A kol lé gi um a bí rálat so rán az aláb bi szem pon to kat ki e mel ten ér té ke li:
– a ki ad vány is me ret len, vagy ki emelt fon tos sá gú gyûj te mé nye ket, for rá so kat mutat be,
– a ki ad vány ide gen nyel ven je le nik meg, il let ve a mû ter je del mé vel ará nyos ide gen nyel vû ki -

vo na tot tartalmaz,
– az elekt ro ni kus tar ta lom ke re sõ vel és egyéb fel hasz ná ló ba rát tar ta lom szol gál ta tás sal ké szü lõ,

to váb bá a meg je le nés után nyil vá no san elekt ro ni kus úton el ér he tõ kiadványok megjelentetését.
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A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
– a kö tet ter ve zett meg je le né si pél dány szá mát,
– lek to ri vé le ményt,
– ár aján la tot,
– di gi tá lis meg je len te tés ese tén gyár tá si ár aján la tot,
– 100 in gye nes pél dány át en ge dé sé rõl szó ló nyi lat ko za tot.

A kol lé gi um tag jai ké rik, hogy a kéz ira tok ba be te kint hes se nek. Ezért a pá lyá zók nak a kéz ira to -
kat hon lap juk nem nyil vá nos ré szén kell el he lyez ni ük, majd a pá lyá zat ban meg ad ni uk az el éré si utat.
Ezt a kol lé gi um azért kéri, hogy a pá lyá zók nak ne kell jen az ese ten ként igen nagy terjedelmû
kéziratokat lemásolniuk.

Tá mo ga tás az aláb bi ki adá sok ra kér he tõ:
– for dí tói dí jak szám lá val tör té nõ ki fi ze té se,
– nyom dai elõ ké szí té si mun kák
  = szö veg- és kép be vi tel (írás, szken ne lés)
  = ki ad vány szer kesz tés (sze dés, tör de lés)
  = kép fel dol go zás (szer kesz tés, op ti ma li zá lás)
  = kor rek tú ra
– nyom da költ ség (le vi lá gí tás, pa pír költ ség, mon tí ro zás, nyo más, haj to ga tás, kör be vá gás, le -

mez ké szí tés, kö té szet, kö té sze ti anya gok, csomagolás, szállítás),
– di gi tá lis meg je le nés ese tén:
  = a tar ta lom elekt ro ni kus meg je len te té sé nek prog ra mo zá si költ sé gei
  = gyár tá si költ sé gek (be le ért ve a hoz zá tar to zó nyom dai mun ká kat is).

A dön tés nél elõnyt je lent az elekt ro ni kus tar ta lom ke re sõ vel és egyéb fel hasz ná ló ba rát tar ta -
lom szol gál ta tás sal ké szü lõ, to váb bá a meg je le nés után nyil vá no san elekt ro ni kus úton elérhetõ
kiadványok megjelentetése.

A pá lyá zat

2007. szep tem ber 14-ig be ér ke zõ en

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

Mú ze u mi Szak mai Kol lé gi um
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A MEG ALA KU LÁS IGA ZO LÁS ALÓL MEN TE SÜ LÕ
IN TÉZ MÉ NYEK LISTÁJA

A meg ala ku lást iga zo ló ok irat be nyúj tá sa alól men te sü lõ in téz mé nyek lis tá ja

Az OKM fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si in téz mé nyek
Ha gyo má nyok Háza 
Hon véd Együt tes 
Ipar mû vé sze ti Mú ze um 
Kor társ Mû vé sze ti Mú ze um – Lud wig Mú ze um 
Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal 
Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Szak szol gá lat
Ma gyar Ál la mi Ope ra ház 
Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet és Kép zõ mû vé sze ti Lektorátus
Ma gyar Nem ze ti Film ar chí vum 
Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria 
Ma gyar Nem ze ti Mú ze um 
Ma gyar Or szá gos Le vél tár 
Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um 
Mû csar nok 
Mû em lé kek Nem ze ti Gond nok sá ga
Nép raj zi Mú ze um 
OKM Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság 
OKM Hi va ta la 
Or szá gos Ide gen nyel vû Könyv tár 
Or szá gos Mû sza ki Mú ze um 
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár 
Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um és In té zet 
Pes ti Ma gyar Szín ház 
Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um 
Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um 
Szép mû vé sze ti Mú ze um 

Más fõ ha tó sá gok hoz és/vagy ön kor mány zat ha tás kö ré be tar to zó in téz mé nyek 
Bu da pes ti Tör té ne ti Mú ze um 
FSZH-Mo bi li tás Or szá gos If jú sá gi Szol gá lat
Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um 
Ká ro lyi Pa lo ta Kul tu rá lis Köz pont 
Köz le ke dé si Mú ze um 
Ma gyar Me zõ gaz da sá gi Mú ze um 
Ma gyar Nem ze ti Fil har mo ni kus Ze ne kar, Ének kar és Kot ta tár 
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Könyv tá ra 
NUSI: Nem ze ti Után pót lás ne ve lé si- és Sport szol gál ta tó In té zet Test ne ve lé si 
 és Sport mú ze um Igazgatósága
Sza bó Er vin Könyv tár 
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Le vél tá rak 
Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra 
Ba ra nya Me gyei Le vél tár 
Bé kés Me gyei Le vél tár
Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Le vél tár 
Bu da pest Fõ vá ros Le vél tá ra 
Csong rád Me gyei Le vél tár 
Fej ér Me gyei Le vél tár 
Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye Gyõ ri Le vél tá ra 
Gyõr-Mo son-Sop ron Me gye Sop ro ni Le vél tá ra 
Haj dú-Bi har Me gyei Le vél tár 
He ves Me gyei Le vél tár 
Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Le vél tár 
Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra 
Nóg rád Me gyei Le vél tár 
Pest Me gyei Le vél tár 
So mogy Me gyei Le vél tár 
Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra 
Tol na Me gyei Ön kor mány zat Le vél tá ra 
Vas Me gyei Le vél tár 
Veszp rém Me gyei Le vél tár 
Zala Me gyei Le vél tár 

Me gyei mû ve lõ dé si köz pon tok 
Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Köz mû ve lõ dé si Szak mai Ta nács adó 
 és Szol gál ta tó Intézete 
Ba ra nya Me gyei Kul tu rá lis és Ide gen for gal mi Központ 
Bar ta ko vics Béla Mû ve lõ dé si Köz pont
Bar tók Béla Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont, Gyõr 
Bé kés Me gyei Könyv tár és Hu mán Szol gál ta tó Cent rum Kul tu rá lis Irodája
Bu da pes ti Mû ve lõ dé si Köz pont 
Csong rád Me gyei Köz mû ve lõ dé si Ta nács adó Köz pont 
Fej ér Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont, Ba rát ság Háza
Haj dú-Bi har Me gyei Ön kor mány zat Köl csey Fe renc Köz mû ve lõ dé si Ta nács adó 
 és Szol gál ta tó Intézet
Köz mû ve lõ dé si és Ide gen for gal mi Intézet
Ma gya ri Zol tán Vá ro si és Me gyei Mû ve lõ dé si Köz pont, Tata 
Me gyei Mû ve lõ dé si és If jú sá gi Köz pont
Nóg rád Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet 
Pest Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet
So mogy Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga
Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Ön kor mány zat Me gyei Pe da gó gi ai, Köz mû ve lõ dé si 
 és Kép zé si Intézete 
Tol na Me gyei Ön kor mány zat Ál ta lá nos Mû ve lõ dé si Központja 
Veszp rém Me gyei Köz mû ve lõ dé si In té zet 
Zala Me gyei Mû ve lõ dé si és Pe da gó gi ai Intézet
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Me gyei könyv tá rak 
Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Ka to na Jó zsef Me gyei Könyv tá ra 
Ba las si Bá lint Me gyei Könyv tár, Sal gó tar ján 
Bé kés Me gyei Könyv tár, Bé kés csa ba
Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár, Szom bat hely 
Bró dy Sán dor Me gyei és Vá ro si Könyv tár, Eger 
Csor ba Gyõ zõ Me gyei Könyv tár, Pécs 
Deák Fe renc Me gyei Könyv tár, Za la eger szeg 
Eöt vös Ká roly Me gyei Könyv tár, Veszp rém 
II. Rá kó czi Fe renc Me gyei Könyv tár, Mis kolc 
Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Ver seg hy Fe renc Könyv tár és Mû ve lõ dé si In té zet, Szolnok 
Kis fa lu dy Ká roly Me gyei Könyv tár, Gyõr 
Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Jó zsef At ti la Me gyei Könyv tá ra, Tatabánya 
Me gyei és Vá ro si Könyv tár, Ka pos vár 
Mé li usz Ju hász Pé ter Me gyei Könyv tár és In for má ci ós Köz pont, Deb re cen 
Mó ricz Zsig mond Me gyei és Vá ro si Könyv tár, Nyír egy há za 
Pest Me gyei Könyv tár, Szent end re
So mo gyi Ká roly Vá ro si és Me gyei Könyv tár, Sze ged 
Tol na Me gyei Ön kor mány zat Illyés Gyu la Me gyei Könyv tá ra, Szek szárd 
Vö rös marty Mi hály Me gyei Könyv tár, Szé kes fe hér vár 

Me gyei mú ze u mok 
Bács-Kis kun Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga
Ba ra nya Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga 
Bé kés Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga
Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság 
Fej ér Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga 
Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga 
Haj dú-Bi har Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga 
He ves Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga
Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga 
Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma i nak Igaz ga tó sá ga 
Móra Fe renc Mú ze um Csong rád Me gyei Ön kor mány zat Mú ze u ma 
Nóg rád Me gyei Mú ze u mi Szer ve zet 
Pest Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga 
Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga
Tol na Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga
Vas Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga 
Veszp rém Me gyei Mú ze u mi Igaz ga tó ság 
Zala Me gyei Mú ze u mok Igaz ga tó sá ga 

Egy há zak 
Ma gyar Ka to li kus Egy ház 
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház 
Ma gyar or szá gi Re for má tus Egy ház 
Ma gyar or szá gi Zsi dó Hit köz sé gek Szö vet sé ge 
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Fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek 

Egye te mek 

Ál la mi egye te mek 
Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem 
Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egyetem 
Deb re ce ni Egye tem 
Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem, Bu da pest 
Ka pos vá ri Egye tem 
Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Egye tem, Bu da pest 
Ma gyar Kép zõ mû vé sze ti Egye tem, Bu da pest 
Mis kol ci Egye tem 
Mo holy-Nagy Mû vé sze ti Egye tem
Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem, Sop ron 
Pan non Egye tem
Pé csi Tu do mány egye tem 
Sem mel we is Egye tem, Bu da pest 
Szé che nyi Ist ván Egye tem, Gyõr 
Sze ge di Tu do mány egye tem 
Szent Ist ván Egye tem, Gö döl lõ 
Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye tem, Bu da pest 
Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem, Bu da pest 

Nem ál la mi egye te mek 
Egy há zi egye te mek 
Deb re ce ni Re for má tus Hit tu do má nyi Egyetem 
Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem, Bu da pest 
Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem, Bu da pest 
Or szá gos Rab bi kép zõ – Zsi dó Egye tem, Bu da pest 
Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem, Bu da pest 

Ma gán, il let ve ala pít vá nyi egye te mek 
And rás sy Gyu la Bu da pes ti Né met Nyel vû Egye tem 

Fõ is ko lák 

Ál la mi fõ is ko lák 
Ber zse nyi Dá ni el Fõ is ko la, Szom bat hely 
Bu da pes ti Gaz da sá gi Fõ is ko la 
Bu da pes ti Mû sza ki Fõ is ko la 
Du na új vá ro si Fõ is ko la 
Eöt vös Jó zsef Fõ is ko la, Baja 
Esz ter há zy Ká roly Fõ is ko la, Eger 
Ká roly Ró bert Fõ is ko la, Gyön gyös 
Kecs ke mé ti Fõ is ko la 
Ma gyar Tánc mû vé sze ti Fõ is ko la, Bu da pest 
Nyír egy há zi Fõ is ko la 

INTÉZMÉNYLISTA n NKA HÍRLEVÉL 863



Rend õr tisz ti Fõ is ko la, Bu da pest 
Szol no ki Fõ is ko la 
Tes se dik Sá mu el Fõ is ko la, Szar vas 

Nem ál la mi fõ is ko lák 
Egy há zi fõ is ko lák 
A Tan Ka pu ja Budd his ta Fõ is ko la, Bu da pest 
Ad ven tis ta Te o ló gi ai Fõ is ko la, Bu da pest 
Apor Vil mos Ka to li kus Fõ is ko la, Zsám bék 
Bap tis ta Te o ló gi ai Aka dé mia, Bu da pest 
Egri Hit tu do má nyi Fõ is ko la 
Esz ter go mi Hit tu do má nyi Fõ is ko la 
Gyõ ri Hit tu do má nyi Fõ is ko la 
Köl csey Fe renc Re for má tus Ta ní tó kép zõ Fõ is ko la, Debrecen 
Pá pai Re for má tus Te o ló gi ai Aka dé mia 
Pé csi Püs pö ki Hit tu do má nyi Fõ is ko la 
Pün kös di Te o ló gi ai Fõ is ko la, Bu da pest 
Sa pi en tia Szer ze te si Hit tu do má nyi Fõ is ko la, Budapest 
Sá ros pa ta ki Re for má tus Te o ló gi ai Akadémia 
Sola Scrip tu ra Te o ló gi ai Fõ is ko la, Bu da pest 
Sze ge di Hit tu do má nyi Fõ is ko la 
Szent Ata náz Gö rög Ka to li kus Hit tu do má nyi Fõ is ko la, Nyír egy há za 
Szent Ber nát Hit tu do má nyi Fõ is ko la, Zirc 
Szent Pál Aka dé mia, Bu da pest 
Veszp ré mi Ér se ki Hit tu do má nyi Fõ is ko la 
Vi téz Já nos Ró mai Ka to li kus Ta ní tó kép zõ Fõ is ko la, Esztergom 
Wes ley Já nos Lel kész kép zõ Fõ is ko la, Bu da pest 

Ma gán, il let ve ala pít vá nyi fõ is ko lák 
Ál ta lá nos Vál lal ko zá si Fõ is ko la, Bu da pest 
Bu da pes ti Kom mu ni ká ci ós és Üz le ti Fõiskola
Gá bor Dé nes Fõ is ko la, Bu da pest 
Har sá nyi Já nos Fõ is ko la, Bu da pest 
Hel ler Far kas Gaz da sá gi és Tu risz ti kai Szol gál ta tá sok Fõ is ko lá ja, Budapest 
Ko do lá nyi Já nos Fõ is ko la, Szé kes fe hér vár 
Mo dern Üz le ti Tu do má nyok Fõ is ko lá ja, Ta ta bá nya 
Moz gás sé rül tek Petõ And rás Ne ve lõ kép zõ és Ne ve lõ Intézete
Nem zet kö zi Üz le ti Fõ is ko la (In ter na ti o nal Bu si ness Scho ol), Budapest 
Zsig mond Ki rály Fõ is ko la, Bu da pest 

Egyéb in téz mé nyek 
MTV Zrt.
Ma gyar Rá dió Zrt.
MTI Zrt.
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AZ NKA 2007. II. FÉL ÉVI PÁ LYÁ ZA TI NAP TÁ RA

Kol lé gi um Be ér ke zé si ha tár idõ

Moz gó kép de cem ber 10. 

Épí tõ mû vé sze ti no vem ber 12. 

Nép mû vé sze ti ok tó ber 31. 

Fo tó mû vé sze ti ok tó ber 15. 

Le vél tá ri ok tó ber 10. 

Könyv tá ri ok tó ber 4. 

Kép zõ mû vé sze ti szep tem ber 25. 

Ipar mû vé sze ti szep tem ber 20. 

Mú ze u mi szep tem ber 14. 

Köz mû ve lõ dé si szep tem ber 14. 

Is me ret ter jesz té si nem ter vez ki írást

Mû em lé ki nem ter vez ki írást

Szép iro dal mi nem ter vez ki írást

Tánc mû vé sze ti nem ter vez ki írást

Szín há zi nem ter vez ki írást

Ze nei nem ter vez ki írást

Meg jegy zés: A be ér ke zé si ha tár idõ re vo nat ko zó vál toz ta tá si jo got a kol lé gi u mok,
il let ve az igaz ga tó ság fenn tart ják

A fen ti má so dik fél évi nap tár nem tar tal maz za a fo lyó irat-pá lyá za tok be ér ke zé si ha tár ide jét.
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó kiadásában
– a Kreátor Info Kft. szervezésében – megjelent a

„Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás
az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság

döntéseinek tükrében” címû kiadvány

A két kötetbõl álló kiadvány célja, hogy az egyes részterületeket sorra véve bemutassa, hogy
melyek azok a leggyakoribb hibák, amelyeket a helyi önkormányzatok a rendeleteik megalkotá-
sánál elkövetnek, mégpedig a jelentõsebb alkotmánybírósági határozatok tükrében. Mindezen túl
egy önálló kötet tartalmazza az Európai Bíróság azon ítéleteit, amelyekben helyi vagy regionális
önkormányzatok, illetve helyi vagy regionális hatóságok voltak érintettek, vagy ellenük folyt az
eljárás. E kiadvány olyan fontos információk gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.

A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû könyvben tematikus sorrendben kerül rendszerezésre az egyes té-
makörök szempontjából fontos AB határozatok rövid, kivonatolt tartalma, amely minden jegyzõ és
helyi döntéshozó számára – az önkormányzati rendeletalkotáshoz – szükséges és elengedhetetlen
jogforrás.

E mellett az egyes önkormányzati rendeletalkotási tárgykörökre vonatkozóan az önkormányzati
rendeletalkotásra felhatalmazást adó hatályos jogszabályok, az egyes rendeletek fõbb tartalmi ele-
meinek és ezen elemekhez kapcsolódó AB döntések ismertetésére is sor kerül. Az AB határozatok
lényegi kérdéseinek felvázolása mellett a megsemmisített rendeletek, szakaszok helyett helyes
megoldásokra is utal a kiadvány a célból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához.

A kötet fõ gerincét alkotják a következõ önkormányzati témákban alkotott alkotmánybírósági dön-
tések: a helyi jogalkotás általános kérdései és a jogi alapelvek érvényesülése az önkormányzati
rendeletekben, a helyi adó, a hatósági ár, a szociális támogatások, gyermekvédelmi ellátások,
lakás- és helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás, állattartás, közterület-használat, vásárok
és piacok rendje, építésügy, önkormányzati vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az önkormányzat szervezete és mûködése.

Külön érdekessége a kiadványnak, hogy a szerzõk olyan alkotmánybírósági határozatokat is bemu-
tatnak, amelyek idõközben a magyar jogszabályok módosítása, illetve a közösségi jognak való
megfelelés okán nem alkalmazhatók, ezzel ugyanis elkerülhetõ, hogy adott esetben a jogalkotó
olyan határozatra hivatkozzon a szabályozás során, amely okafogyottá vált.

Magyarország uniós csatlakozása óta kiemelt jelentõsége van a közösségi elõírások betartásának
is mind a helyi önkormányzati rendeletek alkotása, mind pedig a helyi önkormányzatok törvényes
mûködésének biztosítása során. Így a kiadvány az Európai Bíróság ítéleteinek rövid ismertetése
mellett az adott helyzetben alkalmazandó közösségi jogszabály hivatkozását, a helyes értelmezést
és a követendõ magatartást is tartalmazza. Más tagállamok önkormányzatainak negatív tapasz-
talatai nagy segítségül szolgálhatnak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal-
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíró-
ság döntéseinek tükrében” címû kötet szerzõi a magyar önkormányzati rendszer és az Európai Unió
joganyagának kiváló ismerõi:
Dr. Gyergyák Ferenc fõtanácsadó (Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága)
Dr. Orova Márta fõosztályvezetõ-helyettes (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)
Sárközyné dr. Szabó Piroska, jegyzõ
Dr. Zöld-Nagy Viktória közigazgatási jogász (ÖTM, Közigazgatási Hivatali, Jegyzõi és Hatósági
Fõosztály)

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az
Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt ajánlja az ország
valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének, fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési
elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt
vevõ hivatali munkatársaknak.

A 384 oldalterjedelmû kiadvány ára: 3948 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: kozlonycent-
rum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

..........................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság
és az Európai Bíróság döntéseinek tükrében” címû kiadványt (ára: 3948 Ft + postaköltség),
..................... 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 kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán
címû könyvét

A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági
környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg.
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak
néhány olyan példája a „nemzetek felett álló jognak”, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók
lehetnek.
A megjelent kötet – a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel – tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati
alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû
nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut.
A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy „a jogdogmatikai megfontolásokat
figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer
eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében,
hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse”.
A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az
európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alap-
értékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció „kulissza-
titkaiba”, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi
jogalkotásunk legújabb eredményeibe.
A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató. Haszonnal
forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média
munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért.

A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 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 internet-
címen.

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

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

dr. Kondorosi Ferenc

Jogalkotás a XXI. század hajnalán

címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az 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
belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás

868 NKA HÍRLEVÉL �



A Magyar Hivatalos Közlönykiadó

megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ
TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

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

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

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

Ára: 3024 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a 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 ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata címû kiadványt
(ára: 3024 Ft + postaköltség), ...................... 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 átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként

dr. Zavodnyik József

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény magyarázata I–II.

címû kétkötetes kiadványát.

A 2004. május 1-jén hatályba lépett, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. tör-
vény részletesen szabályozza a magyar biztosítási piac szereplõi piacra lépésének és mûködésének,
illetve a biztosításfelügyeleti hatóság tevékenységének egyes kérdéseit, téve mindezt a közösségi jog ren-
delkezéseinek való megfelelés igényével.

A jogszabály magyarázatára vállalkozó jelen munka feltárja a törvény belsõ összefüggéseit, ismertetve az
egyes elõírások közösségi biztosítási jogi hátterét is. Felhívja a figyelmet a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete által közzétett ajánlásokra, állásfoglalásokra, módszertani útmutatókra és tájékoztatókra, illetõ-
leg a bírósági határozatokra, ezáltal is megkönnyítve az egyes rendelkezések helyes értelmezését és gya-
korlati alkalmazását.

Ajánljuk elsõsorban mindazoknak, akik mindennapi munkájuk során a biztosítási törvény elõírásait kell,
hogy alkalmazzák, így a biztosítók munkatársainak, a biztosításközvetítõknek és a biztosítási szaktanács-
adóknak, de a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban a biztosítás területével foglalkozóknak, to-
vábbá a biztosítási jogot tanulóknak is.

A szerzõ, dr. Zavodnyik József 1991-tõl 2001-ig az Állami Biztosításfelügyeletnél, illetve a Pénzügyi Szer-
vezetek Állami Felügyeleténél dolgozott, 2001-tõl a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagja.
Az elmúlt években számos publikációja jelent meg a biztosítási jog tárgyában, s több helyen oktat biztosítá-
si ismereteket.

A 848 oldal terjedelmû, kétkötetes kiadvány ára 3675 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 biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény magyarázata I–II. címû két-
kötetes kiadványt (ára: 3675 Ft áfával) ................. példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

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

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

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

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
megjelentette a Közlöny Könyvek sorozatának újabb köteteként a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû könyvet.

A könyv összefoglalja a határainkon túl élõ magyarok támogatásának módozatait és intézményeit szabá-
lyozó rendelkezéseket, valamint rövid áttekintést ad azokról a kedvezményes banki eszközökrõl, amelyek
elõsegítik az adott térségek gazdasági fejlõdését.

A támogatási rendszer alapelve: jobb feltételeket teremteni a magyar honfitársainknak a szülõföldön mara-
dáshoz.

Ajánljuk a kiadványt magánszemélyeknek és intézményeknek, akik/amelyek
– részletesebb ismereteket akarnak szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túli térségek regionális fejlesztésében kívánnak részt venni és ehhez kívánnak információt

szerezni a támogatási rendszerrõl,
– a határainkon túl élnek, mûködnek és támogatást remélnek szerezni fontos céljaik megoldásához,
– egyetemi tanulmányokat folytatnak vagy egyetemeken a támogatási rendszer oktatásával is foglalkoznak.

A 336 oldal terjedelmû kiadvány ára 3465 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
Megrendelem a

HATÁRON TÚLI MAGYAROK KEDVEZMÉNYEINEK
ÉS TÁMOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

címû, 336 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 3465 Ft áfával) ........... példányban, és kérem juttassák el alábbi címemre:

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

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

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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