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Bartók Boulevard 

Egyesület

Budapest 150 fejlődési stációk Buda 

belvárosában-a múlt és jelen párhuzama 

Újbudán

Kiadvány- barangoló füzet, séták, kiállítás. 2 000 000

Bodó Veronika
VISU slowdesign: Budapest 150 - utazó 

pecsét készlet

Öt doboz pecsét készlet készítése, mellyel csatlakozna a 

BP 150 rendezvényeihez, Bp. múzeumaihoz. A pecsétek 

történelmi korszakokhoz tartozó épületeket 

jelenítenének meg.

750 000

Melange Kft. Egy igazi nagybudapesti polgár

Kiállítás, melynek középpontjában Marton Alajos 

kereskedő és feleségének vélhetően Glatz Oszkár által 

megfestett portréja áll. Életútja példaértékű minta a ma 

pályakezdő fiataljai számára is.

2 000 000

Kortárs Alkotók 

Fotóművészeti Egyesülete

"Itt van a város, vagyunk lakói…"- Bp. 150-

kortárs magyar fotókiállítás

A Budapest FotóFesztivál keretében, nyílt fotópályázat, 

kiállítás a Kiscelli Múzeumban múzeumpedagógiai 

foglalkozással.

2 000 000

Kollektív Fotográfia Kft.
A hetvenes évek Budapestje egy srác 

szemével

Kereki Sándor életmű kiállítás - A hetvenes évek 

Budapestje egy srác szemével. 
2 000 000

Csokonai Kulturális 

Központ és 

Kommunikációs Közhasznú 

Nonprofit Kft.

A Szebeni Műhely kiállításai és kiadványai a 

Budapest 150 emlékévre

"Budapest 17 szemmel" kiállítás és kiadvány, az 

emlékévre készülő anyagból nagyszabású szabadtéri 

kiállítás.

2 000 000

Virágvölgyi István
Szemtanú - Híres budapesti fotók egykor és 

ma

Öt-öt perces internetes videóból álló sorozat, nagynevű 

kortárs fotográfusok 30-60 évvel ezelőtt készült ikonikus 

budapesti képeiből, mely a 24.hu felületén lesz látható.

1 850 000

Csoszó Gabriella
vagyunk lakói…-részvételi és drámás 

fotóprojekt fiatalokkal

4 budapesti középiskola egy-egy osztályának diákjaival 

fotós projekt, drámapedagógiai elemekkel gazdagítva. 

(témakeresés, fotóséta, kollázskészítés)

1 102 000

TERC Kft. A 150 éves Budapest színeváltozása
Kiadvány/könyv az elmúlt évtized jelentős építészeti 

emlékeiről.
2 000 000

Nádor és Társa Tanácsadó 

Iroda
Világváros születik - zsidó szerepvállalás

Tudományos ismeretterjesztő könyv, a zsidóság szerepe 

abban, hogy Pest, Buda és Óbuda egy igazi világváros 

lett. 

1 050 000

Hajnáczky Tamás Attila
A cigányzenészek kulturális öröksége a 

fővárosban

Tanulmánykötet. A cigányzene és cigányzenészek 

elválaszthatatlan része a magyar kultúrának és fordítva.
900 000

Napvilág Kiadó Kft. Kérdések és válaszok Budapestről

Új kötet a “Kérdések és válaszok”-sorozatban, fókuszban 

az 1873-as városegyesítéssel létrejött település 

története és annak társadalmi aspektusai.

600 000

Szöllősi Mátyás Budapest Katalógus - a főváros rejtett arcai

10 mélyinterjú, 50 évnél fiatalabb Budapesthez szorosan 

kötődő alkotóval, akik bár meghatározóak saját 

területükön, de nincsenek előtérben, plusz 50 portré 

részben fotósorozattal kiegészítve.

960 000

Libri Könyvkiadó Kft., 

imprint Park Kiadó

A Budapest könyv átdolgozott kiadásának 

megjelentetése

Új kiadás, melynek hangneme más lett. Sok Fortepan-

kép és a szerző saját felvételei egészítik ki a könyvet. Két 

tucat QR kód segít abban, hogy a könyv és az internet 

összekötésével újszerű kiadvány jöjjön létre.

2 000 000

Centrál Kiadó Csoport Kft. Vidák Zsolt: Budapesti böngésző
Kétnyelvű, hiánypótló kiadvány, magyar és angol nyelvű 

játékot segítő kérdésekkel.
1 000 000

Manó Könyvek Kiadó Kft.
Budapest főváros! - Gyerekkönyv a 

városegyesítés korából

Egy izgalmas, fordulatos nyomozás történetén keresztül 

ismerkedhetnek meg a gyerekek a kor kiemelkedő 

szereplőivel és a városegyesítés körülményeivel.

1 498 000

Athenaeum Kiadó Kft. Sétakönyvek - Útikönyv sorozat

A sorozat célja, hogy az érdeklődők kezébe egy színes, 

frissen fotózott, könnyen befogadható könyvet adjon, 

mellyel néhány óra alatt bejárható a javasolt útvonal… 

Tervezett kötetek: Városliget, Margitsziget, Damjanich 

utca, Népszínház utca..

2 000 000

Fisli Éva Ilona Robert Capa: Budapesti beszélgetés 

Robert Capa Conversation in Budapest című képes 

útibeszámolójának magyar fordítása és jegyzetekkel, 

fotókkal kiegészített újrakiadása.

2 000 000
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Pagony Kiadó Kft. Abszolút történelem Budapest utcáin

Az Abszolút töri 2019 óta fut. A könyvekből városi séták 

készülnek. Tervezett helyszínek: Palotanegyed, Corvin 

köz, New York Kávéház és környéke.

2 000 000

Magyar Bélyeggyűjtők 

Országos Szövetsége
Budapest, az ország szíve-bélyegeken

Budapest történetének vetületeit, mai szerepét, 

jellegzetességeit bemutató kiállítás készítése. 

Vándorkiállításként működne időszakosan befogadni 

kívánó budapesti, vidéki iskolákban, emellett 

esszépályázatot, vetélkedőt hirdetnek a témához 

kapcsolódóan.

690 000

Kortárs Építészeti központ 

Alapítvány

Trust Your Architect! - Várostervező 

építészek

Havi beszélgetéssorozat építész pályakezdőknek az 

aktuális témákat feszegetve. Tervezett témák: 

Működtetés és emlékezés; Reprezentáció és/vagy 

közhaszon; Infrastruktúra; Gegek a városban.

1 160 000

Ferenczi Sándor Egyesület
FERENCZI 150 BUDAPEST: "Budapest válik 

mozgalmunk központjává" (Freud)

Nemzetközi konferencia és kiállítás. A kiállítás kétnyelvű 

(magyar, angol), digitális felületekkel ás három 

dimenzióban hibrid módon, így később is felhasználható 

hazai és nemzetközi fórumokon (felsőoktatás, 

kihelyezett tanórák, távoktatás, konferenciák), 

elősegítve a kulturális turizmust.

2 000 000

dr. Torma Tamás Egy hely… Budapest 150 videók

Videósorozat (Építészfórum felületein, facebookon) egy-

egy épületről, térről, helyről, melyek építészeti vagy 

kulturális jelentőségük mellett többet jelentenek, amiket 

mindenki ismer, van róla emléke, múltat, különleges 

történeteket is hordoznak.

1 900 000

Litera.hu Kft. Privát Budapest (filminterjúk)

A „Privát Budapest” projekt 12 írót tervez kifaggatni 

arról, hogy milyen városhoz kötődő történeteket őriz 

családi emlékezetük, miként éltek errefelé 80-90 vagy 

akár 100-150 évvel ezelőtt szüleik, nagyszüleik, 

rokonságuk, milyen anekdotákat, generációról 

generációra hagyományozott elbeszéléseket őriznek 

távolabbi időkből.

2 000 000

Anaglif Fotó Bt.
Budapest útikalauz időutazóknak - 3D-s 

multimédiás fotókiállítás

A pályázattal egy olyan különleges sztereó- (3D-s) 

fotókiállítást terveznek, amely magán- és 

közgyűjtemények anyagainak segítségével a világvárossá 

fejlődő Budapest múltjába vezetné vissza nézőit, 

nagyjából a városegyesítéstől az 1900-as évek elejéig 

tartó időszakba. A főváros ismerős helyszíneit és 

korabeli atmoszféráját megidéző városképek 

bemutatásán túl a kiállítás a legjelentősebb 

eseményekről is tudósítana.

2 000 000

Kulturális Örökség 

Menedzserek Egyesülete
Nemzeti Sávoly Program

A munka során egy fiktív kormányhatározat népszerűsítő 

kampányát alkotnánk meg. Ennek része egy honlap, 3-4 

db 15 mp-es imázs videó, a város fontos tereiben 

elhelyezett A/2 plakátok (50 db) és projekt molinók (5 

db), egy vezetett séta a Várnegyedben, egy 

sajtóközlemény és a honlapról letölthető kifestő 

gyerekeknek.

540 000


