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TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP BIZOTTSÁGÁNAK
2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL
A Nemzeti Kulturális Alap (továbbiakban: NKA) Bizottsága a 2007. évben is az NKA-ra
vonatkozó törvényben, annak végrehajtási rendeletében, valamint a NKA Ügyrendjében
meghatározottak szerint – a miniszter által jóváhagyott – éves munkaterv alapján látta el elvi,
irányítói és koordinálói feladatait.
A Bizottság jogszabályokban meghatározott feladatait – döntően – a bizottsági üléseken
gyakorolta. Az ülések – a nyári hónapok kivételével – havi rendszerességgel szerveződtek, ahol a
helyzetnek megfelelően szakmai, jogi, gazdasági és szervezési kérdéseket vitattak meg, és
hoztak azokra vonatkozóan határozatokat. Az ülések témáját és a hozott határozatokat a
következő fejezet tartalmazza.
A 2007. évben többször tárgyalta az NKA Ügyrendjét, amelyet a OKM Minisztere 2007. május
30-i hatállyal léptetett érvénybe.
A Bizottság elnöke és tagjai aktív kapcsolatot tartottak fenn az egyes állandó és ideiglenes
szakmai kollégiumokkal, biztosított volt a kölcsönös tájékoztatás, tájékozódás.
Évi két alkalommal volt találkozó a Bizottság és a kollégiumok elnökei között, ahol az aktuális
feladatok megbeszélésére, továbbá információk cseréjére volt lehetőség.
A Bizottság a beszámoló évében is fokozott hangsúlyt fektetett az NKA PR munkájára. Ennek
keretében többféle sajtóorgánumon és egyéb reklámhordozón keresztül törekedett ismertté tenni
az NKA által támogatott eseményeket.
A Bizottság kiemelten kezelte a „PÉCS Európa fővárosa 2010” c. programot.
Megkülönböztetett figyelmet fordított továbbá az NKA kollégiumai által történő folyóirat
támogatás szabályozására (auditálás, betétlap, paraméterek meghatározása stb).
A Bizottság az összeférhetetlenségek miatt határozatképtelenné vált kollégiumokhoz benyújtott
pályázatokat ülésein elbírálta.
A Bizottság meghatározta a kollégiumok tárgyévi beszámolásának szempontjait, az előző évi
beszámolókat megtárgyalta, szükség szerint kibővíttette, majd elfogadta.
A Bizottság elnöke az OKM miniszteri értekezletének állandó meghívottjaként koordinálta a
minisztériumi elvárásokat az NKA lehetőségeivel.
A Bizottság elnöke
– külső források megszerzése érdekében több sikeres kapcsolatot teremtett, amelyekről a
beszámoló későbbi fejezeteiben részletesen lesz szó;
– a Bizottság rendszeres tájékoztatása mellett, véleményük kikérésével – szervezte a
kollégiumok tisztújítását.
A Bizottság munkáját az Igazgatóság szervezeti egységét képező Bizottsági Szakértői Csoportja
segítette. A Csoport éves munkaterv alapján működik, arról évvégén beszámolót készít, amelyet
a Bizottság fogad el. A Bizottság munkáját külső szakértők is segítették.
A Bizottság és az Igazgatóság együttműködése megfelelő volt.
A Bizottság munkájáról a részletes beszámolót a következő fejezetekben ismertetjük.
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A BIZOTTSÁG ÜLÉSEIN SZÜLETETT HATÁROZATOK

A Bizottság a 2007. év során kilenc rendes ülést tartott, melyek közül egy ülésen (december)
csak tájékoztató napirendi pontok kerültek tárgyalásra, döntés, határozat nem született.
A szakmai kollégiumok vezetőivel a Bizottság az év folyamán többször tartott közös
megbeszélést – melynek keretében a tagok közös eszmecserét folytattak több témában, s
megismerhették az egyes kollégiumok kereteit, valamint a Bizottsága annak felhasználására
vonatkozó javaslatait, fő irányelveit is.
A Bizottság ülésein a következő határozatok születtek:
2007. január 22.
1/2007. (I. 22.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2006. évi többlet járulékbevételből szabad
pályáztatásra felhasználható 199,3 millió Ft-ot az alábbiak szerint osztja fel:
Ismeretterjesztés és környezetkultúra – keretnövelés
30 millió Ft
Mozgókép kollégium – Tarr Béla koprodukciós
filmje (címzett támogatás)
30 millió Ft
Közművelődési kollégium – keretnövelés
10 millió Ft
Műemlék és régészet kollégium – keretnövelés
10 millió Ft
Népművészeti kollégium – keretnövelés
10 millió Ft
Színházi kollégium – keretnövelés
10 millió Ft
Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes
Kollégium – keretnövelés (Turizmus)
20 millió Ft
A Bizottság felhatalmazza az Elnököt, hogy a Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes
Kollégiuma 100 millió Ft értékű, ún. „Turizmus támogatás” érdekében az OKM és az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium között kötendő szerződés érdekében a
Bizottság nevében eljárjon.
A Bizottság a fenti keretből fennmaradó 79,3 millió forintról később dönt.
Fentiek alapján az NKA 2007. évi pénzkerete a következőképpen alakul:
2006. évi többletbevétel
204,3 millió Ft
2007. évre tervezett kulturális járulékbevétel
8 500,0 millió Ft
Bevételek együtt
8 704,3 millió Ft
Működési kiadásokra (-)
830,0 millió Ft
2007. évi kommunikációra (-)
38,6 millió Ft
Pályáztatásra, feladatokra fordítható
7 835,7 millió Ft
Ebből: miniszteri keret
1 958,9 millió Ft
pályázatokra és kiemelt feladatokra
5 876,8 millió Ft
A pályáztatás során kiemelt feladatokra fordítandó
Kiemelt Kulturális Események Id. Kollégiuma
851,0 millió Ft
Magyar Művelődéstörténeti Lexikon megvásárlása,
postázása
0,5 millió Ft
Az állandó kollégiumok kereteire felhasználható 5 025,3 millió Ft
A határozatnak megfelelő kollégiumi kereteket az 1. sz. melléklet tartalmazza.
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2/2007. (I. 22.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a kollégiumok – a Műemléki és Régészeti Szakmai
Kollégium kivételével – éves szabad kereteiket 2007. augusztus 31-ig annak 80%-áig
használhatják fel.
A fennmaradó 20% további sorsáról – azaz az Igazgatóság előterjesztésében megjelölt
összegekről –, a tárgyév szeptemberében hoz döntést.
3/2007. (I. 22.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA-ról szól 2005. év CXL. törvény 7/A,
valamint 9.§-ában előírtaknak megfelelően a következő arányok meghatározását javasolja
miniszteri elfogadásra: A Bizottság az NKA-ra vonatkozó törvény 7/A §-ának és a törvény 9. §ának 3 bekezdésében foglalt feltételeket az alábbiak szerint konkretizálja, amelyhez Miniszter úr
egyetértését kéri:
A Nemzeti Kulturális Alap terhére a szakmai kollégiumok
a) a következő három évre a 2007. évi pénzkeretük összesen 45%-áig, az egyes évekre
vonatkozóan a keret 15-15%-áig vállalhatnak az érintett évek várható bevétele terhére
kötelezettséget az érintett évek várható bevétele terhére.
b) a részben, vagy egészben visszatérítendő támogatásokra 10%-ot,
- a meghívásos pályázatokra szintén 10%-ot, valamint
- egyedi döntésekre ugyancsak 10%-ot használhatnak fel a 2007. évi pénzkeretükre vetítve.
Az összeg megállapításánál a kollégium éves pénzkeretét kell figyelembe venni a Bizottság által,
az adott kollégium számára konkrét cél-, vagy címzett feladatok végrehajtására/pályáztatására
biztosított külön többlet-pénzkeret nélkül.
A fenti mértékektől való eltérést a kollégium – írásos indokolással – kezdeményezheti a
Bizottság elnökénél, aki köteles az előterjesztést – döntés céljából – a Bizottság-, illetve a
Miniszter elé vinni.
Az egyes kollégiumok kereteit a 2. számú melléklet szerint kell megállapítani.
4/2007. (I. 22.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag döntéssel elfogadta az NKA 2007. évi első félévi pályázati beérkezések
ütemezését azzal a kitétellel, hogy a Zenei Szakmai Kollégium esetében további egyeztetésekre
van szükség a kollégium vezetése és az Igazgatóság között.
5/2007. (I. 22.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag döntéssel, az ülésen elhangzott módosítási kérelmek átvezetése mellett
elfogadta a Bizottság 2007. évi munkatervét.
6/2007. (I. 22.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag döntéssel úgy döntött, hogy a MASZRE által az NKA pályázataira
felajánlott 45 millió forintot az alábbi célokra fordítja:
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium:
Tudományos, ismeretterjesztő és szakkönyvek szerzői számára alkotói támogatásként,
nyílt pályázat kiírására
30 millió Ft
Három könyvszakmai lap támogatása, meghívásos pályázatként
8 millió Ft
Szépirodalmi szakmai kollégium:
Szépirodalmi szerzők számára, alkotói támogatásként, nyílt pályázat kiírására 6 millió Ft
NKA Igazgatósága részére:
Pályázatok lebonyolításának költségeire
1 millió Ft
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7/2007. (I. 22.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Múzeumi Szakmai Kollégium kérését elfogadva az
ALFA-programok támogatását meghívásos pályázati formában rendeli lebonyolítani.
8/2007. (I. 22.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az érintett kollégiumok kérése alapján az NKA
Műemléki és Régészeti szakmai kollégiuma 2007. évi keretéből 450 000 forintot átcsoportosít a
Múzeumi szakmai kollégium keretéhez, annak érdekében, hogy a múzeumi és műemléki
kutatások eredményei könyv formában megjelenhessen.
9/2007. (I. 22.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Iparművészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott hat program esetében – egy tartózkodás
mellett – 6 plusz egy igen szavazattal az alábbiakról döntött: 1701/0077. sz. pályázatot illetően
külön javaslattal él a kollégium felé; míg a további öt pályázat esetében elfogadta a kollégium
által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.
10/2007. (I. 22.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Fotóművészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott egy program esetében 7 plusz egy igen
szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.
11/2007. (I. 22.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Építőművészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott három program esetében 7 plusz egy igen
szavazattal az elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét, a támogatási
összegeket az alábbiakban határozta meg:
2401/0075 sz. pályázat támogatási összeg: 26 500 000 Ft
2401/0079 sz. pályázat támogatási összeg: 2 070 000 Ft.
12/2007. (I. 22.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy 2006. évi szakmai kollégiumi beszámolókkal
kapcsolatban felmerült észrevételek átvezetésére, módosítására felhatalmazza a Bizottság
elnökét.
A javított beszámolói szempontrendszert a 3. sz. melléklet tartalmazza.

2007. március 12.
15/2007. (III. 12.) sz. határozat:
A Bizottság – két tartózkodás mellett – úgy döntött, hogy az új ügyrendben foglaltak szerint az
egyes pályázatokról érvénytelenségéről – az NKA Igazgatóságának a bírálati ülésre készített
javaslata alapján – a szakmai kollégiumok döntsenek.
Vitás kérdés esetén – a rendes eljárást követve – a Bizottság dönt.
16/2007. (III. 12.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az új ügyrendben a szakmai kollégiumok esetében is
– a Bizottság működéséhez hasonlóan – lehetővé kívánja tenni az írásbeli szavazást, az alábbi
szövegjavaslattal:
„A kollégium, – amennyiben jogszabály nem zárja ki, illetve az ügy természete lehetővé teszi és
nem esik jelen szabályzat „csak kollégiumi ülésen hozhatók döntések a következő kérdésekben„
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címszó alatt megfogalmazottak alá –, halasztást nem tűrő kérdésben a kollégiumi vezető
kezdeményezésére ülésen kívül, írásos megkeresés alapján is hozhat döntést. Ebben az esetben a
döntés megfelelő dokumentálásáról gondoskodni kell. Az ilyen módon született döntéseket a
kollégium következő üléséről szóló emlékeztetőben rögzíteni kell.”
17/2007. (III. 12.) sz. határozat:
A Bizottság – egy tartózkodás mellett – úgy döntött, hogy az új ügyrendben az „etikailag
kifogásolható magatartás” megfogalmazás valamennyi megjelenési helyén kerüljön törölésre.
18/2007. (III. 12.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az új ügyrendben a kollégiumi pénzügyi keretekre
vonatkozó felhasználást korlátozó szabályok a miniszteri keretre is érvényesek legyenek –
ügyrend 3.4 pontja.
19/2007. (III. 12.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az új ügyrendben a szakmai kollégiumok
határozatképességéhez szükséges jelenlétet – ügyrend 11.10 pont – a kollégium teljes
létszámának 2/3-ában kívánja meghatározni.
20/2007. (III. 12.) sz. határozat:
A Bizottság – egy ellenszavazat mellett – úgy döntött, hogy az új ügyrend 10. pontjában a
következő szöveg kiegészítést kéri: „Az Igazgatóság igazgatója az emlékeztetőt a hitelesítés előtt
észrevételezi. A már hitelesített emlékeztetővel kapcsolatos észrevételeket a Bizottság elnöke
tárgyalásra a Bizottság elé viszi”.
21/2007. (III. 12.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy – az általa javasolt módosítások átvezetésével – az
ügyrendet elfogadja, azt Miniszter úrnak aláírásra javasolja.
22/2007. (III. 12.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA Elnöki keretének 2007. évi mértékét 12
millió forintban javasolja Miniszter úrnak meghatározni.
23/2007. (III. 12.) sz. határozat:
A Bizottság, a Bizottsági szakértő csoport 2006. évi beszámolóját és 2007. évi munkatervét
egyhangú szavazással elfogadja.
24/2007. (III. 12.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Fotóművészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott egy program esetében 9 plusz egy igen
szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.
25/2007. (III. 12.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium által eljuttatott egy program esetében
9 plusz egy igen szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és
annak összegét.
26/2007. (III. 12.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kiemelt Kulturális Események ideiglenes
Kollégium alapító okiratát – a Területfejlesztési és Önkormányzati Minisztériummal kötött
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megállapodás értelmében – az előterjesztés megtárgyalása szerint módosítani javasolja Miniszter
úrnak.
27/2007. (III. 12.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a határon túli magyar lapok támogatási
programjának keretében a 2007. évben a Civil Fórum helyett a Kassai Figyelő című folyóirat
beszerzését írja elő, tovább, hogy a Könyvtárellátó Kht. 2006. évi határon túli magyar lapok
támogatásából visszautalandó – előre láthatóan – összesen 2 000 000 Ft-ot a 2007. évi költségek
lebonyolítására csoportosítja át. A teljes lebonyolításhoz szükséges összeg fennmaradó részét a
Könyvtári Szakmai Kollégium saját keretéből egészíti ki.
28/2007. (III. 12.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy annak érdekében, hogy az Európai Unió támogatási
engedélyezése alól az NKA felmentést kapjon, a szükséges végrehajtási utasítás módosítására –
az Igazgatóság közreműködését kérve – a Bizottság elnökét felhatalmazza.
Elnök úr vállalja, hogy a szöveg módosulásáról a Bizottságot – annak Miniszter úr számára
történő megküldésével egy időben – írásban tájékoztatja.
29/2007. (III. 12.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA törvényének – az Igazgatóság által átadott
dokumentum alapján történő – esetleges módosítása során a Bizottság nevében, utólagos
tájékoztatási kötelezettség mellett az NKA Elnöke eljárjon.

2007. április 23.
30/2007. (IV. 23.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag az alábbiakról döntött:
– Kiemelt Kulturális Események Kollégium 2007. évi pénzkeretét 9 millió forinttal csökkenti, a
tartalékkeretet pedig ugyanennyivel növeli.
Az így kapott, összesen 58,3 millió forintos tartalékkeretetet átmenetileg a következők szerint
osztja fel:
– Színházi szakmai címzett támogatás
(Arcus Temporum Művészeti Fesztivál színházi programjai,
IV. Országos Gyermekszínházi Szemle,
Szegedi Alternatív Színházi Szemle)
12 M Ft
– Zenei Szakmai Kollégium (Arcus Temporum
Művészeti Fesztivál zenei programjai,
Budapesti Kamaraopera - Monteverdi: Poppea
megkoronázása DVD-felvétel, Kodály CD-összkiadás)
25 M Ft
– Szépirodalmi Szakmai Kollégium
(Gáll Ernő-hagyatékrendezés, -kiadás)
1,5 M Ft
– Közművelődési Szakmai Kollégium
(Nagyszeben – Magyar Hét)
2 M Ft.
Fentiek szerint módosított kollégiumi kereteket és a tartalékkeret változását – egyetértés céljából
– az NKA Igazgatóság Miniszter úrhoz továbbítja.
A Bartók Új Sorozat Alapítvány jelzése alapján a CD-sorozatra fordítható összegből
„felszabadított” összeget tartalékba kell helyezni.
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31/2007. (IV. 23.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Múzeumi Szakmai Kollégium kérése alapján
annak 2007. évi egyedi keretének mértékét az éves keret 10%-áról 12%-ra emeli.
32/2007. (IV. 23.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA 40 millió Ft összegű visszatérítendő
támogatási keretét a 2007. évben is a Múzeumi szakmai kollégium célkereténél tartja nyilván.
33/2007. (IV. 23.) sz. határozat:
A Bizottság az NKA Bizottságának 2006. évi beszámolóját – a szövegrészeket összekötő
átvezető szakaszok elkészítésének igényével – elfogadta.
34/2007. (IV. 23.) sz. határozat:
A Bizottság az NKA Igazgatóságának 2006. évi beszámolóját – a tartalmi kiegészítésének
igényével – egyhangúlag elfogadta.
35/2007. (IV. 23.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA kollégiumainak 2006. évi szakmai
beszámolóját elfogadja.
36/2007. (IV. 23.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Iparművészeti szakmai kollégium által eljuttatott huszonegy program esetében – egy
összeférhetetlenség mellet – 6 plusz egy igen szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt
támogatási szándék tényét és annak összegét.
37/2007. (IV. 23.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium által eljuttatott egy program esetében
7 plusz egy igen szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és
annak összegét.
38/2007. (IV. 23.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Könyvtári
Szakmai Kollégium által eljuttatott tizenhat program esetében – 8 plusz egy igen szavazattal úgy
döntött, hogy a kollégium a Bizottság számára újra 10 millió forint összegben tegyen javaslatot,
melyet a Bizottság május 21-i ülésén újra tárgyal.
39/2007. (IV. 23.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Levéltári
Szakmai Kollégium által eljuttatott hat program esetében – egy összeférhetetlenség mellett – 8
plusz egy igen szavazattal úgy döntött, hogy a 2207/0110-es pályázat esetében 3,4 M Ft-os
támogatást javasol, a többi pályázat esetében a kollégium által javasolt támogatási szándék
tényét és annak összegét elfogadja.
40/2007. (IV. 23.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Múzeum
Szakmai Kollégium által eljuttatott tizennégy program esetében 7 plusz egy igen szavazattal
elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.
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2007. május 21.
42/2007. (V. 21.) sz. határozat:
A Bizottság a kollégiumok 2007. évi kereteivel kapcsolatban – a 2007. évi I-IV. havi
kulturálisjárulék-bevételek alakulása okán – egyhangúlag az alábbiakról döntött:
az állandó szakmai kollégiumok pénzkerete – a Műemléki és Régészeti szakmai kollégium
kivételével – az év elején jóváhagyott éves keret 80%-ára módosul (lásd mellékelt táblázat);
tartalékkeret nincs;
a kimutatott hiány megszüntetése érdekében minden 2007-ben meghiúsult, megszüntetett
pályázat pénzkerete, minden visszafizetett pályázati maradvány összege központosításra kerül
január 1-jéig visszamenően;
a Múzeumi Szakmai Kollégiumhoz rendelt visszatérítendő támogatás keretének visszafizetett
támogatások összegének kezelése a múzeumi kollégiumnál marad;
a miniszteri keret mértéke 2007-ben 1,640,2 Millió forintra módosul (a csökkenés mértéke
16,3%);
a Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium jelenlegi maradványa (32 millió forint) zárolásra
kerül.
Az NKA tv. 7/A és 9 §-a szerinti kereteknek (következő évekre vállalható keret, egyedi döntésre
felhasználható keret, meghívásos és visszatérítendő támogatásokra vonatkozó keretek) az év
elején jóváhagyott összegén a Bizottság nem változtat. A Bizottság felkéri az NKA
Igazgatóságát, hogy a Minisztert és a Bizottság elnökét havonta tájékoztassa a kulturálisjárulékbevétel alakulásáról. A járulékbefizetés további jelentős csökkenése esetén a Bizottság
rendkívüli ülést hív össze.
43/2007. (V. 21.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Fotóművészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott tizenegy program esetében 8 plusz egy igen
szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.
44/2007. (V. 21.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Képzőművészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott három program esetében 8 plusz egy igen
szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.
45/2007. (V. 21.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált Könyvtári
Szakmai Kollégium által eljuttatott tizenhat program esetében 8 plusz egy igen szavazattal
elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét.
46/2007. (V. 21.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a folyóirat-auditálást az idei évben is megrendeli,
forrását az NKA költségvetéséből kívánja fedeztetni.
Felkéri az NKAI-t, hogy a folyóirat-betétlap előterjesztés szerinti kiegészítését a Bizottság
következő ülésére készítsék el.
Egyetért abban, hogy a betétlap részeként a folyóirat-kiadók a pályázati évre vonatkozóan
készítsenek üzleti tervet, valamint, hogy az elszámolható rezsiköltség 5%-os mértékének
lehetőségét – változatlan módon – meg kívánja hagyni.
Az auditálás részleteiről, a pályázati felhívás úgynevezett 80%-os szabályáról és a nevezési díj
kérdéséről a Bizottság következő ülésén dönt.
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2007. június 25.
47/2007. (VI. 25.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Építőművészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott tizenöt program esetében 7 plusz egy igen
szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét, jogcímét és annak
összegét.
48/2007. (VI. 25.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Szépirodalmi Szakmai Kollégium által eljuttatott öt program esetében – egy tartózkodás mellett
– 6 plusz egy igen szavazattal elfogadta a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és
annak összegét
2608/0762 sz. pályázat:
400 000 Ft támogatás
2608/0764 sz. pályázat:
6 600 000 Ft támogatás
A többi pályázat esetében – egy összeférhetetlenség mellett – 7 plusz egy igen szavazattal a
kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta.

2007. szeptember 10.
49/2007. (IX. 10.) sz. határozat:
A Bizottság a kollégiumok 2007. évi kereteivel kapcsolatban egyhangúlag az alábbiakról
döntött:
Az NKA Igazgatóságának számításai alapján várható idei többletforrás összesen 847,6 M Ft;
melyet a Bizottság az alábbiak szerint oszt fel:
A Matesz folyóirat-auditálására az NKA Igazgatóságának átadandó
4,8 M Ft;
szakmai kollégiumok keretemelése (mellékelt táblázat szerinti osztásban)
622,0 M Ft;
miniszteri keret emelése
220,8 M Ft.
A Bizottság döntött továbbá arról, hogy a pénzmaradvány-visszafizetések, meghiúsult,
megszüntetett pályázatokból felszabadult pénzeszközök centralizálására vonatkozó korábbi
rendelkezését feloldja, az érintett kollégiumok számára az így kialakult keretet visszaadja. A
kollégiumok a fenti rendelkezéssel biztosított összegek felett szabadon rendelkeznek.
50/2007. (IX.10.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Bizottság által meghatározott, az NKA által
támogatott 68 folyóirat auditálását a MATESZ Audit Kht.-tól, összesen bruttó 4 729 200 forint
értékben, (2007. október 15-i teljesítési dátummal) megrendeli, valamint jóváhagyja a kiesett
C.E.T, Fotó Magazin, Szépirodalmi Figyelő, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás és Ellenfény
helyett a Metropolis, Csodaceruza, Élet és Tudomány, Parnasszus és Szín című lapok
ellenőrzését. Az auditálás összegével az Igazgatóság költségvetése növekszik az NKA 2007. évi
várható többletbevétele terhére. Az összeg másra nem használható fel.
51/2007. (IX.10.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA folyóirat-támogatási elveit a megtárgyalt
előterjesztés alapján elfogadja: a 2008. évi folyóirat-támogatási pályázatoknál kötelezően
használandó pályázati felhívási szöveget nem készít, de a kiírások alapelveit meghatározza. A
részletekről további tárgyalások után írásban szavaz.
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52/2007. (IX.10.) sz. határozat:
A Bizottság egy tartózkodás és 9 igen szavazat mellett úgy döntött, hogy az NKA Internetes
portáljáról elérhetően létre kell hozni egy „kritikai” felületet. A program keretösszegét – a 2008.
évben maximum 40 M Ft-ot – az NKA Igazgatóság részére az NKA 2008. évi költségvetéséből
kívánja biztosítani; ugyanakkor felkéri az NKA Igazgatóságát, hogy fenti témában nyílt
közbeszerzési pályázatot hirdessen, s bonyolítson le. A megjelölt összeg tartalmazza a program
teljes kialakítását (honlap design, hardver és szoftver feltételeket), valamint az éves szinten
felmerülő működtetési költségeket beleértve szerkesztők díjazását és a kritikák elkészítéséhez
kapcsolódó költségeket is, pl. utazás, szállás, honorárium, cikkek megjelentetése.
A Bizottság a „lap” működésről 2008. első félévét lezáróan tájékoztatást kér.
53/2007. (IX. 10.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az NKA 2008. évi keretéből 50 millió
forintot különít el az Európai Unió Kultúra keretprogramjának 2008. évre szóló pályázatainak
önrészére. A fent említett összegről a Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes kollégiuma dönt,
e kollégium 2008. évi keretét növeli.

2007. október 29.
56/2007. (X. 29.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII.
törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V.9.) NKÖM-rendelet módosítására az általa tárgyalt
előterjesztés mellékletét képező szövegjavaslatot javasolja Miniszter úr számára aláírásra.
57/2007. (X. 29.) sz. határozat:
A Bizottság az NKA 2007. évi kommunikációs tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta,
egyben felhatalmazza a Bizottság Elnökét, hogy a 2008. évi kommunikáció programjairól –
utólagos tájékoztatás mellett – döntsön.
A Bizottság a 2008. évi kommunikációs tevékenységhez javasolt költségkeretet bruttó 120 millió
Ft-ban határozza meg – az összeg az NKA 2008. évi költségvetését terheli –; egyúttal felkéri az
NKA Igazgatóságát, hogy a szükséges közbeszerzési eljárást a fentiek alapján mielőbb
bonyolítsa le.
58/2007. (X. 29.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az NKA szakmai kollégiumai számára készített 2007. évi
szakmai beszámolói szempontrendszert. A dokumentum alapján a 2007. évről szóló beszámolót
a kollégiumok 2007-ben regnáló, s 2008. január 1-jével kinevezett vezetői az általuk vezetett
kollégiumokkal egyetértésben 2008. első negyedévében kötelesek elkészíteni.
59/2007. (X. 29.) sz. határozat:
A Bizottság az év végén megüresedő szakmai kollégium vezetői helyekre egyhangú szavazással
az alábbi személyek kinevezését, mandátumuk meghosszabbítását javasolja Miniszter úrnak:
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra
Balázs Géza
Képzőművészet
Kovács Péter (meghosszabbítás)
Könyvtár
Komlósi József (meghosszabbítás)
Közművelődési
Csatlósné Komáromi Katalin
Levéltár
Baráth Magdolna
Mozgókép
Schulze Éva
Műemlék és régészet
Erő Zoltán (meghosszabbítás)
Szépirodalom
Füzi László

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA

14 / 178

Színház
Takács Katalin
Táncművészet
Kiss János
Zene
Szirányi János (meghosszabbítás)
A Bizottság továbbá felhatalmazza a Bizottság Elnökét, hogy a Iparművészeti és Népművészeti
kollégiumok vezető személyeire – az érintett szakmák, kollégiumok és bizottsági tagokkal
történő tárgyalások után; utólagos tájékoztatás mellett – a Bizottság nevében Miniszter úrnak
javaslatot tegyen.
60/2007. (X. 29.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az NKA 2008. évi ellenőrzésiterv-koncepciójáról szóló
előterjesztést.
61/2007. (X. 29.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a három, laptámogatással kapcsolatos koncepciót
egyben kezeli: a Könyvtári kollégiumon keresztül meghívásos pályázati formában összesen 90
millió forint értékben.
Fentiek alapján a kollégiumok 2008. évi folyóirat-keretei meghatározásakor a Bizottság a két
érintett kollégium – Ismeretterjesztés és környezetkultúra, Szépirodalmi – által meghatározott
20-20 lap költségeit a Bizottság „beszámítja”.
62/2007. (X. 29.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma keretéhez –
az NKA 2007. évi maradványkeretéből – 1 370 000 Ft-ot átcsoportosít annak érdekében, hogy az
– meghívásos pályázat formájában – a Magyar Művelődéstörténeti lexikon VII. és VIII.
kötetének 100 határon túli könyvtár számára történő megvásárlását biztosítsa.
63/2007. (X. 29.) sz. határozat:
A Bizottság az NKA Múzeumi Szakmai Kollégiuma kérése alapján – 55/2007 (X.17.) számú
határozatát kiegészítendő – egyhangúlag az alábbiakról döntött:
Komárom-Esztergom megyei Múzeumok Igazgatósága szervezésében történő „A reneszánsz
Magyarország” című vándorkiállítás és az ahhoz tartozó helyi bemutatók, a kiállításhoz
kapcsolódó kiadványok előkészítése és megvalósítása érdekében kiírásra kerülő meghívásos
pályázatra 30 millió forintos célkeretet biztosít;
55/2007. (X.17.) számú határozta alapján kialakított 20 millió Ft-os célkeret a korábbiakban
meghatározott fővárosi múzeumokon túl vidéki múzeumpedagógiai programok tervezésére,
megvalósítására is felhasználható.

2007. november 19.
64/2007. (XI. 19.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2007. évi – november 19-ig – fel nem használt
kollégiumi szabad keretek egy részét átcsoportosítja azon kollégiumokhoz, melyek idei évben
ezen összegek terhére döntés tudnak hozni. Az átcsoportosítással terhelt kollégiumok a
meghatározott összegeket a 2008. évi keretek meghatározásakor visszakapják. Az átcsoportosítás
céljait és összegeit a Bizottság az előterjesztés mellékletét képező táblázat alapján fogadta el (1.
számú melléklet). Az NKA Igazgatósága a határozatot Miniszter úr által történt jóváhagyás után
hozhatja nyilvánosságra.
65/2007. (XI. 19.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy 52/2007. (IX.10.) számú döntését visszavonja.
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66/2007. (XI. 19.) sz. határozat:
A Bizottság az NKA pályázati rendszerének 2008. évi kiemelt programjairól, cél- és címzett
támogatásairól, az általa tárgyalt előterjesztés értelmében egyhangúlag döntött, azt
munkaanyagnak tekinti, melyről hivatalos – nyilvánosságra hozható – döntés az érintett
szakmákkal történő további tárgyalások, annak véglegesítése után született döntést követően
születik majd.
67/2007. (XI. 19.) sz. határozat:
A Bizottság a hozzá az összeférhetetlenségi szabályok okán határozatképtelenné vált
Iparművészeti Szakmai Kollégium által eljuttatott négy program esetében 6 plusz egy igen
szavazattal a kollégium által javasolt támogatási szándék tényét és annak összegét elfogadta,
azzal a feltétellel, hogy a 1703/0270, 1703/0271 és 1703/0272-es pályázat teljesítésének feltétele
a pályázó előző pályázata szakmai beszámolójának teljes elfogadása.
68/2007. (XI. 19.) sz. határozat:
A Bizottság az NKA Mozgókép Szakmai Kollégiuma kérése alapján egyhangúlag úgy döntött,
hogy a kollégium éves szabad felhasználású keretéből 4 millió forintot átcsoportosít a kollégium
egyedi keretébe annak érdekében, hogy a kuratórium a Proton Cinema Kft. Delta című filmjének
utómunka költségeit (3 millió Ft), valamint Gila János „A vándormozitól a hírös filmig – BácsKiskun megyei mozi történet (1899–1990)” című könyve nyomdaköltségeit támogatni tudja.
Az NKA Igazgatósága a határozatot a Miniszter úr által történt jóváhagyás után hozhatja
nyilvánosságra.
69/2007. (XI. 19.) sz. határozat:
A Bizottság az NKA Zenei Szakmai Kollégiuma kérése alapján egyhangúlag úgy döntött, hogy a
kollégium éves szabad felhasználású keretéből 2 835 000 forintot átcsoportosít a kollégium
egyedi keretébe annak érdekében, hogy a korábban hozott egyedi pályázatokról hozott döntésük
alapján túlköltött keretüket „visszapótolhassák” szabad felhasználási keretükből. Az NKA
Igazgatósága a határozatot a miniszteri egyetértés után hozhatja nyilvánosságra.
70/2007. (XI. 19.) sz. határozat:
A Bizottság az NKA Hírlevele tárgyában készült előterjesztést megtárgyalta és az abban
foglaltak szerint azt egyhangúlag elfogadta, azaz az NKA-ra vonatkozó végrehajtási rendeletet
akként kell módosítani, hogy abból kikerüljön a Hírlevél alkalmazása. Az NKA Igazgatósága a
határozatot az NKA törvényéről szóló végrehajtási rendelet Miniszter úr által történt aláírása
után hozhatja nyilvánosságra.

Dr. Harsányi László s. k.,
a Bizottság elnöke
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A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK KÖZÖTT SZÜLETETT HATÁROZATOK
A Bizottság rendes ülései közötti időkben, amennyiben szükséges volt, írásbeli szavazást tartott.
Az ezen a módon született döntések a következők voltak:
2007. február 6.
13/2007. (II. 6.) határozat (írásbeli szavazás)
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a 2007. év tartalékkeret terhére, 1,5 millió
forintot átcsoportosít az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiumhoz annak
érdekében, hogy az, meghívásos pályázat útján a Magyar Lapkiadók Egyesülete által szervezett
Sajtófesztivált a fenti összeggel támogassa.
2007. február 21.
14/2007. (II. 21.) határozat (írásbeli szavazás)
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy NKA 2006. évi kommunikációs
tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a 2007. évre szóló terveket elfogadja, továbbá
felkéri az NKA Igazgatóságát, hogy a tevékenység megkezdéséhez szükséges közbeszerzési
eljárást mielőbb indítsa el, bonyolítsa le.
2007. május 16.
41/2007. (V.16.) határozat (írásbeli szavazás)
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a Bartók Új Sorozat pénzügyi átütemezési
kérelmét elfogadja, s a támogatási összeg időrendi felosztását az alábbiak szerint módosítja:
2006.
40 millió Ft
2007. I. részlet: 2006. év maradvány
20 millió Ft
2007. II. részlet
30 millió Ft
2008.
45 millió Ft
2009.
45 millió Ft
Összesen: három év alatt
180 millió Ft.
A 2007. évben „felszabadított” 30 millió forint a kulturálisjárulék-bevétel elmaradása miatt
jelentkező hiányt csökkenti.
2007. szeptember 20.
54/2007. (IX. 20.) határozat (írásbeli szavazás)
A Bizottság az NKA 2008. évi folyóirat-támogatási koncepciója tárgyában az alábbiak szerint (a
jelölt szavazati arányok mellett) döntött:
9 igen és egy nem szavazattal: a folyóirat-támogatás csak olyan lap esetében kérhető/adható,
amely lap megjelenésének a száma eléri az évi négy alkalmat;
10 igen szavazattal: összevont lapszám beszámítása csak a havonta megjelenő folyóiratok
esetében lehetséges, legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri, vagy
meghaladja egy lapszám terjedelmének 160%-át;
10 igen szavazattal: a 2007-es költségekhez viszonyítva az inflációs rátának megfelelően 5%-os
költségnövekedés elismerése engedélyezett;
9 igen és 1 nem szavazattal: támogatáscsökkentés elfogadható, ha a nyomott példányszám 40%át meghaladja a remittenda;
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10 igen szavazattal: az NKA-támogatás nem haladhatja meg az eladott, az ingyenes lapoknál
pedig a nyomott példányszámonként 1 500 Ft-ot;
9 igen és 1 nem szavazattal: a laptámogatási pályázatok közül az évkönyv, hívlevél típusú
termékek kerüljenek kizárásra;
10 igen szavazattal: csak intézmények által „használt” folyóiratoknál az internetes „átterelés”
kiemelten támogatandó;
10 igen szavazattal: a tematikus lapszámok esetében a szakmai kollégiumok pályázati
elképzelésein belüli, de külön keretekre alapozott pályázati kiírás szükségeltetik.
A Bizottság 9 igen és 1 nem szavazattal úgy döntött, hogy az Bizottság általa meghatározott
„peremértékektől” – ideértve a 80%-os költséghatárt, illetve a 70%-os minimumértéket is – a
kollégiumok (a jelenlévők tekintetében) csak egyhangú szavazással térhetnek el. A Bizottság
feléri az NKA Igazgatóságát, hogy a fenti döntés alapján, a folyóirat-pályázat betétlapját
aktualizálja, valamint, hogy tájékoztassa a szakmai kollégiumokat, hogy a fenti elveket a
pályázati felhívások során azok alkalmazzák.
2007. október 17.
55/2007. (X.17.) határozat (írásbeli szavazás)
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a Múzeumi Szakmai Kollégium kérése
alapján annak keretéhez az alábbi összegeket, az alábbi módon rendeli:
Közlekedési Múzeum: „A reneszánsz technikája – a technika reneszánsza” című, 2008 őszén
megnyíló kiállítás szakmai előkészítésére: 10 millió forint céltámogatásként,
Országos Széchényi Könyvtár, Budapesti Történeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Magyar
Nemzeti Galéria és Közlekedési Múzeum reneszánsz kiállításaihoz kapcsolódó program és
kiadványra 20 millió forint céltámogatásként;
Munkácsy Mihály „A kis Jeanne” című kép megvásárlása céljára 3 millió forint címzett
támogatás (a kollégium 2008. évi keretéhez rendelve).
2007. december 20.
71/2007. (XII.20.) határozat (írásbeli szavazás)
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a Kiemelt Kulturális Események kollégium
delegálási folyamatának lebonyolítására a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetségét kéri fel, a
folyamatba bevonni pedig a Magyar Fesztivál Szövetséget, a Magyar Színházi Társaságot, a
Magyar Zenei Tanácsot, valamint a Muharay Elemér Népművészeti Szövetséget javasolja
bevonni.

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA

18 / 178

AZ NKA 2007-TŐL KINEVEZETT TISZTSÉGVISELŐI – SZEMÉLYI
VÁLTOZÁSOK
Az NKA Bizottsága
Személyi változás nem történt
Építőművészeti Szakmai Kollégium
Személyi változás nem történt
Fotóművészeti Szakmai Kollégium
Boros Géza, főosztályvezető – Oktatási és Kulturális Minisztérium
Markovics Ferenc, fotóművész
Iparművészeti Szakmai Kollégium
Hudra Klára, művészettörténész, ipar- és fotóművészeti referens – Oktatási és Kulturális
Minisztérium
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium
Személyi változás nem történt
Képzőművészeti Szakmai Kollégium
Személyi változás nem történt
Könyvtári Szakmai Kollégium
Személyi változás nem történt
Közművelődési Szakmai Kollégium
Személyi változás nem történt
Levéltári Szakmai Kollégium
Személyi változás nem történt
Mozgókép Szakmai Kollégium
Személyi változás nem történt
Múzeumi Szakmai Kollégium
Dicső Ágnes, festményrestaurátor-művész
Műemlék és Régészet Szakmai Kollégium
Személyi változás nem történt
Népművészeti Szakmai Kollégium
Dr. Balassa M. Iván, néprajzkutató
Szépirodalmi Szakmai Kollégium
Személyi változás nem történt
Színházi Szakmai Kollégium
Személyi változás nem történt
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Táncművészeti Szakmai Kollégium
Személyi változás nem történt
Zenei Szakmai Kollégium
Személyi változás nem történt
2007. január 1-jétől négy szakmai kollégiumnak új elnöke van:
Építőművészeti Szakmai Kollégium
Wágner Péter, építész
Fotóművészeti Szakmai Kollégium
Dr. Albertini Béla, fotótörténész
Múzeumi Szakmai Kollégium
Kaján Imre, muzeológus, múzeum igazgató – Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény
Népművészeti Szakmai Kollégium
Pál Miklósné, igazgató – Művelődési Központ és Kézműves Szakiskola (Békéscsaba)
A 2007. évben új ideiglenes kollégium nem alakult, azonban a korábban „Nemzetközi
Támogatások Ideiglenes Kollégiuma” feladatát átvette a Kiemelt Kulturális Események
Ideiglenes Kollégiuma (azzal egyesülve).
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KAPCSOLATTARTÁS
A 2007. év első felét az NKA 2006. évben módosult törvénye és végrehajtási rendelete alapján
módosuló ügyrendjének kidolgozása határozta meg.
A szervezet kommunikációjának – az előző évhez hasonlóan – meghatározó részét képezte a
támogatott pályázatok és ezzel összekapcsolódva az NKA tevékenységének külvilággal történő
megismertetése.
Folytatódott az előző évben útjára indított „NKA kávézó”, mely minden hónapban más-más
szakmai terület bemutatását tűzte ki célul. A „kávézók” általában kötődtek valamely országos
rendezvényhez, vagy nagy jelentőségű eseményhez. A programokra az érintett kulturális
szakterület képviselőin, újságírókon kívül az érdeklődőket is várta az Alap.
Az NKA honlapja, a hírlevél, illetve a pályázati felhívások folyamatosan tájékoztatták az
érdeklődőket a pályázati lehetőségekről, határidőkről.
A Bizottság munkáját hatékonyan segítették az Igazgatóság munkatársai.
2007-ben komoly előkészítő tevékenység után immár a közvélemény számra is elérhető
formában elindult az NKA portálja. Az új oldal a korábbinál jobban felhasználóbarát, felületén
több információval, programajánlóval, kutatási eredmények közzétételével is segíti partnereink
munkáját.
Dr. Harsányi László, a Bizottság elnökeként a 2007-es év során számos helyszínen tartott
előadást, illetve képviselte az Alapot, tájékoztatott annak működéséről, támogatási rendszeréről,
céljairól, elveiről.
A 2005. évben útjára indított NKA-Kutatások sorozat újabb kötete jelent meg „Műemlékek,
múzeumok mindenkinek?” címmel.
Harsányi László 2006 februárja óta tagja a Nyugat-Magyarországi Egyetem gazdasági
tanácsának, melynek munkájában aktívan részt vesz, 2007 őszétől kezdve pedig a Moholy-Nagy
Iparművészeti Egyetemen indult Művészeti Menedzserképzésben Kulturális Stratégiát,
menedzsmentet tanít.
Előadások, részvételek:
Január
Január 12.
Dialógusok 2007. – Kihívások és kötődések konferencián „A kultúr finanszírozás régi és új
útjai” című előadás
A rendezvény szervezője: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi
Intézet, Derkovits Gyula Művelődési Központ és Könyvtár
Helyszín: Derkovits Gyula Művelődési Központ – Tiszaújváros
Január 23.
Részvétel a Magyar Kultúra Követei cím jelölés megbeszélésén
A rendezvény szervezője: Oktatási és Kulturális Minisztérium
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Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia – Budapest
Február
Február és március hónapokban
A Nemzeti Kulturális Alapról, ügyrendjéről szóló tárgyalások mind az NKA külső és belső
szakértőivel, mind az Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselőivel
A rendezvény szervezője: Nemzeti Kulturális Alap – elnöki titkárság
Helyszín: Nemzeti Kulturális Alap, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma – Budapest
Március
Március 21.
Részvétel és döntés az Örökös Tagság „Halhatatlanok Társulatában” kuratóriumi ülésén
A rendezvény szervezője: Örökös Tagság – A Halhatatlanok Társulatában
Helyszín: Pallas Páholy – Budapest
Március 28.
Tárgyalás a Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága és valamennyi kollégiumi vezetője részvételével
az első negyedév történéseiről, s a várható jövőbeli eseményekről
A rendezvény szervezője: NKA Elnöki titkárság
Helyszín: Nemzeti Kulturális Alap tárgyalója – Budapest
Április
Április 21.
A XIV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál „Műemlékek, múzeumok, mindenkinek?” címmel
beszélgetés és könyvbemutató az NKA kávéházában
További résztvevők: Varga Kálmán (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal), Bereczky Lóránd
(Magyar Nemzeti Galéria), Deme Péter (NKA Bizottságának tagja), Závecz Tibor (Szonda
Ipsos), Puczkó László (Xellum Kft.)
A rendezvény szervezője: NKA Elnöki titkárság
Helyszín: Budapesti Kongresszusi Központ – Budapest
Április 26.
„Kultúra, finanszírozás, gazdálkodás” címmel előadás az Országos Széchényi Könyvtár
Könyvtári Intézetének Könyvtári szakértői ismeretek elnevezéssel indított akkreditált
továbbképzésén
A rendezvény szervezője: Könyvtári Intézet
Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár – Budapest
Május
Május 17.
„Európa Jövője, a Jövő Kultúrája, Kulturális hálózatépítés, képzés, befektetés euroregionális
konferencián” „Kultúra, mint befektetés – a kultúra befektetései” címmel előadás tartása
A rendezvény szervezője: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ
Helyszín: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ – Pécs
Május 23-25.
Hivatalos utazás Hiller István oktatási és kulturális miniszterrel Brüsszelbe
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Az utazás szervezője: Oktatási és Kulturális Minisztérium
Helyszín: Brüsszel
Május 26.
Sajtófesztivál 2007 programon kerekasztal beszélgetés „Fölös példány”
sajtószabadságról, a lapkultúráról és az állami szerepvállalásról
További résztvevők: Réz András, Bozóki András, Rockenbauer Zoltán
A rendezvény szervezője: Magyar Lapkiadók Egyesülete, Pharma Tours Kft.
Helyszín: ’56-osok tere (Felvonulási tér) – Budapest

címmel

a

Június
Június 5-11.
Részvétel a Pécsi Országos Színházi Találkozón, tárgyalások a helyi vezetőséggel, a Pécs
Kulturális Főváros projekt érintett személyeivel
Június 21-22.
Kisvárdán, a Határon Túli Magyar Színházak XIX. Fesztiválján részvétel, tárgyalások
A rendezvény szervezője: Kisvárda Város Önkormányzati Képviselőtestülete, Kisvárdai
Várszínház
Helyszín: Kisvárda
Június 27.
„Az NKA meghatározó szerepe a hazai kulturális életben” címmel előadás a Magyar Művelődési
Intézet és Képzőművészeti Lektorátus által a KÖZKINCS Programhoz kapcsolódó „Kulturális
Partnerség” című országos konferencián
A rendezvény szervezője: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
Helyszín: Magyar Művelődési Intézet – Budapest
Július
Július 4.– augusztus 16.
A 2007. év BUDAFEST Nyári Zenei Fesztivál védnöke
A rendezvény szervezője: V.I.P. Arts Management
Helyszín: Hilton Dominikánus Udvar, Szent István Bazilika tér, Magyar Állami Operaház –
Budapest
Július 3-4.
A külföldi magyar kulturális intézetek igazgatóinak éves beszámoló értekezletén előadás „Az
NKA ma. És holnap?” címmel
A rendezvény szervezője: Balassi Intézet – Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
Helyszín: Balassi Intézet – Budapest
Július 12.
Vígh Tamás kiállításán – „Negyven év után, és tovább” címmel, a Kiscelli Múzeumban
megnyitó köszöntőbeszéd. Az életmű-kiállítást az NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégiuma
támogatta.
A rendezvény szervezője: Fővárosi Képtár, Kiscelli Múzeum
Helyszín: Kiscelli Múzeum, Templomtér – Budapest
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Július 20.
X. Nyári Egyetem Jászón, kerekasztal-beszélgetés „Magyarok a Kárpát-medencében” címmel
További résztvevők: Pomogáts Béla, M. Molnár László
A rendezvény szervezője: Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség,
Csemadok
Helyszín: Autókemping – Jászó (Szlovákia)

Október
Október 12.
„Gyermekemet az országért – A tatárjárás (1241–1242)” című kiállítás megnyitása Pozvánkán
(Szlovákia)
A rendezvény szervezője: Komáromi Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma, Magyar
Nemzeti Múzeum, Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége
Helyszín: Ghiczy-palota – Pozvánka (Szlovákia)
Október 12.
A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 17 közgyűjtemény által megvásárolt műtárgyakat
bemutató „együttállás 2005–2006” cím kiállítás megnyitása Székesfehérvárott
A rendezvény szervezője: Székesfehérvári Szent István Király Múzeum
Helyszín: Szent István Király Múzeum – Székesfehérvár
Október 16.
Kerekasztal-beszélgetés a kultúra jelenéről és jövőjéről, illetve a társadalomtudományi
folyóiratok helyzetéről
A rendezvény szervezője: MTA Szociológiai Kutatóintézet
Helyszín: MTA Szociológiai Kutatóintézet, Pepita terem – Budapest
Október 17.
Nemzetközi kulturális együttműködések és a kulturális hétköznapok címet viselő szimpóziumon
beszélgetés a nemzetközi projektekről, együttműködési lehetőségekről
További résztvevők: Német Szövetségi Kulturális Alapítvány, Francia Intézet, Lengyel Intézet és
Goethe Intézet képviselői
A rendezvény szervezője: Goethe Intézet
Helyszín: Goethe Intézet – Budapest
Október 24.
A nádasdladányi Nádasdy-kastély könyvtárának megmaradt állományából időszaki kiállításának
megnyitása
A rendezvény szervezője: Műemlékek Nemzeti Gondnoksága
Helyszín: Nádasdy-kastély - Nádasdladány
Október 31.
Beszélgetéssorozat részeként vendégségben az MTA Szociológiai Kutatóintézetében
A rendezvény szervezője: MTA Szociológiai Kutatóintézet, Tudományos Igazgatóhelyettes
Helyszín: MTA Szociológiai Kutatóintézet, Jakobinus terem – Budapest
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November
November 16.
Az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz tartozó kulturális intézmények és megyei múzeumi
szervezetek első számú vezetői és gazdasági igazgatói számára szervezett országos értekezleten
előadás a Nemzeti Kulturális Alap pályázati rendszerének tapasztalatairól, a kultúra
finanszírozásának új lehetőségiről.
A rendezvény szervezője: Oktatási és Kulturális Minisztérium – Közgyűjteményi Főosztály
Helyszín: Rákóczi Múzeum – Sárospatak
November 15-17.
A IX. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál fővédnöke, 15-én a találkozó ünnepélyes
megnyitása
A rendezvény szervezője: Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség –
Csemadok
Helyszín: Szepsi, Buzita – Szlovákia
December
December 12.
„Megvalósult tervek – Az NKA által támogatott iparművészeti alkotások bemutatása” című
kiállítás megnyitása a Iparművészeti Múzeumban
A rendezvény szervezője: Iparművészeti Múzeum, Nemzeti Kulturális Alap
Helyszín: Iparművészeti Múzeum – Budapest

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA

25 / 178

II. AZ NKA IGAZGATÓSÁGÁNAK 2007. ÉVI
BESZÁMOLÓJA
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ÁLTALÁNOS BESZÁMOLÓ
2007-ben ugyan az NKA-ra vonatkozó szaktörvényben módosulás nem következett be, ám
néhány jogszabály változása alapvetően meghatározta ebben az évben is a működést.
Ezek közül kiemelt feladat az ún. „de minimis” támogatások kezelése volt.
Uniós szabály szerint, az Európai Unióhoz újonnan csatlakozó országok, köztük Magyarország
által, vállalkozások számára nyújtott, az EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá
tartozó állami támogatások, amelyek azok a csatlakozás időpontját megelőzően váltak
hatályossá, és a csatlakozást követően is alkalmazandók, csak abban az esetben egyeztethetők
össze a közös piaccal, amennyiben az Európai Közösséget létrehozó (Római) Szerződés 88.
cikkének (1) bekezdése szerinti létező támogatásnak minősülnek.
Így az Európai Unió Bizottsága Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásával,
ideiglenes eljárás keretében, létező támogatásként (támogatási programként) fogadta el a
Nemzeti Kulturális Alapprogram (2006. január 1-jétől Alap) támogatásait, határozott időtartamra
2006. december 31-ig.
2007. január 1-jétől, létező támogatás hiányában a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 7. § (1)
bekezdése értelmében minden támogatási tervezetet előzetesen be kellett jelenteni a
pénzügyminiszternek, illetőleg a PM Támogatásokat Vizsgáló Irodájának.
Ez kétirányú feladatot rótt az Igazgatóságra. Egyrészt ki kellett alakítani azt az új eljárási rendet,
amely alapján a pályáztatási gyakorlat kielégítette ezen új követelményeket, másrészről aktív
tevőlegességgel kellett eljárni a Brüsszelbe irányuló felmentési kérelem kidolgozásában, ami
jogszabályok módosítását, illetve szakmai anyagok – a brüsszeli mintának megfelelő –
kidolgozását jelentették.
Az új eljárási rend szerint valamennyi pályázati felhívásról kikértük az említett TVI álláspontját
arra vonatkozóan, hogy az állami támogatásnak minősül-e, vagy sem, ha állami támogatás, akkor
az ún. „de minimis” klauzulával a majdani támogatási szerződés megköthető-e. Az egyedi
támogatásoknál pedig a konkrét esetekre kellett ugyanezen eljárást alkalmazni. A TVI-től kapott
válaszok alapján kötöttük meg támogatott pályázóinkkal a szerződéseket.
Az NKA-ból nyújtott támogatások „létező támogatáskénti” elismertetése Brüsszel részéről egész
évre kiható munkát jelentett az Igazgatóság számára.
A felmentésre vonatkozó kérelem szakmai kimunkálásában, az ahhoz szükséges mellékletek
összeállításában jelentős szerepet kaptunk. A brüsszeli felmentés kiadásához az NKA-ra
vonatkozó törvény végrehajtási rendeletének módosítására is szükség volt, amely 2007. nyarára
el is készült. A módosítás kihirdetésére azonban csak a brüsszeli jóváhagyást követően, 2008ban került sor.
Az elmúlt év végén az említett végrehajtási rendelet még egy ízben módosult, alapvetően a
szakmai kollégiumok kurátorainak megbízási időtartamát érintően.
∗

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA

27 / 178

A törvény és az ahhoz kapcsolódó miniszteri végrehajtási rendelet módosítása nyomán a 2006ban megkezdődött munka eredményét, az NKA korábbi SZMSZ-ét felváltó Ügyrendjét, a
miniszter – alapos előkészítés és egyeztetések lefolytatása után – 2007. május 30-án hagyta jóvá.
Ezt követően került sor az Igazgatóság SZMSZ-ének átdolgozására. A módosítást egyrészt az
említett jogszabályi változások, másrészt az évek során felhalmozódott munka-szervezési,
eljárási rendbeli változások és az ehhez kapcsolható szervezeti struktúrát érintő módosulások
indokolták. Az új SZMSZ kidolgozása már az OKM által kiadott „minta SZMSZ” alapján
történt, amely alkalmazása egymagában is számos változtatást indukált. Az így átdolgozott,
aktualizált SZMSZ-t, a kötelező mellékleteket jelentő belső szabályok kíséretében 2007. július
31-én küldtük meg az OKM-nek. Az ezt követő többfordulós egyeztetések nyomán annak
jóváhagyása 2007. november 30-ai dátummal történt, hatályba pedig 2008. január 2-án lépett.
Belső szabályzataink folyamatos karbantartása, aktualizálása, a gyorsan változó jogszabályi
környezethez való minél pontosabb illesztése egész évben folyt.
∗
A jogszabályban, illetve az Alapító Okiratban rögzített alaptevékenység ellátása folyamatosan
zajlott, azaz az Igazgatóság ebben az évben is:
 gondoskodott az NKA jogszabályoknak megfelelő működésről,
 tervezte az NKA éves költségvetését és elkészítette a 2006. évre vonatkozó beszámolóit,
 előkészítette az NKA előirányzatainak felhasználására vonatkozó döntést, javaslatot tett
az Igazgatóság költségvetésére,
 végrehajtotta a Bizottság és a szakmai kollégiumok döntéseit,
 előkészítette és lebonyolította a miniszter által kiírt pályázatokat, végrehajtotta a
döntéseket,
 szervezte és lebonyolította a szakmai kollégiumok pályáztatását,
 szerződést kötött a kedvezményezettekkel, gondoskodott a támogatások kiutalásáról,
elszámoltatta a kedvezményezetteket, a szakmai kollégiumokkal közösen ellenőrizte a
támogatás cél szerinti felhasználását,
 szervezte és előkészítette a pályázatok szakmai ellenőrzését, továbbá részt vett a
teljesítmény-ellenőrzésekben,
 intézte – a kulturális járulék kivételével – az NKA-val szemben fennálló követelések
behajtását,
 biztosította az NKA működésének nyilvánosságát, közzétette az NKA pályázatait, a
bírálatok eredményét és az egyéb közhasznú információkat,
 közreműködött az NKA testületeinek (Bizottság és a szakmai kollégiumok) tisztújításával
kapcsolatos feladatokban,
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 ellátta az NKA Ügyrendjében, illetve az Igazgatóság Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott további feladatokat.
Az NKA pénzügyi helyzete 2007-ben kedvezőbben alakult a 2006-os évhez viszonyítva. A 2007.
évi előirányzat tervezésénél – eltérően a 2006-os év előirányzatának tervezésétől –
a tervezés időszakáig (2006. ősz) ténylegesen befolyt járulékbevétel, és a korábbi évek
tapasztalata alapján várható járulékbevétel alapján határoztuk meg a 2007. évi előirányzatot.
A tervezetthez képest kedvezően alakult a tényleges teljesítés. A 8,5 milliárd Ft-os előirányzattal
szemben, ténylegesen 3,1%-kal több, közel 8,8 milliárd Ft kulturális járulékbevétel folyt be az
NKA számlájára, jellemzően az év utolsó negyedévének teljesítése volt magasabb az előző
évinél.
A kulturálisjárulék-bevétel alakulásánál tapasztalható bizonytalanságok továbbra is fennállnak.
A bevételek alakulását az NKA Főkönyvelősége folyamatosan figyelemmel kísérte, adatokat
szolgáltatott az éves program végrehajtásához.
Az NKA és az Igazgatóság legfontosabb kommunikációs felülete az internet. Ennek érdekében
fejlesztettük ki internetes portálunkat, amely úgy a megjelenésében, mint szolgáltatásaiban
kielégíti a korszerű igényeket.
A pályázók részére is átláthatóbb, rugalmasabban, könnyebben kezelhető. Igazgatósági oldalról
lehetővé teszi többek között különféle adatállományok, adatbázisok portálon történő kezelését.
2007 októberétől a hagyományos pályáztatás keretében is csak a portálunkon kitöltött majd
kinyomtatott adatlapon lehet pályázni. Ezzel a pályázók további segítséget kapnak (a beépített
ellenőrzésekkel és figyelmeztetésekkel) az adatlap és a kapcsolódó betétlapok kitöltéséhez, és
így megszüntek a kézzel írott adatlapok.
A 2007. év során is több alkalommal ellenőrizték külső szervek az Igazgatóságot. Ezen
ellenőrzések komoly kifogásokat nem tettek, megállapításaik szerint az Igazgatóságon
megbízható, pontos munka folyik.
Az NKA költségvetését 2007-ben folyamatosan auditálták. Az ÁSZ a költségvetés tervezését és
a beszámolót vizsgálta, az OKM Belső Ellenőrzési Főosztálya pedig rendszerellenőrzést végzett.
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AZ IGAZGATÓSÁG RÉSZLETES BESZÁMOLÓJA
I. Az NKA 2007. évi pénzügyi adatai
Bevételek
Bevételi jogcímek
1.
2.
3.
4.

Kulturális járulék bevétele
Külső forrásból átvett bevétel
Támogatásértékű bevételek
Egyéb (nem adójellegű) bevétel
Összesen:

Eredeti terv

Módos. Terv
Tényleges
Bevétel (millió Ft )
8.500,0
8.747,2
8.768,8
45,0
45,0
244,5
244,5
115,0
213,0
214,5
8.615,0
9.249,7
9.272,8

Az NKA finanszírozási rendszerére 2007-ben is az elkülönített állami pénzalapokra érvényes
szabályozás vonatkozott, aminek lényege, hogy kiadásait saját bevételéből kell fedeznie és
úgynevezett egyenlegtartási kötelezettsége van, vagyis kincstári számlájának 2007. december 31ei záró egyenlege nem lehet kevesebb a 2006. december 31-én kimutatott záró egyenlegnél.
Kulturális járulék bevétele
Az Alap meghatározó bevétele – tárgyévi összes bevételének 94,56%-a – a kulturálisjárulékbevétel. A tényleges (8.768,8 millió Ft) járulék bevétel 3,16%-kal haladta meg az eredeti
költségvetésben tervezett 8.500,0 millió Ft-ot. 2006-tól a járulékot a Kincstár naponta jóváírja
az Alap számlájára, így biztosított a bevétel alakulásának folyamatos, napi figyelemmel kísérése.
Ettől azonban sajnos nem lett egyenletesebb, kiszámíthatóbb a járulékbevétel. A 2007-es
járulékbevétel összességében 6,3%-kal haladta meg az előző évit. A bevétel havonkénti
összegének alakulása az egyes éveken belül, illetve az egyes évek azonos hónapjait
összehasonlítva is igen vegyes képet mutat. A várható bevétel éves összegének tervezése
változatlanul nagy bizonytalansággal történhet.
2006. január 1-jét követően – így 2007-ben is – az Alapnak havi finanszírozási tervet kell
készítenie, amelyben egy évre előre meg kell határozni a tervezett éves bevételek és kiadások
havonkénti teljesülését. A 2006. évi adatok alapján lehetett megtervezi a 2007. évi járulék havi
bevételeinek összegét. A finanszírozási terv bevételi oldalának összeállítása nem kisebb gondot
okoz, mint a járulékbevétel éves várható összegének meghatározása. A finanszírozási tervben a
költségvetésben megtervezett bevétel havi teljesülését kell megadni. Problémát jelent azonban,
hogy az éves bevétel teljesülésének havonkénti aránya évenként is eltérő.
Pl.:
 2006 januárjában jóváírásra került az éves bevétel 22,86%-a. A finanszírozási tervben
ennek alapján szerepel a 2007. évi 8.500,0 millió Ft-os tervezett bevételének 22,86
százaléka, azaz 1.943,0 millió Ft. Ezzel szemben a 2007. évi január havi bevétel csak
1.480,3 millió Ft, ami a tényleges évi bevételnek csak 16,88%-a.
 2006. I. negyedévének végére teljesült az éves járulékbevétel 32,64%-a, ezzel szemben a
2007. év azonos időszakában az éves bevételnek csak 27,35%-a került jóváírásra.
 III. negyedév végének tényadatait vizsgálva még mindig azt a tendenciát látjuk, hogy a
2006-ban az éves bevétel nagyobb hányada (75,93%-a) folyt be, mint 2007-ben (72,4%).
 A 2007. októberi bevétel mind összegében (55,5 millió Ft-tal), mind arányában (1,45%kal) kevesebb a 2006. októberinél. A tendencia a negyedik negyedév utolsó két
hónapjában fordult meg. 2007. november–december hónapban összesen 489,4 millió Fttal több bevételt kaptunk, mint 2006 hasonló időszakában. A két utolsó hónap bevétele
2006-ban az éves bevétel 10,3%-a, 2007-ben 15,28%-a került jóváírásra.
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A fentiek alapján kérdésessé válik az NKA vonatkozásában a – jogszabályi előírások szerinti –
finanszírozási terv összeállításának indokoltsága.
Külső forrásból átvett bevétel:
A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete 45 millió
forintot utalt át az Alap számlájára. Az együttműködési megállapodás alapján 30 millió Ft-ot az
Ismeretterjesztési és Környezetkultúra, 14 millió Ft-ot a Szépirodalmi Szakmai Kollégium
használhatott fel alkotói, illetve könyvszakmai lapok támogatására, 1 millió Ft a lebonyolítási
költségek fedezetéül szolgált.
Támogatásértékű bevételek:
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal kötött együttműködési megállapodás
alapján, környezet- és természetvédelmi folyóiratok megjelentetésének támogatására a KVM 15
millió Ft-ot utalt át az Alap számlájára, amihez az Alap saját forrásából további 15 millió Ft-ot
biztosított.
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal kötött megállapodás alapján a
2007. évben megrendezésre kerülő, nemzetközi, országos hatókörű, turisztikai vonzerőt jelentő
kulturális rendezvények támogatására, valamint azok monitorozására az ÖTM 200 millió forintot
utalt át az Alap számlájára. Az NKA 100 millió Ft-os saját forrásával együtt erre a programra
összesen 300 millió Ft-os keret állt a támogatást megítélő kollégium rendelkezésére.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Tárca százezer
forintot utalt át az Alap számlájára. Ehhez az összeghez a Könyvtári Szakmai Kollégium saját
keretéből hozzátett 5 millió Ft-ot. Az így létrejött 5,1 millió Ft-os keretösszeg a büntetésvégrehajtási intézetek fogva tartottai könyvtári ellátása javításának céljára kiírt és elbírált
pályázatok támogatására szolgált.
A nevezési díjbevétel (29,4 millió Ft) a kollégiumok által a pályázati felhívásban előírt
befizetési kötelezettség teljesítéséből adódik. Nevezési díjból a Műemléki Szakmai Kollégium
15,5 millió Ft-tal, a Színházi Szakmai Kollégium 7,3 millió Ft-tal, a Kiemelt Kulturális
Események Ideiglenes Kollégiuma 6,6 millió Ft-tal növelhette tárgyévi pályáztatási keretét.
Egyéb (nem adójellegű) bevételek:
A 2006–2007. évben megítélt visszatérítendő támogatásokból 80 millió Ft visszafizetésére
került sor.
A pályázati támogatások visszafizetéséből a ténylegesen befolyt bevétel 128,6 millió Ft volt. Ez
az összeg az el nem fogadott pénzügyi elszámolások, valamint a fel nem használt támogatások
miatti visszafizetésekből eredt.
Bírság, kötbér és késedelmi pótlék jogcímeken a tényleges bevétel összege 5,9 millió Ft volt.
Bevételi többlet
A jogszabályi előírások alapján év végén a bevételi előirányzatot a tényleges teljesítésnek
megfelelően kell rendezni. Ezt a kincstári zárás időpontjában rendelkezésünkre álló információk
alapján megtettük, a zárás utáni banki napok pénzforgalmáról azonban már nem állt módunkban
az előirányzat módosítást a kincstárnak megküldeni. Emiatt összességében 23,1 millió Ft
bevételi előirányzat többletünk keletkezett, az alábbi részletezés szerint:
 kulturális járulékbevétel 21,6 millió Ft,
 a december utolsó hetében jóváírt 1,5 millió Ft pályázati támogatás visszafizetés.
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Kiadások (pénzforgalmi adatokból)
Kiadási jogcímek
1. Pályázati támogatások
1.1. Pályázati kiutalások
1.2. Külső forrás maradvány visszautalása
2. Működési kiadásként elszámolva
2.1. NKA kommunikációs kiadásai
2.2. NKA folyóirat pályázatokhoz auditálás
2.3. NKA Igazgatósága működési kiadásai
2.4. Egyéb működési kiadások
Összesen:

Eredeti terv
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Módos. terv
Tényleges
kiadások (millió Ft)

7.785,0

8.333,2

7.705,7*
1,4

806,0
24,0
8.615,0

80,0
4,7
808,4
23,4
9.249,7

80,0
4,7
808,4
23,4
8.623,6

* A kiadás a teljesített pénzforgalom adatait tartalmazza, ez a pályázati támogatásokra 2007. évben kiutalt
összeget jelenti, nem egyenlő a kollégiumok által 2007-ben megítélt támogatások összegével.

Az NKA a 2007. évi 9.272,8 millió Ft bevételének mindössze 9%-át fordította működési
kiadásokra (az Alap pénzeszközeit kezelő, a pályáztatást lebonyolító Igazgatóság, valamint a
Bizottság és a Szakmai kollégiumok működésének – beleértve a Bizottság és a Szakmai
kollégiumok vezetőinek, tagjainak tiszteletdíját és költségtérítését is, a külső forrásokból fedezett
pályáztatás többletköltségeit, valamint az NKA számlájának vezetésével kapcsolatos
bankköltséget – biztosítására).
Működési költségként került elszámolásra az NKA kommunikációjára 80 millió Ft, valamint a
támogatott folyóiratok auditálására fordított 4,7 millió Ft is.
A 9.272,8 MFt bevétel 83,1%-a (7.705,7 MFt), a pályázatok támogatásának finanszírozására
szolgált. A tárgyévi bevétel 7%-a (649,2 millió forint) nem került kifizetésre.
Az Alappá való átalakulás következményeként 2006. január 1-jétől megváltozott a pályázati célt
szolgáló kiadások tervezésének, és tényleges kifizetéseinek részletezése. A pályázati
támogatások összegét a költségvetésben és a beszámolóban, az NKA-ról szóló törvény 7. §-ban
felsorolt törvényi célok szerint is be kell mutatni.
A kiutalt pályázati támogatások törvényi célok szerinti megoszlását a következő felsorolás
tartalmazza:
Adatok: millió Ft-ban
Felhasználási cél megnevezése
2006. év
2007. év
 Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának,
megőrzésének, terjesztésének támogatása
 Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények,
valamint azokon való részvétel támogatása
 Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való
részvétel támogatása
 Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális
kezdeményezések támogatása
 Kultúrával
kapcsolatos
tudományos
kutatások
támogatása
 Épített örökség, építőművészet támogatása
 Kultúrateremtő, közvetítő, valamint egyéni és közösségi
tevékenységek támogatása
 Szakmai díjazásához való hozzájárulás
 Nemzetközi tagdíjak

3 362,6

2 628,4

1 612,2

1 638,4

2 633,3

1 839,9

332,7

282,7

58,2

33,4

304,5
1 022,0

351,2
926,7

14,4
1,9

3,6
1,4
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A 2007-ben kiutalt pályázati támogatások kiemelt kulturális szakfeladatonkénti részletezése:
Adatok: millió Ft-ban
 Könyv- és zeneműkiadás
552,2
 Lapkiadás
872,8
 Előadó művészeti (színház, zene, tánc) tevékenység
1.841,8
 Egyéb művészeti tevékenység (pl. film-, fotó-,
képző-, ipar-, népművészet)
1.670,0
 Közművelődési tevékenység
1.093,5
 Könyvtári tevékenység
435,0
 Múzeumi tevékenység
587,6
 Levéltári tevékenység
255,6
 Védett természeti értékek (állat- és növénykertek)
5,4
 Műemlékvédelem
391,8
A pénzforgalmi kiadások részletezése a kedvezményezettek köre szerint:

2007. évi teljesítés levezetése
Kedvezményezettek köre
- központi költségvetési intézmények
- alapítvány
- gazdasági társaság
- önkormányzat vagy intézménye
- magánszemély
- egyéb:
= egyesület és egyesülés
= egyház és intézményei
= külföld
= egyéb nonprofit szervezet
Összes kifizetés

Kiadás

millió forintban, egy tizedessel
Kiadásból
Működésre Meghatározott
feladatra

2.165,2
906,1
1.282,0
1.424,8
358,1
2.486,0

916,5

1.248,7
906,1
1.282,0
1.424,8
358,1
2.486,0

8.622,2

916,5

7.705,7

904,7
263,9
224,2
1.093,2

Megítélt pályázati támogatások megoszlása a támogatási összeg nagysága szerint:
Intervallum
2006. évben
2007. évben
Ft
támogatott pályázatok
támogatott pályázatok
-tól
ig
db
Ft
db
Ft
0 499.999
3 069
777 258 591
2 765
727 391 615
500.000 999.999
1 707 1 090 744 108
1 417
916 352 854
1.000.000 - 4.999.999
1 327 2 311 544 538
1 323 2 382 884 883
5.000.000 - 9.999.999
110
690 194 125
139
916 136 814
10.000.000 - 14.999.999
28
306 580 000
60
680 669 000
15.000.000 - 19.999.999
16
262 077 658
15
240 308 000
20.000.000 - 24.999.999
13
266 000 000
23
469 203 287
25.000.000 - 29.999.999
5
125 000 000
7
180 240 000
30.000.000 - 49.999.999
12
422 560 000
12
452 000 000
50.000.000
fölött
14 1 230 720 000
5
618 000 000
6 301 7 482 679 020
5 766 7 583 186 453
Összesen:
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Az adatok alapján látható a támogatási összeg „elaprózódása”. A „soknak kicsit” tendencia
állandósulni látszik:
 2006-ban az összes pályázat 48,7%-a, 2007-ben 48%-a kapott 500 ezer Ft alatti támogatást.
A részükre megítélt támogatás összértéke csupán 9,6%-a az összes megítélt támogatás
összegének.
 2006-ban az összes pályázat 96,9%-a, 2007-ben 95,5%-a részére ítéltek meg 5 millió Ft alatti
támogatási összeget. A részükre megítélt támogatás összértéke mindössze a megítélt éves
támogatási összegnek 2006-ban 56%-a, 2007-ben 53%-a.
Az NKA bankszámlája 2007. évi pénzforgalmának alakulását és a záró pénzkészletet terhelő
kötelezettségeket az alábbi levezetés szemlélteti:
NKA bankszámlájának 2007. 01. 01-jei nyitó egyenlege:
2007. évi bevételek
+ függő bevétel:
2007. évi pénzforgalmi kiadások
2007. 12. 31-ei záró egyenlege:

+
+
–

2.928,6 millió Ft
9.272,8
1,5
8.623,6
3,579,3 millió Ft.

A 2007. december 31-ei záró egyenleg 650,7 millió Ft-tal több, mint a 2006. évi. Az egyenleg
tartási kötelezettség miatt a 2008. december 31-i számlaegyenleg ennél kevesebb nem lehet.
II. Az NKA Igazgatósága 2007. évi pénzügyi adatai
A jogszabályok alapján az NKA Igazgatósága feladata 2007-ben – változatlanul – a Nemzeti
Kulturális Alap pénzeszközeinek kezelése, az NKA Bizottsága, az állandó és ideiglenes szakmai
kollégiumok működési feltételeinek biztosítása, az állandó és ideiglenes szakmai kollégiumok
által kiírt pályáztatás szervezése és lebonyolítása, a miniszteri keret terhére megítélt
pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés, a pályázati támogatások kiutalása, a kedvezményezettek
pénzügyi elszámoltatása, a szakmai ellenőrzések megszervezése, valamint az Igazgatóság
működésével összefüggő munkaügyi, társadalombiztosítási, pénzügyi számviteli és üzemeltetési
feladatok ellátása.
Az NKA Igazgatóságának feladata továbbá az OKM egyes – kulturális célok támogatására
szolgáló – fejezeti kezelésű előirányzatai terhére történő pályáztatás lebonyolítása is.
Kimutatás
az NKA Igazgatósága 2007. évi főbb előirányzatainak alakulásáról
Előirányzat
Eredeti Módosított
Személyi jellegű
450,0
515,8
Járulékok
124,0
151,9
Dologi
175,6
478,9
Felhalmozási
91,7
279,5
Átadás NKA-nak
29,4
Kiadások összesen:
841,3
1 455,5
Megnevezés

millió Ft-ban
Pénzforgalmi
Teljesítés
458,2
125,0
234,0
156,0
29,4
1 002,6
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Előirányzat
Eredeti Módosított
Működési bevétel
11,3
50,5
Átvétel NKA-tól
830,0
916,4
Felhalmozási bevétel
0,1
Előző évi maradvány
488,5
Bevételek összesen
841,3
1 455,5
Maradvány:
ebből kötelező
Megnevezés
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millió Ft-ban
Pénzforgalmi
Teljesítés
50,5
916,4
0,1
488,5
1 455,5
452,9
449,8

Az előirányzatok módosítására az előző évi maradvány igénybevétele, valamint a tárgyévi
többletbevételek miatt került sor.
Többletbevételek keletkezése:
 Az NKA kommunikációja és a folyóiratok auditálása, továbbá a külső forrásokból
megvalósított pályáztatás lebonyolításának többletkiadásai miatt, összesen 87,1 millió
forinttal emelkedett meg az NKA-tól kapott működési támogatás. Az eredetinél kevesebb
bankköltség pedig 0,7 millió forinttal csökkentette az NKA-tól lekért működési támogatás
összegét.
 A nevezési díjbevétel (amelynek a befizetési kötelezettségekkel csökkentett része — a
kollégiumok munkáját segítő külső szakértők megbízási díja és járulékainak fedezetén kívül
— átadásra kerül az NKA részére), a selejtezett számítástechnikai eszközök értékesítése,
valamint dolgozói kártérítés miatt, saját bevételünk összesen 39,3 millió forinttal
emelkedett.
 Az előző évi többletbevétel teljes összegét igénybe kellet vennünk annak érdekében, hogy
az Igazgatóság részére jogszabályban előírt kötelező megtakarítás összegét teljesíteni tudjuk.
Az irreálisan magas arányú megtakarítási kötelezettség abból adódik, hogy a megtakarítás
szempontjából bázisévnek tekintendő 2004. évben – a Gyulai Pál utcai épület átalakítására
közbeszerzési kiírással lekötött – 256 millió Ft rendkívüli, egyszeri maradványa volt az
Igazgatóságnak.
1. Létszám- és bérgazdálkodás
A jóváhagyott költségvetés alapján az Igazgatóság 2007. évi engedélyezett létszámkerete 97 fő
(10 fővel kevesebb, mint a 2006. évi) volt. Az éves átlagos statisztikai állományi létszám 89 fő,
az üres álláshelyek száma december 31-én 5 fő volt.
2007-ben összesen 12 munkatárssal létesítettünk és 10 munkatárssal szüntettünk meg
közalkalmazotti jogviszonyt.
Év közben 4 fő közalkalmazotti jogviszonya próbaidőn belül, illetve azt követő egy hónapon
belül megszüntetésre került, 1 munkatársunk azért hagyta el az Igazgatóságot, mert külföldön
kapott munkát, 5 fő pedig máshol kedvezőbb ajánlatot kapott.
A be- és kilépések következményeként az Igazgatóság közalkalmazottainak létszáma
összességében 2 fővel növekedett.
A létszámváltozások a következő területeket, szervezeti egységeket érintették:
 1 fő osztályvezetővel csökkent az NKA Gazdasági Osztálya,
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 1 fő analitikus könyvelővel nőtt az NKA Igazgatósága Gazdasági Csoport,
 1 fő portással nőtt, majd csökkent az NKA Igazgatósága Üzemeltetési Csoport,
 6 fő kollégiumi asszisztenssel csökkent és 7 fő kollégiumi asszisztenssel nőtt az NKA
Pályáztatási Osztálya,
 2 fővel csökkent és 3 fővel nőtt az Informatikai osztály létszáma.
Az Igazgatóság 2007. december 31-ei tényleges létszáma 96 fő volt, ebből négyen kisgyermekük
otthoni gondozása miatt fizetés nélküli szabadságon (gyesen, gyeden) vannak.
2007-ben az NKA Igazgatóságán a munkatársak illetménye és pótléka nem változott, a
jogszabályi előírások 2007-ben sem illetmény, sem pótlékemelést nem tettek lehetővé. Az
illetmények reálértéke csökkent, a személyi jövedelemadó módosításának következményeként, a
nettó jövedelem pedig kevesebb az előző évinél.
2. A központosított illetményszámfejtéssel és a kincstári adatokon alapuló adóbevallással
kapcsolatos problémák
A központosított illetményszámfejtéssel kapcsolatos problémáink 2007-ben sajnos nem javultak.
Sorozatosak a helytelen számfejtések, hibás adóelőleg és járulék levonások.
A 2006 áprilisától bevezetett elektronikus adóbevallással kapcsolatos tapasztalataink tragikusak,
az előző évihez képest a helyzet mit sem változott. Az adóbevalláshoz a lemezt a Kincstár állítja
elő, abba belenyúlni, az adatokat javítani nem áll módunkban. A bevallás adatai nem egyeznek a
saját nyilvántartásainkkal, de nem egyeznek a Kincstár saját könyvelési adataival sem. Az adatok
ellenőrzéséhez minden hónapban valamennyi munkatárs adott havi adóbevallását tételesen le
kellene ellenőrizni a havi számfejtési lapjával. Erre sem emberi erőforrásunk (két fő
humánpolitikus munkatársunk feladata már eleve többszörösére nőtt a központosított
illetményszámfejtés miatt megnövekedett adminisztráció és egyeztetési feladatok
következtében), sem időnk nincs, mivel a bevallási lemezeket legjobb esetben is csak egy nappal
a bevallási határidő előtt kapjuk kézhez. A hibás bevallások miatt az APEH esetenként
többmilliós adótartozást mutat ki a folyószámlán. Még szerencse, hogy az Igazgatóság nem
pályázik támogatásért, mert nem kapnánk „nemleges” igazolást az APEH-től annak ellenére,
hogy könyvelésünk fillérre egyezik, adó- és járulékfizetésünknek eleget teszünk.
A beszámolás időpontjában a 2006. évi adóbevallásunk még nincs lezárva. A 2007. évi havi
bevallások önellenőrzési lemezeit 2008. év elején kezdtük megkapni. Egy-egy hónapra 3-5
önellenőrzési anyagot is kaptunk. Ezek tartalmi ellenőrzése (ha lenne rá kapacitás) csak az
APEH-nek történő beküldés után lehetséges – addig ugyanis nem lehet kinyomtatni a lemezek
tartalmát -, de nem igazán érdemes, mert javítani az adatokon mi nem tudunk. A 2008.
februárban beküldött 2007. évre vonatkozó önellenőrzéseket 2008. március közepén kezdi
visszaküldeni az APEH, mivel azok tartalmilag hibásak. Az anyagokat továbbítjuk a központi
számfejtő helyre és reménykedünk, hogy a következő lemezen jó adatokat fogunk kapni.
A kincstári adatok alapján történő adóbevallás problémát okozott a központosított
illetményszámfejtés körébe tartozó pályázók pályázati támogatásainak kiutalásánál is.
A rossz kincstári adóbevallás miatt rendre adótartozás jelentkezik az APEH-nál, így a támogatás
kiutalására nem kerülhet sor.
A probléma átmeneti áthidalására 2007. február 16-án a Kincstár és az APEH között
megállapodás jött létre, hogy a központosított illetmény számfejtési körbe tartozó központi és
önkormányzati költségvetési szervek részére a pályázati támogatások folyósításához szükséges
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nemleges igazolást az APEH a 2006. évre, illetve 2007. első negyedévére vonatkozóan (a havi
bevallási kötelezettségek vizsgálatának mellőzésével) kiadja. Ez a megállapodás sajnos nem
érinti az OTMR rendszer működését, itt változatlanul kimutatásra kerülnek a nem létező
tartozások is. Azok a pályázóink, akik korábbi nyilatkozatukban felhatalmazták az
Igazgatóságot, hogy tartozásaikat az OTMR-rendszeren keresztül ellenőrizze, ettől függetlenül
csak saját maguk tudják beszerezni a szükséges APEH-igazolást.
III. A pályáztatási tevékenység
A Pályáztatási Osztály lényegében az előző évi személyi és tárgyi kapacitással látta el feladatait
a 2007. évben. Nehézséget okozott az év során több munkatárs hosszabb ideig tartó betegsége,
egy-egy üres álláshely betöltése, de a folyamatok vitele alapvetően nem szenvedett hátrányt.
A pályáztatás feltételei objektíve romlottak azzal, hogy minden pályázati felhívást, egyedi
döntést be kellett mutatni a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájának. Emiatt
módosítanunk kellett a pályázati adatlap és a megkötendő szerződés-mintáinkat, ami jelentős
szoftver-fejlesztéssel járt.
A 2007-es évben jelentősen csökkent a pályázók pályázási kedve. Ezt a statisztikai adatok is
alátámasztják. A 2007-es év már a harmadik, hogy a beérkezett pályázatok száma csökken az
elmúlt évekhez viszonyítva. A beérkezett pályázatok számában a legkiemelkedőbb év a 2004-es
volt. A kollégiumok számára is ebben az évben volt a legnagyobb szétosztható pénzkeret. A
beérkező pályázatok számát jelentősen meghatározza, hogy mekkora keret áll a kollégiumok
rendelkezésre és ennek ismeretében milyen pályázati felhívásokat tesznek közzé.
1. Általános megállapítások
Általános adatok
Megnevezés
Beérkezett
pályázat (db)
Támogatott
pályázat (db)
Igényelt
támogatás (Mrd
Ft)
Támogatott
pályázatok
igénye (Mrd Ft)
Megítélt
támogatás
összesen (Mrd
Ft)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

9675

11614

11245

12459

14888

12683

11820

10879

5508

7204

6605

7213

8133

6483

6301

5766

12,1

13,9

15,7

19,5

28,2

23,2

20,6

21,2

7,0

8,2

9,2

11,9

14,9

13,9

11,7

12,9

3,9

4,8

5,6

7,0

8,7

8,4

7,5

7,6

2007-ben a darabszámokban csökkenés, a forint összegekben minimális emelkedés tapasztalható
az előző évi adatokhoz viszonyítva.
A teljes pályáztatás (miniszteri támogatással) vertikumában beérkezett 10879 db pályázatból
5766 db pályázat kapott támogatást (53%, 2006-ban: 53,3%).
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Az igényelt támogatás 21,1 milliárd Ft, a megítélt támogatás 7.6 milliárd Ft (támogatási arányok:
35,8% 2006-ban: 36,3%). Itt gyakorlatilag nem történt változás az előző évhez viszonyítva (%ban).
Az NKA állandó, ideiglenes kollégiumai, valamint a miniszteri keret közötti arányok
Beérkezett
Támogatott
Igényelt
Megítélt
pályázat
pályázat
támogatás
támogatás
Kollégium
db
%
db
%
MFt
%
MFt
%
állandó
10343
95 5279
92 17.396
82
4.959
65
ideiglenes
205
2
156
2
2.401
11
1.238
16
miniszteri
331
3
331
6
1.386
7
1.386
19
Összesen
10879
100 5766
100 21.183
100
7.583
100
* megjegyzés: a miniszteri keret terhére történő döntést ismerjük, az elutasított kérelmeket nem.
Pályázók száma
Évek

Pályázók száma (db)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

5585
4772
4934
6366
5466
4940
4607

Benyújtott pályázatok
száma (db)
11614
11245
12459
14888
12683
11820
10879

Támogatott pályázatok
száma (db)
7204
6605
7213
8133
6483
6301
5766

Van olyan jelentős számú pályázatot benyújtó pályázó, aki 2007-ben 38 db pályázatot nyújtott
be, ebből 25 db részesült támogatásban 15 millió Ft értékben.
Egy támogatott pályázatra 2007-ben 1,32 MFt támogatás jutott a 2006. évi 1,19 MFt-tal
szemben.

2. Pályázati felhívások
Az NKA kollégiumai 2007-ben 93 pályázati felhívást hirdettek meg, amelyből 42 db meghívásos
pályázat volt. A pályázati felhívások 207 altémát tartalmaztak.
A pályázati felhívások minden esetben a jogszabályban előírt feltételek szerint jelentek meg az
NKA portálján.
A felhívások ilyen jelentős száma és az ehhez kapcsolódó döntések mennyisége jelentős
kapacitást köt le az Igazgatóság minden területén. A felhívások megfogalmazása és az arra
beérkező pályázatokról való döntés gyakorlatilag megvalósítja a „folyamatos” pályáztatást.
A Bizottság – a miniszterrel egyetértésben arról döntött, hogy az állandó szakmai kollégiumok
(Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium kivételével) éves keretük 80%-át használhatják fel
2007. augusztus 31-ig. Ez meghatározta az első félévi pályázati felhívások számát. A kedvező
kulturális járulékbevétel alakulása miatt a Bizottság – a miniszterrel egyetértésben – a teljes éves
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keret felhasználását engedélyezte, amely az év második felére hirtelen jelentős számú pályázati
felhívást és beérkezett pályázatmennyiséget eredményezett.

3. Kiemelt feladatok
A Bizottság az egyes kollégiumok számára kiemelt feladatokat is meghatározott az alábbiak
szerint:
Képzőművészeti Sz. Kollégium: Kortárs művész gyűjteményes kiállítása 10 millió Ft
Közművelődési Sz. Kollégium: Cirkuszművészet támogatása
Levéltári Sz. Kollégium: Állománymentés (törvényi kötelezettség)

10 millió Ft
120 millió Ft

Műemlék és Régészeti Sz. Kollégium: Örökségi elsősegély pályázatok

10 millió Ft

Szépirodalmi Sz. Kollégium: Kritikai kiadások

5 millió

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium:
a Magyar Lapkiadók Egyesülete által szervezett Sajtófesztivál megrendezésére.

1,5 millió Ft

Könyvtári Szakmai Kollégium:
 Határon túli magyar folyóiratok megvásárlása magyar könyvtárak számára:
 Büntetésvégrehajtási-intézetek könyvtári állománybővítése
 Magyar Művelődéstörténeti Lexikon megvásárlása, postázása:
Közművelődési Szakmai Kollégium: Nagyszeben – Magyar Hét:
Mozgókép Sz. Kollégium: Tarr Béla koprodukciós filmje (címzett támogatás)
Múzeumi Szakmai Kollégium:
 Alfa program I. – Vándorkiállításokra
 Alfa program II. – Nagy kiállításokra

Ft

14 millió Ft
5 millió Ft
0,5 millió Ft
2 millió Ft.
30 millió Ft.

40 millió Ft
120 millió Ft

Műemlék és Régészeti Szakmai Kollégium:
450 000 forint átcsoportosítása a Múzeumi Kollégium keretéhez, annak érdekében, hogy a
múzeumi és műemléki kutatások eredményei könyv formában megjelenhessen.
Népművészeti Szakmai Kollégium:
 Tengertánc-program:
50 millió Ft
Szépirodalmi Szakmai Kollégium:
 Gáll Ernő-hagyatékrendezés:

1,5 millió Ft

Színházi Szakmai Kollégium:
 Arcus Temporum Művészeti Fesztivál színházi programjai, IV. Országos Gyermekszínházi
Szemle, Szegedi Alternatív Színházi Szemle: 12 millió Ft
Zenei Szakmai Kollégium
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 Bartók Béla Jubileumi CD-kiadás (3 év alatt összesen 180 Ft) 60 millió Ft
 Könnyűzenei klubok, jazzművészet támogatása: 30 millió Ft
 Zenei rendezvények támogatása: 20 millió Ft (Hubay Jenő Hegedűverseny, Szombathelyi
Bartók Szeminárium)
 Haydn-programiroda programjai: 20 millió Ft
 Arcus Temporum Művészeti Fesztivál zenei programjai, Budapesti Kamaraopera
Monteverdi: Poppea megkoronázása DVD-felvétel, Kodály-CD összkiadása: 25 millió Ft
4. Beérkezett pályázatok törvényi célkitűzések szerinti megoszlása
Törvényi célkitűzésekre beérkezett pályázatok
Nemzeti és egyetemes értékek
létrehozása, megőrzése
Évf ordulók, hazai f esztiválok,
rendezvények

14
242
1154

7

Kultúrateremtő, közvetítő
tevékenységek

4

Nemzetközi f esztiválok,
rendezvények

3364

1458

Művészeti alkotások új irányzatai
Épített örökség, építőművészet

1918
2718

Kutatás
Szakmai díjazáshoz való
hozzájárulás
Nemzetközi tagdíjak

Csakúgy, mint 2006-ban a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására és megőrzésére érkezett
be a legtöbb pályázat. Az évfordulók, hazai fesztiválok támogatási igénye tartalmazza már a
Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollégiuma által kiírt turisztikai célú meghívásos
pályázatokat is.
5. Pályázók szervezeti forma szerinti megoszlása (benyújtott pályázatok arányában)
Pályázatot benyújtók szervezeti forma alapján

14%
40%

13%

Nonprofit szervezetek
Költségvetési szervek
Vállalkozás
Magánszemély

33%
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Ez a diagram az utóbbi 3 évben nem tartalmaz lényeges változást. 2007-ben is a költségvetési
szervek, valamint a non-profit szervezetek adták a pályázók több mint 70%-át. A magánszemély
pályázók száma stagnált.
6. Beérkezett, valamint támogatott pályázatok állandó kollégiumok szerinti megoszlása
Beérkezett pályázatok száma

379
398
582

358 350 331 165

1390
1079

583
595

1055
621

688

827

942

Közművelődés
Képzőművészet
Népművészet
Zenei
Ismeretterjesztés
Múzeumi
Szépirodalom
Színházi
Táncművészet
Könyvtár
Iparművészet
Mozgókép
Levéltári
Műemlék és régészet
Fotóművészet
Építőművészet

A beérkezett pályázatok száma közvetlenül kihat az Igazgatóság egész működésére. Annak
feldolgozása és rögzítése jelentős kapacitást köt le az Igazgatóságon.
2007-ben is 4 kollégium (Közművelődési, Képzőművészeti, Népművészeti, Zenei) adja a
beérkező pályázatok több, mint 40%-át (4466 db pályázat). Ez megegyezik a 2006-os évvel. A
legkevesebb pályázat (165 db) 2007-ben is az Építőművészeti Kollégiumhoz érkezett.
Megállapítható, hogy 2007-ben újra a Közművelődési Kollégiumhoz érkezett a legtöbb pályázat.
Darabszám szerint 1390 db, ebből támogatásban részesült 674 db. Ezek a számok 2006-ban:
1912 db és 922 db.
A legkevesebb pályázat 165 db, 2007-ben is az Építőművészeti Kollégiumhoz érkezett. Ebből
támogatásban részesült 63 db. (2006-ban ez a szám: 149 db és 63 db).
A két szélsőérték között a beérkezett pályázatokat tekintve 2006-ban 13-szoros, 2007-ben 9szeres, támogatott pályázatokat tekintve 2006-ban 15-szörös, 2007-ben 10-szeres különbség van.
Sorrend szerinti arányok:

Könyvtár
Iparművészet
Levéltár
Népművészet
Zenei

Beérkezett
db
582
398
358
1055
942

Támogatott Százalékos arány
db
%
456
78,4
292
73,4
258
72,1
573
54,3
503
53,4
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Múzeum
Műemlék és
Régészet
Fotóművészet
Képzőművészet
Közművelődés
Ismeretterjesztés
Mozgókép
Színház
Szépirodalom
Építőművészet
Táncművészet
Összesen:

Beérkezett
db
688
350
331
1079
1390
827
379
595
621
165
583
10343
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Támogatott Százalékos arány
db
%
361
52,5
180
165
526
674
365
163
250
257
63
193
5279

51,4
49,8
48,7
48,5
44,1
43,0
42,0
41,2
38,2
33,1
51,0

Az adatokból látható, hogy 7 kollégiumnál az átlag feletti a támogatott pályázatok aránya a
beérkezett pályázatokhoz viszonyítva, míg 9 kollégiumnál a támogatottak aránya az átlag alatti.
Beérkezett és támogatott pályázatok aránya
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Az intézményi kört lefedő kollégiumok (pl. Könyvtári) évek óta az arányok tekintetében az élen
járnak, bár visszaesett a Levéltári és a Múzeumi Kollégium, de még így is átlag feletti mértékben
támogattak pályázatokat.
A kollégiumok saját hatáskörben döntenek arról, hogy kevesebb pályázat kapjon-e nagyobb
mértékű támogatást, vagy több pályázat kapjon, de kevesebb támogatást. A támogatott
pályázatok igénye az állandó kollégiumok esetén 9,4 Mrd Ft, a megítélt támogatás 4,9 Mrd Ft
(52,1%). Ez 4%-kal alacsonyabb, mint 2006-ban, és 8%-kal kevesebb, mint 2005-ben.
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Az igényelt és a megítélt támogatások közötti arányok is képet mutatnak a kollégiumok
támogatási gyakorlatáról. A legmagasabb igény a Műemléki és Régészeti Kollégiumhoz érkezett
(1.916.221.586.-Ft), amely igazodik a kollégium jellegéhez. Az igényelt támogatás 18,8%-át
ítéltek meg. Ez gyakorlatilag megegyezik a 2006 évi aránnyal. A legkisebb igény, mint 2006-ban
is az Építőművészeti Kollégiumhoz érkezett (249.827.001 Ft), melyből 36% támogatást ítéltek
meg. (Ez az arány 2006-ban: 27% volt)

Könyvtár
Levéltár
Iparművészeti
Múzeum
Szépirodalom
Építőművészeti
Fotóművészet
Népművészet
Ismeretterjesztés
Színház
Közművelődés
Zene
Képzőművészet
Műemlék és
Régészet
Mozgókép
Táncművészet
Összesen:

Igényelt támogatás
Megítélt támogatás Százalékos arány
Ft
Ft
%
601 368 473
462 390 050
76,9
441 920 508
273 248 000
61,8
562 724 688
270 773 423
48,1
1 592 296 357
749 137 000
47,0
977 840 923
362 390 000
37,1
249 827 001
89 741 486
36,0
439 758 246
128 463 649
29,2
1 010 230 661
283 578 000
28,1
1 485 869 441
383 882 000
25,8
937 715 154
226 917 000
24,2
1 810 604 525
391 475 000
21,6
1 910 852 025
382 340 000
20,0
1 202 918 894
227 219 962
18,9
1 916 221 586
1 433 106 315
822 469 312
17 395 724 109

361 467 000
242 866 940
122 718 600
4 958 608 110

18,8
16,9
14,9
28,5

Az igényelt támogatáshoz viszonyított megítélt támogatás átlagát nem minősíthetjük jónak,
hiszen az igényelt összegnek csak 28,5%-ára volt fedezet. A kollégiumok fele az átlag felett, fele
az átlag alatt tudott támogatást nyújtani a pályázóknak.
A megítélt támogatások esetében a két szélső értéket mutató kollégium a Múzeumi Kollégium
(749,1 MFt) és az Építőművészeti Kollégium (89,7 MFt). A Múzeumi Kollégium egyéb, a
Bizottság által meghatározott és plusz kerettel kompenzált feladatot is ellátott (nagy kiállítások).

7. Ideiglenes kollégiumok
A 2007. évben egy ideiglenes kollégium működött az NKA keretein belül, a Kiemelt Kulturális
Események Ideiglenes Kollégiuma. Ez a kollégium bonyolította le az ÖTM–NKA közös
pályázatot is, amely meghívásos pályázati keretben biztosított lehetőséget a közös kulturális –
turisztikai rendezvények támogatására.
A beérkezett pályázatok száma 142 db volt, ebből a kollégium 130 db pályázatot támogatott
(91,5%). Az igényelt összeg 2.246.084.961 Ft, ebből megítélt támogatás 1.189.613.556 Ft
(52,9%).

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA

43 / 178

8. Kollégiumok egyedi pályázatai
Minden kollégiumnak lehetősége volt a jóváhagyott éves keretük 10%-ának mértékéig egyedi
igényeket támogatni.
2007-ben 260 db egyedi támogatási igény érkezett a kollégiumokhoz 851 634 964 Ft igénnyel.
A kollégiumok 191 egyedi pályázatot támogattak 538 300 312 Ft összeggel. Legnagyobb
darabszámban a Zenei Kollégium támogatott egyedi igényeket (41 db). A Mozgókép és a
Közművelődési Kollégium 21-21 db egyedi kérést támogatott.
Legkevesebb egyedi igényt a Szépirodalmi Kollégium támogatott (1 db).
A legmagasabb támogatási igény a Múzeumi Kollégiumhoz érkezett 234 899 276 Ft, amelyből
232 992 000 Ft támogatást ítéltek meg.

9. Tapasztalatok a folyóirat-pályázatok feldolgozása során
A Szakmai Kollégiumokhoz már a 2007. évben beérkeztek a 2008. évi folyóirat támogatására
vonatkozó pályázatok, amelyek összesített adatai az alábbiak:
 beérkezett folyóirat-pályázatok száma:
 támogatott folyóirat-pályázatok száma:
o H –hagyományos (187 db,)
o I –internetes: (60 db,)
 elutasított folyóirat-pályázatok száma:
 érvénytelen folyóirat-pályázatok száma:
 halasztott folyóirat-pályázatok száma:
 összes igényelt támogatás:
 összes megítélt támogatás:

414 db,
247 db,

140 db,
22 db,
5 db,
1 795 688 690 Ft
637 757 500 Ft

A kulturális, művészeti, ismeretterjesztő folyóiratok támogatása az NKA évről évre kiemelkedő
feladata, a pályáztatásra fordítható összeg 8–10%-át teszi ki. Az elmúlt évek során több kísérlet
történt a pályáztatási fegyelem erősítésére, végül a 2007. év során sikerült kidolgozni olyan
folyóirat betétlapot, amellyel a Bizottság is egyetértett. A betétlap adataiból kontroll számítások
végezhetők, amelyek a szakmai kollégiumok számára segítséget nyújtanak döntéseik
meghozatalakor. Ugyanakkor kialakítható olyan adatbázis, amely távlatokban tendenciák
megállapítására, korrekciók végzésére fog lehetőséget nyújtani.
A betétlapok feldolgozása során jelentős problémákat tártunk fel, amelyek részben a pályázók
felé szolgáltak tanulságul, részben a további pontosítások elvégzésére hívták fel a figyelmet.
A pályázók nagy része magyarázó szöveget csatolt a betétlaphoz, így azok a feldolgozás során
elfogadhatóak voltak. A pályáztatási osztályon 1 fő külön foglalkozott minden egyes beérkezett
folyóirat-támogatási igénnyel. A feldolgozás során különös figyelmet kellett fordítani a Bizottság
által meghatározott, de a kollégiumok számára nem kötelező érvényű határozat végrehajtására.
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10. Elutasított pályázatok
A 10.879 db pályázatból 3.917 db pályázat került elutasításra, ez a pályázatok 36%-át jelenti. A
nem támogatott pályázatok száma jelentősen emelkedett (2006-ban 25,3%).
Az elutasítás okát a kollégiumnak nem kell megindokolnia, de a pályázónak lehetősége van arra,
hogy írásban benyújtott kérelmére megismerje a szavazati arányokat.
Az elutasított, támogatásban nem részesült pályázatokat az NKA Igazgatósága a hatályos
iratkezelési szabályzata alapján 60 napon túl selejtezi.

11. Érvénytelen pályázatok
2007. évben benyújtott 10.879 db pályázatból 656 db volt érvénytelen, ez a pályázatok 6%-át
jelenti. 2006-ban ez a szám 9,2% volt.
Egy pályázat érvénytelen, ha nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, illetve a pályázati
felhívásban kötelezően meghatározott kritériumoknak, továbbá ha a pályázónak az NKA-val
szemben lejárt elszámolatlan kötelezettsége van, és/ vagy az OKM FEPÁCS által kezelt
pályázóknak lejárt, elszámolatlan kötelezettsége van.
Érvénytelennek minősített pályázatoknál a pályázók minden esetben írásban kaptak tájékoztatást
az érvénytelenség okáról.

12. Technikailag halasztott döntések
Az NKA Bizottsága 2007. évben 98 pályázatról döntött. Ilyen jellegű döntésre abban az esetben
került sor, ha a kollégium tagjai – összeférhetetlenségük miatt – a pályázat(ok)ról nem
dönthettek.
A 98 pályázatból 80 db pályázatot támogatott a Bizottság, 18 db elutasításra került.

13. Módosítási kérelmek
Míg 2006-ban összesen 1630 módosítási kérelem érkezett, úgy 2007-ben ez a szám: 1461.
Kollégium
állandó
ideiglenes
miniszteri
Összesen

módosítási kérelem
(db)
1356
24
81
1461

elfogadott kérelem
(db)
1256
21
80
1357

%-os arány
92,6
87,5
98,8
92,9

A beérkezett kérelmek közül 1072 db határidő-módosítási igényt tartalmazott, 370 db jogcímmódosítást. Témamódosítást 14 esetben kezdeményeztek, az azonban az NKA Ügyrendje
alapján nem engedélyezhető.
A többi 5 kérelem vegyesen tartalmazott határidő-, jogcím- és témamódosítást egyaránt.
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2007-ben is csökkenő számban érkeztek módosítási kérelmek, amelyek vegyesen tartalmazták a
határidő-, illetve jogcím-módosításokat. A csökkenés a megkötött szerződések számával
összehasonlítva nem jelentős.
A módosítási kérelmek elbírálása során az Igazgatóság – figyelemmel a pályázati cél
megvalósulására – bírálta el a beérkezett kérelmeket. A legtöbb módosítási kérelem a
Közművelődési és a Múzeumi Kollégiumhoz érkezett.
A kérelmek ilyen jelentős száma összetettebb és mélyebb elemzést igénylő feladat.
14. Esedékes nem utalható tételek listájának feldolgozása
Az Igazgatóság az esedékes nem utalható tételek listájának állandó felülvizsgálatával
csökkentette az évvégére várható egyenleg összegét, így a listák tételes feldolgozása az elmúlt
évben is folyamatos feladatot jelentett a pályáztatási osztályon is. A 2007. január 3-ai lista 169
tételt tartalmazott 211.196.848 Ft összeggel. A pályázók felszólítása, tájékoztatása írásban,
esetenként szóban (telefonon) történt. Ezeken felül számos esetben történt intézkedés a
jelentkező OTMR-problémák helyreállítására az Informatikai Osztály bevonásával.
A listák alapján a pályázók (ha már a szerződés szerinti elszámolási határidő lejárt) szankciót is
tartalmazó felszólító levelet, vagy (elszámolási határidőn belüli pályázatok esetében) csak
tájékoztató leveleket kaptak. Sokszor jelentett problémát, hogy egyes pályázók elszámolatlan,
illetve kötbéres pályázata másik pályázatának kiutalását hátráltatta. Ezen problémák rendezése az
elszámoltatási osztály együttműködésével történt.
A 2007. évben 147 db kiküldött felszólítással 97 821 000 Ft összeg kiutalására tettünk kísérletet.
A listák feldolgozása során az alábbi tapasztalatok szűrhetők le:
 A Mozgókép Kollégium alkotói támogatásai az I. félévi listákon még nagy számban
szerepeltek a forgatókönyvek szakmai elbírálásának elhúzódása miatt. Jelentős és pozitív
változás volt, hogy az újonnan beérkezett pályázatoknál az összes forgatókönyv beküldésére
már a támogatási szerződésekben azonos határidőt határoztak meg, ettől számítva pedig 1,5
hónap állt a kollégium rendelkezésére ezek elbírálására. Ezzel arányosan került
megállapításra a támogatás 2. részletének utalási időpontja, valamint az elszámolási határidő.
Ennek köszönhetően – az előző évekkel ellentétben – ezek a pályázatok csak különleges
esetben szerepeltek a heti listákon.
 A Műemlék és Régészeti Kollégiumnál a támogatási összegek utalásának esedékességét
továbbra is a pályázatok megvalósítási határidejéhez igazítják, viszont ettől számítva a
pályázónak még két hónap áll rendelkezésére az elszámolás beküldésére, és csak ezután
történik a szakértői elbírálás, ami akár 1-2 hónapot is igénybe vehet. Így ezek a pályázatok
hónapokon keresztül szerepelnek a listákon, nagymértékben növelve ezzel a tételszámot és
az összeget. A jelenségre az OKM Ellenőrzési Főosztálya is felhívta a figyelmet, ezért a
kollégiummal együttműködve ki kell alakítani az elfogadható feltételeket.
A hiánypótló leveleken kívül havi rendszerességgel történt a pályázók értesítése az OTMR által
jelzett APEH- vagy VPOP-tartozásukról. Ezek a köztartozásos pályázatok is hétről hétre jelentős
számban és összegben növelték az esedékes, de nem utalható támogatások listáját.
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A kiküldött értesítő és felszólító levelek darabszámának összesítése az alábbi táblázatban
szerepel:
jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. Dec. Össz.
Tartozásos
értesítő levelek
Felszólító
levelek
Összesen

8

68

38

12

78

55

87

89

58

25

27

26

571

8

68

38

12

6
84

7 21
62 108

89

18
76

- 77
25 104

18
44

147
718

A 2007. évben összesen 718 db írásbeli felszólítás és értesítő levél került kiküldésre. A listákon
szereplő tételek folyamatos változása mellett a 2007. évet 124 tétellel és 176 240 600 Ft utalandó
összeggel zártuk.

15. Megszüntetett pályázatok
2007. évben összesen 128 darab pályázat megszüntetésére került sor, ezzel a fel nem használt
összeg 170,9 MFt, ez kevesebb, mint a 2006. évben (288,3 MFt). Darabszámban is csökkenés
tapasztalható (2006-ban 167 db).
Ez a támogatásban részesült pályázatok 2,2%-át érintette, a 2006 évi 2,7%-kal szemben. Ez
gyakorlatilag évek óta stagnál.
Kollégiumonkénti bontásban a legtöbb meghiúsulás a Zenei (26 db) és a Közművelődési (21 db)
Szakmai Kollégiumoknál volt.
Pályázatok megszüntetésére több okból kerülhet sor, így a pályázó lemondása miatt, vagy azért,
mert a pályázó nem teljesítette a támogatási szerződésben előírt kötelezettségeit.
Pályázó által kezdeményezett lemondás 109 esetben történt. A többi megszüntetésre az
Igazgatóság kezdeményezésére került sor. A pályázók ez utóbbi esetekben nem teljesítették
valamely szerződésben előírt kötelezettséget
IV. A pályázók beszámoltatása és pénzügyi elszámoltatása
A pályázók az NKA-ból támogatott pályázataik megvalósításáról szóló szakmai beszámolóinak
értékelését a kollégiumok vezetői, tagjai, miniszteri pályázatok esetében a miniszter által felkért
döntéshozó testület, vagy személy/ek végzik. A pénzügyi elszámolások vizsgálatát az NKA
Igazgatósága Elszámoltatási Osztályának munkatársai látják el. A többször módosított
9/2006.(V.9.) vhr. 26.§-sa rendelkezik a támogatási szerződések teljesítéséről, illetve a
támogatások felhasználásának ellenőrzéséről. Ez utóbbit elsődlegesen az elszámoltató
munkatársak végzik, és ez nem helyettesíti a Belső Ellenőrzési Osztály által végzett helyszíni
pénzügyi és a szakma képviselőjével együtt végzett teljesítmény ellenőrzést. A jelen
beszámolóban szinonimaként fordul elő az elszámoltatás, értékelés és ellenőrzés fogalma, amely
minden esetben a pályázó által megküldött pénzügyi elszámolás szerződés szerinti
felülvizsgálatát jelenti.
A pályázatok szakmai és pénzügyi beszámolóinak ellenőrzése 2006. évhez viszonyítva
jelentősen emelkedett. A szakmai ellenőrzés 22%-kal, (5721 db-ról 6958 db-ra) a pénzügyi
ellenőrzés 27%-kal (6236 db-ról 7906 db-ra) nőtt.
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A szakmai ellenőrzés alakulása
2007-ben 6958 db pályázat szakmai és pénzügyi ellenőrzése realizálódott. Ezt az alábbi táblázat
tartalmazza a főbb döntéshozók megoszlásában:
1.sz. táblázat
Szakmailag és
Megoszlási arány
pénzügyileg elfogadott
a döntéshozók
Sorszám
Döntéshozók megnevezése
LEZÁRT pályázatok
százalékában
2007-ben (db)
(%)
1.
2.
3.
4.
1.
Állandó kollégiumok
6273
90,2
2.
Miniszteri egyedi döntések
445
6,3
3.
Miniszteri keretből testület által
132
1,9
javasolt döntések
4.
Kiemelt programok összesen
105
1,5
5.
Kollégiumok közös pályázatai
3
0,1
6.
NKA Összesen
6958
100,0
A szakmai ellenőrzéssel befejezett pályázatok 90,2%-át (1. sz. táblázat 4. oszlop, 1. sor) az
állandó kollégiumok ellenőrzései adták.
Az állandó kollégiumok pénzkeretéből jelentős támogatást kaptak az alábbi, a Bizottság által
javasolt célprogramok.
•

•

•
•

•

Az OKM Alfa-programjából, amely a magyar múzeumi modernizáció átfogó
koncepcióját tűzte ki célul. A 2007. évben céltámogatásként az „Alfa Program II. –
nagykiállításokra” – meghívásos pályázat keretében – a Múzeumi Szakmai Kollégium 8
programot támogatott. Ebből egy program meghiúsult, 2 program szakmai és pénzügyi
ellenőrzése befejeződött, egy pénzügyi elszámolása rendben van, szakmai ellenőrzésre
vár, 4 pályázat elszámolása 2008-ban esedékes.
A Bizottság az Arcus Temporum IV. – Pannonhalmi Művészeti Fesztiválon való
részvételre a tartalékkeretből címzett támogatást szavazott meg a Színházi és a Zenei
Szakmai Kollégiumoknak. A színházi és egy zenei program megvalósult, szakmai és
pénzügyi ellenőrzése befejeződött. Egy zenei program meghiúsult.
A Közművelődési Szakmai Kollégiumtól kapott céltámogatást Nagyszeben a „Magyar
Hét” c. programra. A megvalósítás 2007-ben megtörtént, az elszámoltatás – a pénzügyi
hiány rendezése miatt – még folyamatban van.
A Műemlék és Régészeti Szakmai Kollégiumnál a műemlék- és állagmegóvási altémánál
a támogatás utalására utólag, a pénzügyi elszámolás, a becsatolt szakértői vélemény és
elfogadott szakmai beszámolót követően került sor. A kollégium a szakmai értékelést az
elszámolások beérkezését és pénzügyi ellenőrzését követően folyamatosan végezte. Az
előző évekhez képest – még nem elégséges, de – némi gyorsulás volt tapasztalható a
pályázatok szakmai elfogadása, így a támogatás utalása terén.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal – az OKM miniszterének jóváhagyásával
–, kötöttünk megállapodást a büntetés-végrehajtási intézetek könyvtári állományának
fejlesztésére, amelyet a Könyvtári Szakmai Kollégium bonyolított le meghívásos
pályázattal. A 2006. évi pályázatok szakmai és pénzügyi értékelése 2007-ben megtörtént,
a 2007. évben támogatott pályázatok elszámolása 2008-ban esedékes.

A kiemelt programok 1,5%-os (1. sz. táblázat 4. oszlop, 4. sor) részarányt képviselnek a
szakmailag ellenőrzött pályázatoknál. Ezt csaknem teljes egészében a Kiemelt Kulturális
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Események Ideiglenes Szakmai Kollégiumának pályázatai adják. A kollégium élt a programok
megvalósulásának teljesítménymérésével. A megítélt támogatást két részletben kaphatták meg a
pályázók. A 10 millió Ft felett támogatott programok esetében a megítélt támogatás 5%-át
visszatartotta a kollégium, és annak utalása utólag történt a teljes elszámolás szakmai és
pénzügyi elfogadása után. A pályázok tartalmas szakmai beszámolókat küldtek, a szakmai
értékelés ezeket elfogadta, így szakmai hiánypótlást ezeknél nem kellett kérni.
A Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Szakmai Kollégiuma két kutatási programot
támogatott, az egyik pályázat elszámolása 2007. december végén megérkezett, a másikra a
pályázó határidő módosítást kért és kapott, így elszámolása 2008-ban esedékes.
A Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Szakmai Kollégiuma bonyolította le az
Önkormányzati Területfejlesztési Minisztérium–NKA közös pályázatát. A 36 támogatott
pályázatból egy meghiúsult és egy elszámolás alatt van, 21 szakmai és pénzügyi ellenőrzése
befejeződött, 8 pályázat pénzügyi elszámolását az elszámoltatási osztály elfogadta, így szakmai
ellenőrzésre vár, 5 pályázat elszámolása 2008-ban esedékes.
Az 1994–2007-es időszakban az összes támogatott pályázat és a szakmailag elfogadott
pályázatok arányát vizsgálva a szakmai kollégiumok a támogatott pályázatok szakmai
beszámolójának 92,7%-át minősítették és fogadták el (2. sz. táblázat 5. oszlop, 47. sor). Az
ellenőrzött beszámolók mintegy 0,1%-ánál kértek kiegészítést, illetve új beszámoló benyújtását.
Az el nem fogadott és kiegészítésre minősített beszámolók – a kiegészítések megküldése után –
ismételten szakmai ellenőrzésre kerültek. Két pályázó nem tudta a szerződésben foglalt pályázati
célt teljesíteni, így a kollégium véleménye alapján a támogatás visszautaltatására került sor. Az
1994–2007-es években a szakmailag ellenőrzött pályázatok arányát a támogatott pályázatok
százalékában és a 2007. évben szakmai ellenőrzött pályázatok mennyiségét kollégiumonként a
következő kimutatás tartalmazza:
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A szakmai ellenőrzés aránya 1994–2007-es években és a
2007-ben szakmailag elfogadott pályázatok száma kollégiumonként
2. sz. táblázat
Ssz.

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Kollégium megnevezése

2.
Mozgókép
Irodalom-könyvkiadási
Folyóirat-kiadási Kollégium
Színház
Zene
Tánc
Képző
Ipar
Foto
Népművészet
Közművelődési
Könyvtár
Levéltári
Múzeumi
Építőművészet
Ismeretterjesztés és Körny.Kul
Szépirodalom
Műemlék és Régészeti
Miniszteri
Összművészet
Ithaka-Program
Nemzeti és Etnikai ISzK
Amatőr Együttesek Utaztatása
Édes Anyanyelvünk
Drámaírói pályázat testülete
Bábprodukciós ISzK
Kultúra 2000 I Sz.K.
Millenáris Rendezv. ISz.K
EU Kommunikációs ISzK
Külhoni Intézmények Sz.K
Művészetoktatási ISzK
Holocaust Megemlék. ISzK.
Kiemelt Kulturális Események
Nemzetközi Kulturális Tám.
Digitális Kultúra
Magyar Művészet
Kultúra és Turizmus
Sajátos igényű emberek ISzK.
Fogyatékkal Élő Emb. ISzK
Közkultúra Informatika Iszk
Digitális Médiaművészet 2004
Közgyűjteményi Testület
Népművészet- Táncművészet
Közművelődés- Könyvtár
Közművelődés- Zene
Populáris Zene ISzK.
NKA Összesen
Honfoglalás
NKA-lebonyolítású

50. Mindösszesen

Támogatott
Pályázatok
1994-2007-igösszesen (db)

Szakmailag és
pénzügyileg lezárt
pályázatok 19942007-ig (db)

A lezárt pályázatok
aránya a
támogatotthoz
viszonyítva (4:3) (%)

A (4 )–ből a
2007-ben
lezárt
pályázatok
száma (db)

3.

4.

5.

6.

5366
2871
864
3326
6733
2614
7440
3546
1755
5131
14139
7979
3019
3568
801
1996
1944
592
6215
323
32
349
63
55
44
16
40
42
15
27
46
165
240
21
180
94
306
92
32
22
34
151
266
119
79
70
82822
396
40

5210
2870
864
3043
6171
2361
6787
3255
1535
4617
13392
7376
2760
3277
706
1643
1665
406
6023
323
32
349
63
55
20
16
38
42
15
27
46
164
181
2
178
93
306
91
32
22
34
151
266
119
79
70
76775
396
40

97,1
99,9
100
91,5
91,7
90,3
91,2
91,8
87,5
90,0
94,7
92,4
91,4
91,8
89,1
82,3
85,6
68,6
96,9
100
100
100
100
100
45,5
100
95,0
100
100
100
100
99,4
75,4
9,5
98,9
98,9
100
98,9
100
100
100
100
100
100
100
100
92,7
100
100

361
0
2
274
685
296
531
279
117
664
810
507
384
386
43
393
360
183
445
0
0
0
0
53
20
15
13
0
0
1
0
5
103
2
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
22
6958
0
0

83258

77211

92,7

6958
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Az alkotói támogatásos pályázatoknál a benyújtott művek, műalkotások szakmai ellenőrzésekor
nagy felelősséggel jártak el a kollégiumok vezetői/tagjai. Az elfogadott beszámolókat követően
393 db igazolást adott ki az NKA Igazgatósága a pályázók valamint a lebonyolítók részére,
amely alapján adókedvezményre jogosultak az érintett pályázók.
2007. IV. negyedévben az informatikai szoftver elszámoltatási moduljában kifejlesztésre került a
szakmai értékelés főbb adatainak rögzíthetősége. A szakmai ellenőrzést dokumentáló előkészítő
lap értékelésre vonatkozó tartalmát az elszámoltató munkatárs rögzítette a rendszerben. Ennek
alapján lista szerint lekérdezhető az ellenőrzést végző kollégiumi vezető /tag írásos indoklása, a
szakmai ellenőrzés időpontja, és a teljesítmény-ellenőrzésre tett javaslata.
A pénzügyi elszámoltatás tapasztalatai
A 2007. évben 7906 db pályázat pénzügyi elszámoltatása valósult meg, 1615 db elszámolás
továbbintézkedést igényelt. Ebből 237 pályázótól a támogatás egy része, illetve 82 pályázótól a
támogatás teljes összege visszafizettetésre került. A beérkezett elszámolások pénzügyi
ellenőrzése folyamatos volt.
Az elszámolások feldolgozása során tapasztalt formai és tartalmi hiányosságok – a korábbi
években tapasztaltakhoz hasonlóan – továbbra is fennálltak.
Az ismétlődő formai hiányosság:
 a pályázók nem töltik ki teljes körűen az elszámoló lap megfelelő rovatait, amelyek az
elszámoláson túlmutató adatokat is tartalmaznak.
Továbbra is fennálló tartalmi hiányosságok:
 a támogatás felhasználására a szerződésben rögzített megvalósítási időszakot követően
került sor,
 a határidő-módosítási kérelmeknél nem értelmezték külön a megvalósítási és elszámolási
határidőt,
 a szerződésben rögzített jogcímeket figyelmen kívül hagyták,
 a bizonylatok érvénytelenítését nem, illetve szabálytalanul a számlamásolatokon
végezték el,
 a szakmai beszámolókat nem megfelelően készítették el, nem küldtek pr-anyagot és a
megjelentetett kiadványokon a régi logót szerepeltették.
2007-ben négy pályázat részesült visszatérítendő támogatásban. Két pályázat esetében a
visszatéríttetés megtörtént 2007-ben, egy pályázat visszatéríttetése 2008-ban esedékes. A
pályázati cél egy pályázat esetében 2007-ben megvalósult, kettő megvalósítása áthúzódik 2008ra. Egy pályázat meghiúsult, a támogatás kiutalására így nem került sor.
A pályázók 1461 esetben kértek szerződésmódosítást, 301 esetben a szerződésben rögzített
elszámolási határidő után. Ez utóbbi kérelmek elbírálása a késedelmesen benyújtott időszakra
eső kötbér megfizetését követően került sor. Az elszámoltatás a kérelmeket véleményezte,
melyet a feldolgozó szoftverben is rögzített.
A két részletben illetve az utólag kiutalt támogatások esetében 13 pályázó nem tudta a megítélt
támogatást teljes egészében felhasználni, így részükre csökkentett, a megítélttől kevesebb összeg
lett kiutalva. A pályázati cél azonban megvalósult, ezt a szakmai ellenőrzés is elfogadta.
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A döntéseket megelőzően a pályázók „előélet”-vizsgálata minden esetben megtörtént. Így
összesen 10 879 db elbírált pályázathoz kapcsolódó korábbi pályázatok minősítését kellett
gyorsan, rövid idő alatt elvégezni. Lejárt határidejű és teljesítetlen követelés miatt 11 pályázót
kellett a döntésekből érvénytelenség címen kizáratni a pályázói körből. További egy pályázó a
minisztériumi pályázatokat lebonyolító FEPÁCS-nál nem pótolta az elszámolási hiányát, így a
teljesítetlen lejárt követelésének rendezetlensége miatt nem részesülhetett NKA-támogatásban.
A kollégiumi tagok összeférhetetlensége miatt a Bizottság elé terjesztett ún. technikailag
halasztott pályázatokra az érvénytelenségi vizsgálatot ismételten elvégezte az elszámoltatási
osztály.
A Nemzeti Filmiroda megkeresése alapján – a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve – több
filmes szervezet regisztrációjához az igazolás akkor került kiadásra, ha pályázót az NKA-nál és
FEPÁCS-nál lejárt követelés nem terhelte. 2007. évben 133 szervezettel bővült a regisztrációt
kérők száma. Az előző évivel együtt 886 szervezet „figyelését” kell végezni. Egy pályázónak az
elszámoltatása jogi intézkedés alatt áll, regisztrációjához az igazolás kiadására az NKA
Igazgatósága nem járult hozzá.
Határidőre el nem számolt pályázók kötbérezése
Az elszámolási határidők be nem tartása miatt 1756 pályázó felszólítására került sor kötbér
fizetése mellett. A felszólított pályázók közül 159-nek ismételt felszólítást kellett küldeni. A
kötbért 1448 pályázó befizette, 34 esetben nem volt felróható a szerződésszegés, így mentesültek
a kötbér megfizetése alól, 115 pályázó nem teljesítette a kötbér megfizetést, így a követelést
2008-ben kell érvényesíteni, ebből 54 pályázó nem reagált az ismételt felszólításokra sem. Ezen
pályázók elszámolásának rendezését jogi ügyintézés keretében kell elérni.

A beérkezett elszámolások feldolgozásának alakulását a 4. sz. melléklet tartalmazza:
Az NKA fennállása óta 5 év támogatott pályázatai – 1994, 1995, 1996, 1998, 1999 – szakmai és
pénzügyi ellenőrzése befejeződött.
Az 1997. és 2000. években támogatott pályázatok szakmai beszámolói és pénzügyi elszámolásai
– 3-3 jogi intézkedés alatt álló pályázat kivételével – befejezett minősítést kaptak.
A beérkezett elszámolások folyamatos feldolgozásának eredményeként a támogatott pályázatok
92,7%-a lezárásra került. (16. oszlop 2. sor). További 1,1%-a a pénzügyi elszámolás elfogadását
követően szakmai ellenőrzésre vár ( 16. oszlop 3. sor.) A jogi intézés alatti pályázatok aránya 0,1
% (16. oszlop, 4. sor). Az elszámolás alatti pályázatok aránya 2% (16. oszlop, 5. sor). Az
elszámolásra felszólított pályázatok számának aránya 0,2% (16. oszlop 6. sor). A támogatott
pályázatok 3,9%-ának be- és elszámolása 2008–2009-ben realizálódik, tehát ellenőrzésük csak a
jövőben lesz aktuális (16. oszlop, 7. sor)
A támogatott és befejezett (lezárt) pályázatok számának alakulását a következő diagram
szemlélteti:
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A TÁMOGATOTT ÉS BEFEJEZETT PÁLYÁZATOK ARÁNYA
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V. Informatikai tevékenység
Az Igazgatóságon belül az informatika kettős feladatot lát el. Egyrészt biztosítja a munkatársak
részére informatikai oldalról a folyamatos munkavégzés feltételeit. Másrészt gondoskodik a
meglévő eszközök (hálózat, hardver, szoftver) magas színvonalú rendelkezésre állásáról;
kezdeményezi, irányítja és összefogja az informatikai eszközök fejlesztését.
Az Informatikai Osztály életében 2007. a nagy lélegzetű fejlesztő munkák beindításának, ill.
üzembeállításának éve volt.
Az NKA és az Igazgatóság legfontosabb kommunikációs felülete az internet. Ennek érdekében
fejlesztettük ki internetes portálunkat, amely mind a megjelenésében, mind szolgáltatásaiban
kielégíti a korszerű igényeket. A pályázók részére is átláthatóbb, rugalmasabban, könnyebben
kezelhető. Igazgatósági oldalról lehetővé teszi többek között különféle adatállományok,
adatbázisok portálon történő kezelését.
A 2007-es évben terveztük a GrantSys pályázati szoftverünk elavult adatbázis-kezelőjének
átállítását MS SQL adatbázis-kezelőre. A munka rendkívül szerteágazó, bonyolultabb a
tervezettnél, amelynek következtében az eredeti tervekhez képest várhatóan 2008-ben fejeződik
be.
A portálon kifejlesztettük az ún. pályázói adatbázist. A munka elkészült, használatbavételét
azonban késlelteti az MS SQL adatbázis-kezelőre történő átállás. Ez a szoftver a portál és a
GrantSys közös nyelve. Minden más esetben folyamatos adatkonverzió lenne szükséges, amit
mindenképpen el akarunk kerülni.
Elkezdtük a GrantSys ellenőrzési moduljának kifejlesztését. A rendszerjavaslat jóváhagyását
követően folytatódhat a fejlesztő munka.
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Az év elejétől kötelező jogszabály alapján kialakítottuk és működésbe állítottuk az EU-előírások
szerinti „de minimis” támogatások megkülönböztetett kezelésének informatikai hátterét.
Lényeges előrelépésként értékeljük, hogy ez év októberétől a hagyományos pályáztatás
keretében is csak a portálunkon kitöltött, majd kinyomtatott adatlapon lehet pályázni. A kézzel
írott adatlap ezennel a múlté. Ez a megoldás segíti a pályázót (a beépített ellenőrzésekkel és
figyelmeztetésekkel) az adatlap és a kapcsolódó betétlapok kitöltésében, az Igazgatóságon pedig
az ellenőrzési munkát könnyíti.
A több néven (szervezeti formában) pályázók tartozásainak, elszámolási hiányosságainak
hatékonyabb kezelésére az eddig felderített ilyen pályázókat a GrantSys-ben „összekapcsoltuk”.
Így bármelyik nevén beadott pályázatánál (pl. utalás előtt) a rendszer a többi pályázatát is
megvizsgálja.
GrantSys pályázati szoftverünk immár közel tíz éve működik az Igazgatóságon meglehetősen
magas komfortfokozaton kiszolgálva a felhasználókat. A rendszer zárt, a teljes pályáztatási
folyamatot lefedi, a pályázati felhívástól a döntésen, szerződéskötésen, pénzügyi lépéseken
keresztül a pályázók elszámoltatásáig bezárólag.
2007. évben a beérkezett és feldolgozott pályázatok száma: 10 879 db.
A rendszer üzemeltetése során azonban az év második felében gondok merültek fel. A
problémák oka többrétű. Egyrészt a szoftver „elöregedett”, egyes megoldásai (pl. adatbázis
kezelés) ma már nehézkesen működnek. Másrészt – megítélésünk szerint – a folyamatos
hozzáfejlesztések, bővítések, módosítások javítások következtében a fejlesztők részére is
nehezen áttekinthetővé vált. Egyre több, a fejlesztők által nem szándékoltan előidézett hiba
keletkezett a rendszerben, amely végül is negatív következményekkel járt.
Az informatika zökkenőmentesen ellátta és ellátja a PIR pénzügyi rendszer – amelynek egy
végpontja vagyunk – helyi üzemeltetését.
A MÁK által működtetett IMI humánpolitikai rendszernek ugyancsak egy végpontja vagyunk.
Ezen szoftvernek a munkatársak által történő kezelése operatív informatikai segítséget kíván,
amelyet sikeresen megoldottunk.
Összegezve, a 2007-es év a gondok ellenére a lényeges előrelépések éve volt, amely
megalapozta a további fejlődést.

VI. A belső ellenőrzés folyamán leszűrt tapasztalatok
Az NKA Igazgatósága ellenőrzési tevékenységét a 193/2003.(IX.26) Korm. Rendeletben
meghatározottak, a PM által közzétett útmutatók és standardok figyelembevételével folytatta. A
környezet folyamatos változásaira az ellenőrzési tevékenység vitelében is törekedtünk
megfelelően reagálni. Ez kettős úton valósult meg:
 A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzések mindennapi gyakorlata révén;
a szabályzatoknak, a folyamat leírásoknak, igazgatói utasításoknak megfelelően. A FEUVE
legfontosabb fóruma – a vezetői értekezlet – heti gyakoriságú.
 A függetlenített belső ellenőrzés révén; a vezetőség közreműködésével tervfeladataik
meghatározásánál és megállapításaik, javaslataik mérlegelésével és realizálásával.
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Az éves 2007. évi ellenőrzési tervet – amely az elfogadott stratégiára épült és tartalmazta a
vezető testületek javaslatát és észrevételeit – teljesítettük. Elsőbbségi feladat a pályázóknak
juttatott támogatások helyszíni ellenőrzése volt. A stratégiát 4 éve fogalmaztuk meg; ebben 10
százalékot elérő lefedettséget 2007-re terveztünk elérni. A cél már 2006-ra megvalósult; s 2007
évben is 12,1%-os mutatót értünk el. Az év során befejezésre és minősítésre került az előző
évben elkezdett 24 áthúzódó helyszíni vizsgálat is. Az ellenőrzés-típusok fajlagos idő-ráfordítása
csökkent az előző évihez képest. Hatásfok-emelkedés is volt mögötte, de közrejátszott, hogy a
korábbi mutatót a 2006. évi nagyszámú, problémákkal terhelt vizsgálat aránytalanul magasabb
időszükséglete eredményezte. Az előkészületek megtörténtek a pályázatkezelési számítógépes
rendszer ellenőrzési modullal történő kiegészítésére. A szoftvernek elsődlegesen az ügymenet
gyorsítását, a folyamatok könnyebb, átláthatóbb kezelését kell segítenie.
A végrehajtás során a Belső Ellenőrzési Kézikönyv eljárásrendjét, módszertanát, irat- és
jelentésmintáit alkalmaztuk. A Kézikönyv nyilvános, valamennyi munkatárs számára
hozzáférhető a belső számítógépes hálózaton. A jelentések általános minősége a standardoknak
megfelelő. A megállapítások elfogadottsága a vizsgálatok túlnyomó részénél rendben lévő volt.
A belső ellenőrök megvalósítható ajánlásokat, érdemi javaslatokat tettek. A vizsgált szervezetek
részéről visszajuttatott felmérő lapok megerősítették ezt.
A pályázók helyszíni ellenőrzésének mutatói összefoglalóan:
Megnevezés
I. Pályázók helyszíni ellenőrzése
Teljesítményvizsgálatok száma
Vizsgált pályázatok száma
Támogatás összege, (ezer Ft)
Pénzügyi ellenőrzések száma
Vizsgált pályázatok száma
Támogatás összege (ezer Ft)
II. Adatok mindösszesen
Vizsgálatok száma
Pályázatok száma
Támogatás összege, ezer Ft

2005. év

2006. év

2007. év
terv

2007. év
teljesítés

18
19

23
23

30
30

33
41

56.811
70
298

144.010
40
90

122.390
31
68

149.490
46
88

603.888

950.218

700.434

760.759

88
317

63
113

61
98

79
129

660.699

1.094.228

822.824

910.249

A pénzügyi ellenőrzések során vizsgáltuk a miniszteri keretből nyújtott támogatások
elszámolását is. Ez 313 millió forint felhasználásának áttekintésére, 10 pályázó 11 pályázatára
terjedt ki. A 16,2 százalékos arány – a teljes miniszteri kerethez viszonyítva – némileg
meghaladta az összefoglalóban bemutatott átlagos lefedettségi mutatót.
A pályázóknál a megvalósítás és az elszámolás tekintetében a közepes tartomány alsó
harmadában állapíthattuk meg az elemzések alapján – az integrált kockázati mutatót. A helyszíni
pénzügyi és teljesítményvizsgálatok minősítései ezt összességükben visszaigazolták. A
pályázatok nagy száma miatt ugyanakkor külön figyelmet kellett fordítani a szóródásra, az egyes
pályázói szegmenseknél.
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A minősítések súlyozott átlagát idősorban a következő táblázat szemlélteti:
Pénzügyi vizsgálatoknál
Megnevezés
2004
2005
2006
2007
súlyozott átlag*
pénzügyi vizsgálatok
4,4
3,9
3,8
4,5
4,1
4,6
4,5
teljesítményvizsgálatok
*Súlyok: megfelelő (5); korlátozottan megfelelő (4); gyenge (3); kritikus (2); elégtelen (1).
A pénzügyi vizsgálatok elszámolási, pénzügyi, számviteli és nyilvántartási tapasztalatai
általánosak, nem szakma specifikusak. A vizsgált esetek zömében a támogatások felhasználása a
ráfordítások szerint megfelelt a pályázati célnak. Ezt nagy átlagban az elszámolások is
megfelelően tükrözték s az anyagok hitelességét a pályázók a helyszínen igazolni tudták.
A számlák kezelésénél előrelépést tapasztaltunk, jóllehet elég sok hiányosság megmaradt. Az áfa
kezelése összességében rendben lévő volt. Többször kellett viszont rámutatni, hogy – a
támogatási szerződésben rögzítettek szerint is – a visszaigényelhető adó pályázati forrásból
történő finanszírozása nem megengedett s az a támogatás kulturális területen történő
hasznosulását csorbítja. A pályázati dokumentációt mindenhol fizikailag elkülönített módon
tárolják. A pályázati pénzek és a támogatás felhasználása analitikus nyilvántartásokkal és a
számvitelben a legtöbb esetben nyomon követhető. A támogatások felhasználása folyamatos
volt, likvid pénz nem képződött belőlük.
A problémás részeket illetően jellemző volt a nem kellően megalapozott pályázati költségvetés,
amely a támogatás felhasználásának arányeltolódásában mutatkozott meg. Gyakori jelenség,
hogy a saját erőből megvalósuló szolgáltatások – étkezés, szállítás, szállás, nyomda –
elszámolásához a pályázók ún. belső számlát, költségelszámolást, illetve keretátadási bizonylatot
mellékelnek. A gyakorlat nem felel meg a támogatási szerződésben rögzített feltételnek,
miszerint az elszámolás a támogatott nevére és címére kiállított szállítói számlával történhet. A
probléma valós, életszerű; kezelésének indokoltságára a belső jelentéseinkben a figyelmet
felhívtuk. Észrevételezni kellett esetenként, hogy a pályázók a szerződéses pr-kötelezettségeket
nem – vagy csak részben –, vagy nem a meghatározott és elvárt színvonalon teljesítették.
Néhány vizsgált pályázó tevékenységét, a megvalósítás színvonalát kiemelkedőnek, számviteli
rendjét példásnak minősítettük.
A BEO által végzett ellenőrzések tapasztalatainak átadása az illetékes vezetőknek rendszeresen
megtörtént. A javaslatokat intézkedések követték; nagyobb részük megvalósult, a kisebb hányad
– jellegéből következően – időarányos részben teljesült, vagy előjegyzésre került. Az átlagból
kirívó szabálytalanság esetén az ellenőrzés javaslata alapján az NKA Igazgatóságának Igazgatója
mérlegelte, milyen megelőző-szabályozó intézkedések indokoltak ahhoz, hogy a pályázóknál is
mérsékelhető legyen az eltérés vagy a szabálytalanság kockázata.
Az Igazgatóság belső működésére vonatkozó munkák zömét a szabályszerűségi- és
rendszerellenőrzések képezték. Külön áttekintő anyagban foglalkoztak a 2005. évi ÁSZ
vizsgálatok realizálása helyzetével. Felügyeltük az intézményi ellenőrzési nyomvonalak
átdolgozását. Elkészült valamennyi szervezeti egységé, továbbá az intézményi fő tevékenység
összefoglaló nyomvonala is kialakításra került. Megfelelő formában és részletezettséggel
tartalmazza a fő- és részfolyamatokat, a folyamatok során meghatározó szabályzatokat,
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jogszabályokat, az előkészítő-koordináló-végrehajtó szervezeti egységet, a folyamat során
keletkező vagy alkalmazott dokumentum megnevezését, a határidőt, valamint a folyamatot
ellenőrző személy vagy szervezeti egység megnevezését. Teljes dokumentációja 131 oldalt tesz
ki. Ennek közel harmada a fő tevékenységé, amely az NKA éves költségvetésének tervezésétől
indul, a pályáztatáson, informatikán, elszámoltatáson keresztül a pályázati pénzek
felhasználásának ellenőrzéséig bezárólag tart.
Az Igazgatóság belső tevékenységének integrált kockázati mutatója az alacsony tartományban
van; miután megfelelő a szabályozottság és a belső kontrollok működnek. Ennek megfelelően
2007-ben a belső ellenőrzés továbbra is a kiépített FEUVE-rendszerek megfelelőségének igazoló
vizsgálatára összpontosított.
A munkatársak a képesítés és gyakorlati tapasztalat oldaláról megfelelnek a munkakörre
vonatkozó előírásoknak. Állományi létszámuk nem változott; a rendelkezésre álló munkaidőalap viszont a tervezetthez képest kedvezőbben alakult. A munkához a tárgyi-technikai feltételek
rendelkezésre álltak (elhelyezés, berendezés, távközlés, irodatechnika, számítógép, utazási
feltételek). Az osztály 2008. évre kiterebélyesíti a pályázatok helyszíni vizsgálatára
meghatározott stratégiát; belső vizsgálatoknál pedig indokoltan kap elsőbbséget továbbra is a
kockázatkezelés és a FEUVE megfelelőségének ellenőrzése.
A bizalmat erősíti, s így az ellenőrzési munkát segíti a nyilvánosság. A hagyományos gyakorlat
szerint az éves jóváhagyott helyszíni vizsgálati tervet megjelentettük az NKA portálján.
Részletes tájékoztatást adtunk közre a 2007. évi ellenőrzések általánosítható tapasztalatairól és a
gyakrabban előforduló hibaforrások elkerülésének módjáról, eljárásairól.

VII. Igazgatási jellegű tevékenységek

Igazgatási ügyek
Az NKA pályáztatásával szorosan összefüggő tevékenységek:
Az osztály alapfeladatát továbbra is az Igazgatóság által megkötendő támogatási szerződések
jogi szempontú átnézése, folyamatos karbantartása, a jogi dokumentációk, kötelezően csatolandó
mellékletek, iratok ellenőrzése jelentette.
Az Igazgatósághoz érkezett, a megkötött szerződéseket érintő módosítási kérelmek elbírálásához
jogi szakvéleményeket készített az osztály a támogatási szerződésekben leírt feltételek és
lehetőségek alapján. Számos megoldandó feladatot jelentett a kormányzat és az
önkormányzatok által (jogutódlással vagy anélkül) megszüntetett, illetve összevont kulturális,
közművelődési intézmények támogatott pályázatainak kezelése.
Továbbra is a kiemelt feladatok közé tartozott a pályáztatási tevékenységet megalapozó külső
források igénybevételét lehetővé tévő szerződések előkészítése, az azok megkötésében való
közreműködés. A 2007. évben e tárgyban az alábbi együttműködési megállapodások születtek:
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1. Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete
Az Egyesület a Nemzeti Kulturális Alap részére összesen 45 000 000 Ft, azaz negyvenöt millió
forint összeget adott át az alábbi célokra:
 szépirodalmi szerzők számára vissza nem térítendő – alkotónként havi 100 000 Ft összeg,
legfeljebb 10 hónapon keresztül folyósított – alkotói támogatásként, nyílt pályázat kiírására
6.000.000 Ft összeget,
 tudományos, ismeretterjesztő és szakkönyvek szerzői számára vissza nem térítendő –
alkotónként havi 100.000 Ft összeg, legfeljebb 10 hónapon keresztül folyósított – alkotói
támogatásként, nyílt pályázat kiírására 30 000 000 Ft összeget,
 meghívásos pályázat kiírására három könyvszakmai lap (Új Könyvpiac, Könyvhét, Könyves
Extra) támogatására összesen 8 000 000 Ft összeget,
 továbbá a pályázatok lebonyolításának költségeire 1 000000 Ft összeget.

2. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Az ÖTM a Turisztikai Célelőirányzat felhasználásának és kezelésének szabályozásáról szóló
14/2002. (XI. 16.) MeHVM-rendelet alapján 200 millió forinttal járult hozzá az összesen 300
millió forintos közös támogatási keret létrehozásához.
A közös támogatási keretből kizárólag a felhívás mellékletében nevesített rendezvények
szervezői számára nyilvánosan meghirdetett pályázati úton lehetett támogatást nyújtani.
A közös pályázat témája a legkésőbb 2007. december 31-ig megrendezésre kerülő, nemzetközi,
országos hatókörű, turisztikai vonzerőt jelentő kulturális (programsorozatok/fesztiválok)
rendezvények támogatása, valamint azok monitorozásának elkészítése volt.

3. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
A KvVM 15 millió forinttal járult hozzá az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai
Kollégiummal együtt létrehozott, összesen 30 millió forintos közös támogatási kerethez.
A közös támogatási keretből kizárólag környezet- és természetvédelmi folyóiratok részére,
nyilvánosan meghirdetett pályázati úton lehetett támogatást nyújtani. A pályázati kiírásra
beérkező pályázatok elbírálására, szakmai ellenőrzésére az NKA Ismeretterjesztés és
Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma volt jogosult.
4. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
A szerződő felek a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Kollégiuma költségvetésében szereplő
5000.000 forinttal, valamint az IRM költségvetésében szereplő 100.000 forinttal, összesen
5.100.000 forintos, azaz ötmillió-egyszázezer forintos közös támogatási keretet hoztak létre.
A közös támogatási keret a büntetés-végrehajtási intézetek fogva tartottai könyvtári ellátása
javításának céljára az NKA Könyvtári Kollégiuma (a továbbiakban: Kollégium) által kiírt és
elbírált meghívásos pályázat útján nyújtott támogatásra lehetett fordítani.
***
Feladata volt az osztálynak továbbra is az ideiglenes szakmai kollégiumok alapító okiratainak
karbantartása.
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Az év folyamán szinte folyamatosnak tekinthető feladatot jelentett a pályáztatás
lebonyolításához szükséges Pályázati adatlap, az ahhoz szorosan kapcsolódó Pályázati
tájékoztató, a Támogatási szerződés és annak mellékletei, valamint a támogatási döntésről szóló
értesítő levelek átdolgozása.
A 2007. év kétségtelenül legnagyobb, mind az Igazgatóságot, mind az Igazgatási osztályt
egyaránt érintő feladata az ún. „de minimis” támogatások kezelése volt.
Uniós szabály szerint, az Európai Unióhoz újonnan csatlakozó országok, köztük Magyarország
által vállalkozások számára nyújtott, az EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá
tartozó állami támogatások, amelyek a csatlakozás időpontját megelőzően váltak hatályossá, és a
csatlakozást követően is alkalmazandók, csak abban az esetben összeegyeztethetők a közös
piaccal, amennyiben az Európai Közösséget létrehozó (Római) Szerződés 88. cikkének (1)
bekezdése szerinti létező támogatásnak minősülnek.
Így az Európai Unió Bizottsága Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásával, a
Csatlakozási Szerződés IV. Melléklete 3. Fejezetének 1. c) pontjában rögzített ideiglenes eljárás
keretében létező támogatásként (támogatási programként) fogadta el a XXIII. NKÖM
költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 6/2004. (II.
20.) NKÖM rendeletben meghatározott támogatásokat, valamint a Nemzeti Kulturális
Alapprogram támogatásait, határozott időtartamra 2006. december 31-ig.
2007. január 1-jétől, létező támogatás hiányában a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 7. § (1)
bekezdése értelmében minden támogatási tervezetet előzetesen be kellett jelenteni a
pénzügyminiszternek, illetőleg a PM Támogatásokat Vizsgáló Irodájának egészen addig, amíg az
Európai Unió Bizottsága ismét létező támogatásnak nem ismerte el e támogatási formákat.
Ez kétirányú feladatot rótt az Igazgatóságra. Egyrészt ki kellett alakítani azt az új eljárási rendet,
amely alapján a pályáztatási gyakorlat kielégítette ezen új követelményeket, másrészről aktívan
kellett eljárni a Brüsszelbe irányuló felmentési kérelem kidolgozásában, ami jogszabályok
módosítását, illetve szakmai anyagok – a brüsszeli mintának megfelelő – kidolgozását
jelentették. E feladatok ellátásában komoly szerepet vállaltunk.
Az elmúlt év során az NKA végrehajtási rendelete az előzőekben foglaltakkal együtt, két
alkalommal szorult módosításra, melyek előkészítésében az osztály szerepet vállalt.
A törvény és az ahhoz kapcsolódó miniszteri végrehajtási rendelet módosítása nyomán a 2006ban megkezdődött munka eredményét, az NKA korábbi SZMSZ-ét felváltó Ügyrendjét, a
miniszter – hosszas előkészítés és egyeztetések lefolytatása után – 2007. május 30-án hagyta
jóvá.
Ezt követően került sor az Igazgatóság SZMSZ-ének átdolgozására, melyet az aktualizált,
kötelező mellékletet jelentő belső szabályok kíséretében 2007. július 31-én küldtünk meg az
OKM-nek. Az ezt követő többfordulós egyeztetések nyomán annak jóváhagyása 2007. november
30-i dátummal történt, hatályba pedig 2008. január 2-án lépett.
Az osztály részt vett a 2007. december 31–éhez kötődő ún. tisztújítás előkészítésének jogi
feladatok ellátásában.
A Bizottság által előírt folyóirat-támogatás szakmai-pénzügyi megalapozásához szükséges
folyóirat-auditálás előkészítésében, lebonyolításában az osztály jelentős szerepet vállalt.
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A Matesz Audit Terjesztés-ellenőrző Kht.-val kötött szerződés a Nemzeti Kulturális Alap által
támogatott 68 db kulturális, művészeti és ismeretterjesztő folyóirat példányszám-auditálására
irányult. Az audit kiterjedt az adott időszakban a megjelenésenkénti nyomott példányszám
ellenőrzésén és hitelesítésén kívül a nyomdából kikerült példányok szállítási irányának leírására
is. Az ellenőrzés alá vont időszak 2006. második félév, illetve 5 folyóirat esetében 2006. egész
év volt. Amennyiben ebben az időszakban a folyóirat nem jelent meg, az auditálás tárgyát az ezt
megelőző naptári félévben megjelent példányok képezték.
Folyamatosan ellátta az osztály az elkülönített állami pénzalapokra vonatkozó államháztartási
szabályozások, rendelkezések figyelemmel kísérését, annak szükség szerinti igazgatósági
alkalmazását.
Továbbra is ellátta az osztály a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos igazgatósági feladatokat.
Ennek keretében regisztrálta a Bizottság elnöke és tagjai, a szakmai kollégiumok vezetői és
tagja, valamint az Igazgatóság jogszabályban kijelölt vezetői és munkatársai
vagyonnyilatkozatát.
Közreműködött az NKA-nál, illetve az Igazgatóságnál a belső ellenőrzés által feltárt
hiányosságok szakszerű pótlásában, a problémák megoldásában.
Folytatódott – a Bizottság döntése alapján – az NKA kommunikációs tevékenysége, amely
közbeszerzési eljárások előkészítésében és lefolytatásában jelentett feladatot az osztály számára.
Az NKA és az NKA Igazgatósága működését szabályozó jogi normák értelmezése, állásfoglalás
kialakítása, valamint a gyakori jogszabály-változások figyelemmel kísérése továbbra is az
osztály feladatát képezte.
Elősegítettük az Igazgatóságra, mint központi költségvetési szervre vonatkozó gazdálkodási,
államháztartási, működési szabályok, rendelkezések értelmezését.
Az NKA működésével kapcsolatos jogi kérdésekben külső megkeresésre, illetve munkatársak
bármilyen jogi természetű felmerült problémáira felvilágosítást nyújtottunk.
Jogi ügyek
A klasszikus képviseleti jogi ügyintézést igénylő munkák körében a támogatási szerződést
megszegő pályázói magatartás miatt 2007. évben 106 ügyben járt el az Igazgatási Osztály.
A 2007. évben megállapított pályázói szerződésszegő magatartás miatt indított eljárások során
32 alkalommal sikerült peren kívüli eljárás során az NKA-követelést érvényesíteni, 10 esetben
bírósági eljárás megindítására került sor.
A 2007. évben jogi ügyintézés alatt állt 106 ügyből 52, azaz az ügyek 49 százaléka lezárásra
került.
A 2007. december 31. napján nyilvántartott 54 jogi ügy megoszlása az ügyintézési szakaszok
szerint: bírósági eljárás: 19; végrehajtási eljárás: 28; felszámolási eljárás: 7.
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Nyilvánosság
Az NKA nyilvánosságot érintő működése 2007-ben – a korábbi tendenciákkal összevetve – még
inkább kétfelé ágazott.
A szélesebb körben ismertté válás érdekében a működéséről, a láthatóságáról több kulturális
eseményen való megjelenésről tudósított. Hirdetésekben, sajtó-, televízió-, rádióajánlókban
hangzott el az NKA által támogatott programokra felhívás.
Az NKA Bizottsága ebben az évben is folytatta a nagymérvű imázsépítést. Az NKA,
működésének szélesebb körben történő reklámozása végett több külső pr-céget vett igénybe,
amely ún. tematikus hetek-hónapok keretében, hívta fel az érdeklődők figyelmét az NKA-ra mint
a magyar kultúra kiemelkedő támogatójára, annak védjegyére.
Az Igazgatóság jogszabályban előírt nyilvánossággal kapcsolatos tevékenysége továbbra is a
végrehajtási rendeletben foglaltak mentén haladt. A hozzánk egyre nagyobb számban forduló
pályázó többféle módon, pontos információkat kaphatott.
Jogszabályi követelmény a pályázati kiírások közleményként történő megjelentetése, legalább a
pályázatok beérkezési határidejét megelőző 30. napon.
Erre a célra továbbra is a Népszabadság napilapot használtuk, amelynek kulturális rovatában 1/8os oldalnagyságban jelentettük meg pályázati közleményeinket 10 alkalommal.
E napilap, amely e körben a legnagyobb példányszámú kiadvány, és az „országosan terjesztett”
követelménynek is megfelel, minden esetben tájékoztatott a pályázati kiírásokról. Az előző év
gyakorlatát folytatva, ezek a közlemények a Hivatalos Értesítő c. kiadványban is megjelentek.
Annak az ugyancsak jogszabályi követelménynek, hogy a pályázati kiírások részletes ismertetése
a beérkezési határnapot megelőző 30. napon megtörténjen, (e rendelkezés alól meghívásos
pályázatok jelentenek kivételt, ahol a közlés megjelentetésének legalább a beadást megelőző 7.
napon kell megtörténnie) továbbá, hogy a kuratóriumi döntések nyilvánossá tétele a hatályosítást
követő 15 napon belül kihirdetésre kerüljön, ebben az évben is eleget tettünk.
Az erre az időszakra eső honlap-megújításunk is sikerrel zárult, minden információ pontosan és
átláthatóan került a látogatók figyelmébe, oldalainkon a bővített struktúra fejlesztése során több,
az eddigi kötelező közlendők mellett egyéb információkat is közzétettünk.
Az eddig is megtalálható közlések közül az alábbiakat hangsúlyozzuk:







az NKA működését szabályozó törvényi és végrehajtási jogszabály módosításokat,
a Bizottság elvi döntéseit, határozatait,
a Bizottság és a kuratóriumok személyi állományának megjelenítését,
az alapító okirat benyújtása alól mentesülő intézmények listáját,
az ellenőrzésre kijelölt intézmények listáját,
üvegzseb-szerződések, a pénzügyi átláthatóság érdekében, az 5 millió forint feletti
kifizetések közlését.

Az Igazgatóság 2007-ben is két eltérő műfajú, egymást támogató megoldást vett igénybe annak
érdekében, hogy megfeleljen a törvényi előírásoknak. Ez két médiumot jelentett:
 az NKA portálja (www.nka.hu)
 az NKA Hírlevele
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A technika is gyors ütemben változott. A honlap megújítása, a statikus weboldal dinamikus
portállá alakítása régen szerepelt az NKA tervei között. 2007-re a véglegesre kialakult, a
kivitelezés is megtörtént, és beindulhatott a több újdonságot, több lehetőséget magában hordozó
NKA-portál. A célok ez esetben is a még jobb tájékoztatás, könnyen kezelhetőség, és
természetesen az esztétikum fejlesztése volt.
Kielégítő és gyors megoldás elektronikus oldalaink használata.
Az online-pályáztatás a 2007-es évre kiteljesedett, nem számított már újdonságnak.
Felhasználóbarát jellege miatt a pályázók is könnyedén, fennakadások nélkül adhatták be az
ilyen módon meghirdetett pályázatban szereplő altémákra igényeiket. Az elektronikus
pályáztatás kezdetekor kis pályázói kört érintő altémák esetében – a kollégiumok javaslatára –
döntöttek az online-pályáztatásról, és az ilyen módon nyert tapasztalatok segítették az egész
online-rendszer tesztelésében az üzemeltetőket. Összességében elmondható, hogy az onlinepályáztatás a jövő terveihez méltón beváltotta a hozzáfűzött reményeket, gyorsította a beérkezett
pályázatok feldolgozását.
A portál NKA menüpontjában programajánló címen közöltük azokat az NKA által támogatott
eseményeket és rendezvényeket, amelyeket az imázsépítő reklámcsoport egyéb médiumokon
keresztül a kultúrafogyasztó közönség elé kívánt tárni.
A Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 1994 áprilisa óta adott részletes tájékoztatást az NKA teljes
körű működéséről. Célunk az volt a Hírlevél rendszeres megjelentetésével, hogy az NKA-ra
vonatkozó jogi, gazdasági (pénzügyi) helyzetről folyamatosan tájékoztassuk az érdekelteket,
továbbá az NKA Bizottságának határozatai, a szakmai kollégiumok pályázati felhívásai, majd a
beérkezett pályázatok alapján a támogatott programok nyilvánosságra kerüljenek. Mindezen
túlmenően részletes tájékoztatást adtunk arról is, hogy a Bizottságban, a szakmai
kollégiumokban kik vannak döntési helyzetben.
A Hírlevél az NKA működésének nyilvánosságát szolgálta. A nyilvánosság ereje megvédte az
NKA-t a legtöbb támadás ellen. Mindent nyilvánosságra hoztunk! Ennek köszönhetően
működésünket kevés kritika érte.
A Hírlevél a mindenkori kultuszminisztérium hivatalos lapjának (közlönyének) mellékleteként
jelent meg, de önálló lapként is megrendelhető volt. A cél az volt, hogy az ország minden
településén az oktatási és kulturális intézményekhez eljusson, illetve az egyéni megrendelésekkel
az ún. „szabadúszó” művészek is tájékoztatást kaphassanak az NKA működéséről. Így –
induláskor – mintegy 11 ezer helyen volt olvasható. Jelenleg ez a lehetőség nagyságrendekkel
kisebbé vált.
Időközben – a modernizáció eredményeként – az NKA Igazgatósága elkészítette, majd
folyamatosan szerkesztette az NKA internetes honlapját, 2007 októberétől az NKA portálját. Az
internet országos lefedettsége, rohamos elterjedése miatt a honlap, majd a portál – mint a
leggyorsabb információhordozó – a Hírlevél sorsát, szerepét alapvetően meghatározta, háttérbe
szorította. Pályázóink által közölt adatok szerint az NKA működéséről, a pályázati felhívásokról,
a pályázatok elbírálásáról döntően – mintegy 95 százalékuk – a portálról szereznek tudomást.
Ennek eredményeként a Hírlevél legnagyobb előfizetője az NKA Igazgatósága lett.
A Hírlevél – legjobb szándéka mellett – ma már nem tudja betölteni a naprakész
információadást. Emiatt jelentős mértékben az eseményeket késedelmesen, vagy utólag
regisztrálta, adta „hírül”. E késedelem miatt több kritikát is kaptunk az elmúlt években.
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Felmérve a helyzetet – a Nemzeti Kulturális Alap Bizottságával egyetértésben – az Igazgatóság a
2008. évre felmondta a Hírlevél papíralapú megjelentetését, terjesztését. A Hírlevél a jövőben
tartalomjegyzék közreadásával „elektronikus lapként” jelenik meg, és csak az NKA portálján
lesz olvasható. Ezzel az intézkedéssel a nyilvánosság felé korszakváltás következett be, az NKA
működését a jövőben az NKA portálja fogja részletesen ismertetni.
A papír alapon előállított NKA Hírlevéltől tehát búcsúzunk, történelmi hivatását betöltötte.
Itt kell köszönetet mondanunk a Hírlevelet megjelentető Magyar Hivatalos Közlönykiadónak,
Marxné Kalmár Máriának és munkatársainak, a Sprint Kft.-nek, Holczer Gábornak és
munkatársainak, a Hírlevél eddigi szerkesztőinek – dr. Fogarasi Gabriellának, Tasnádi Attilának,
Fülöp Zsuzsának és Muskó Annának.
Bízunk abban, hogy az NKA portálján megjelenő információ, a Hírlevelet pótlandó havonta
megadott tartalomjegyzék kellően fogja össze az adott időszak legfontosabb tudnivalóit, és ki
fogja elégíteni az NKA működése felől érdeklődőket.
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK
2007-ben – miután a szakmai kollégiumok részéről igény nem merült fel – az Igazgatóság
szervezésében nem tartottunk sajtótájékoztatót.

A 2007. ÉV VISSZHANGJA A MÉDIÁBAN
Népszabadság
2007. február 10.
Uniós forrásból népszerűsítenék az olvasást
Az olvasás és a kortárs irodalom népszerűsítése, a szerzők támogatása érdekében indít programot
az oktatási és kulturális tárca. Az ösztönzést a hazai könyvszakma korábbi Márai-programja
adta. A hírek szerint e törekvéshez társul a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Televízió is. A
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése igazgatója, Zentai Péter László vázolta föl
a tavaly elkészült Márai-programot. A javaslatcsomag egyik elképzelése, hogy nálunk is be
kellene vezetni a skandináv országokban már évtizedek óta eredményesen működő könyvtárgyarapítási támogatást. E szerint az állam évente garantált összeggel megvásárolná a könyvtárak
részére a minőségi, elsősorban szépirodalmi művek bizonyos körét. Zentai szerint a három év
alatt kiteljesedő program első évében a művek száma 1000 lenne, mindegyikből 500-500
példányt határon túli és hazai könyvtárakban helyeznének el. A második évben a műszám 1500ra, a harmadikban 2000-re emelkedne. A műveket egy szakmai grémium választaná ki. A
program az első évben mintegy egymilliárd, a harmadikban és a továbbiakban évente kétmilliárd
forintba kerülne. 2008-ra az Olvasás Évét tervezve, és a legendás Nyugat című folyóirat százéves
évfordulója is alkalmat ad majd az irodalom kiemelt szerepeltetésére. Harsányi László, a
Nemzeti Kulturális Alap elnöke megjegyezte a lapnak: annál is inkább közreműködnének a
programban, mert már régóta szorgalmazzák a skandináv könyvtámogatási forma
meghonosítását, csak nincs hozzá 1-2 milliárdjuk.
Magyar Nemzet
2007. február 21.
Kodály Zoltánra emlékezünk
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Halálának 40. és születésének 125. évfordulója alkalmából nagyszabású konferenciák, koncertek,
versenyek, kiállítások elevenítik fel a zeneszerző és népzenekutató emlékét. A megemlékezést az
NKA is támogatja, és a 60 millió forinttal 11 rendezvény létrejöttét segíti.
A szülőváros Kecskemét is méltón kiveszi részét az ünneplésből.
Népszabadság
2007. február 21.
Lemezre kerül az életmű
Hivatalosan is kezdetét vette a Kodály-emlékév. A jubileumi évet február 20-án nyitotta meg
Hiller István kodályi gondolattal: „Európa nem arra kíváncsi, hogyan utánozzuk, hanem, hogy
mit adunk magunkból.”
A december végéig tartó eseménysorozatot az NKA 60 millió forinttal támogatja, a kulturális
tárca hetvenöttel. A programok között szerepel – Amerikától Kínáig – több külföldi esemény is,
valamint sor kerül a népzenei gyűjtemény digitalizálására is.
A további tervek között szerepel az a négy éven át tartó CD-sorozat elkészítése, amelyet egy
Kodály-kutatókból álló bizottság szerkeszt. Ennek megvalósítását 20 millió forinttal segítené az
NKA – nyilatkozta Alföldy Boruss István, a Bartók-rádió főszerkesztője.
Magyar Nemzet
2007. március 5.
Szegények a szabadtéri rendezvények
Összesen 600 millióval támogatja az állam ebben az évben a közel hatmillió látogatót vonzó
fesztiválokat, rendezvényeket. Az ÖTM és az NKA meghívásos pályázatok keretében 300 millió
(szemben a 2004-es 200 millió) forinttal finanszírozna ötven fesztivált a minisztériummal közös
kulturális-turisztikai pályázatán. Az NKA Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Kollégiuma
további 761 millió forintot oszthat ki ilyen célokra.
Márta István, a Fesztiválszövetség elnöke szerint minőségi értékelést tesz lehetővé a meghívásos
pályázatok formája.

Magyar Nemzet
2007. március 13.
Az ellehetetlenülés Damoklesz-kardja
A Magyar Írók Egyesülete márciusban megjelent Lyukasóra című kiadványa Lázár Ervinért
mondott imavers soraival indul, majd a cikkíró több művet idéz a kiadványból.
Befejezésként említi, hogy az említett lap idén sem kapott támogatást az Alapprogramtól (!),
szerkesztői gárdája vegetálva, ellehetetlenülve, Damoklesz-kardja alatt kénytelen dolgozni
lapszámról lapszámra.

Népszabadság
2007. március 13.
Vitán felül
A filmesek továbbra is a többcsatornás finanszírozást tartják jónak: a költségvetési támogatás
mellett az NKA-tól és az ORTT-től, valamint magánbefektetőktől – adókedvezmény fejében –
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jutnak forrásokhoz. Az elképzelhető, mondják, hogy a költségvetési dotációt a szerencsejátékalap váltaná föl. A filmszakma egyébként a közelmúltban szerződésben négy évre előre rendezte
a köztámogatás mértékét a kormánnyal.

Népszabadság
2007. március 20.
Vert hadak
Az 56-os forradalom évfordulójára készült, 56 06 / őrült lélek vert hadak című produkció,
amelynek egyik, Tóth Ilonára utaló jelenete kavart nagy vihart. A fiatal medika pere kapcsán ma
is kérdés: részt vett-e Kollár István meggyilkolásában. Hasonló hisztériát keltett a vallási
szimbólumokat vérrel és állati zsigerekkel vegyest használó osztrák akcióművész Kiscelli
múzeumbeli kiállítása. A kereszténység nevében fellépő civil felháborodás mögül azonban
hamar előbújt a politikai szándék is. Amikor emlegetni kezdték, hogy a tárlat hátterében ott a
Kulturális Alap által elosztott kvázi közpénz is, már tudni lehetett, hogy egyesek úgy vélik: ideje
lenne a renitens kuratóriumok helyett a kormányzatra bízni a súlyos milliárdok elosztását.
Hasonló okok vezették a 56 06/őrült lélek vert hadak előadással a kaposvári indulatok kitörését.
A katolikus egyetem jogászprofesszora meg van győződve Tóth Ilona ártatlanságáról, így
látatlanban is meg tudja állapítani, hogy egy színdarab sérti-e a kivégzett medika személyiségi
jogait…

Népszabadság
2007. március 24.
Korszerű káptalan
F. Almási Éva, az Enciklopédia Kiadó vezetője szerint a rendszerváltás előtt állami feladat volt a
tudományos könyvkiadás támogatása. Később is jutott erre pénz – ilyen volt például a kulturális
tárcának a szakkönyveket támogató forrása. Tíz éve még hatszázmillió szolgálta a területet, az
idén azonban a szakminisztérium megszüntetett minden támogatást. A Nemzeti Kulturális
Alapnál még létezik egy kisebb összegből gazdálkodó, ismeretterjesztésre szakosodott forrás, F.
Almási Éva szerint ide azonban minden beömlik, ezért az igényes kiadványokra alig jut.

Magyar Hírlap
2007. március 28.
Két vezetőt keresnek az operaház élére
A Hiller István oktatási és kulturális miniszter által ismertetett pályázat két vezetőt keres az
igazgatói székbe, a művészeti és gazdasági szakember együtt irányítana – hangzott el a
háttérbeszélgetésen.
Többek között elhangzott: a kultúra finanszírozás új minősége jöhet létre. Újságírói kérdésre
válaszolta, az NKA jövőjével kapcsolatban: a megváltozott kultúrafogyasztási szokások miatt át
kellene alakítani a járulékfizetési rendszert, különben a kultúra finanszírozhatatlanná válik. Erre
két megoldást lát, vagy a járulékalapot kell megemelni, vagy bővíteni a járulékköteles
tevékenységek spektrumát.
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Népszabadság
2007. március 28.
Hiller új forrásokra számíthat
A filmfinanszírozás tavaly elfogadott megoldása követendőnek látszik más kulturális területek
számára is – vélekedett Hiller István oktatási és kulturális miniszter a sajtóbeszélgetésen.
A miniszter aggodalommal beszélt a Nemzeti Kulturális Alap apadó bevételeiről. A kulturális
fogyasztási szokások változása miatt az utóbbi években csökkent a kulturális járulékot fizetni
köteles termékek, szolgáltatások forgalma (például a hanglemezeké, pornókiadványoké), illetve
ára (a szórakoztató elektronikáé), és ez két éven belül komoly finanszírozási problémákat
okozhat.

Népszabadság
2007. április 4.
Az út vége
(Vélemény rovat, olvasói levél: Gyurgyák János, az Osiris főszerkesztője)
A szakkönyvek piaca a statisztikák szerint a felére csökkent. „A piac szót kétszer aláhúznám,
hiszen a magyar kultúra területén ez az egyetlen szakma, amelyet a politika teljes mértékben
piacosított, bár kezdetben bőséges alapítványi támogatást ígért. Ennek utolsó állomása a
napokban csendben, fű alatt felszámolt ún. felsőoktatási tankönyvpályázat volt. (A Nemzeti
Kulturális Alap ún. könyvtámogatási programja blöff, szemfényvesztés, a kulturális kormányzat
rossz lelkiismeretének megnyugtatása, a mit sem sejtő társadalom képmutató becsapása, végül a
könyvkiadók egymásnak ugrasztása. A tájékozatlan olvasók általában nem tudják, hogy a
könyvszakma többet fizet be kulturális járulék formájában, mint amennyit visszakap. Mint a
támogatottak egyike, azonnali megszüntetését kérném, természetesen az általunk befizetett
egyszázalékos járulékkal együtt!) …De hát akkor ki fogja kiadni a tudományos könyveket? Na,
ez itt a kérdés!

Népszabadság
2007. április 7.
Még mindig az úton
(Vélemény rovat, olvasói levél: Dr. Harsányi László, NKA-elnök válasza)
Sok szempontból figyelemreméltó az Osiris Kiadó főszerkesztőjének a tudományos könyvkiadás
bajaival foglalkozó cikke (Az út vége, április 4.). Gyengíti azonban Gyurgyák János érvelését,
hogy most sem tudta megállni, hogy egy jó nagyot bele ne rúgjon a Nemzeti Kulturális Alapba
(NKA). Néhány mondatos kiszólásnak ugyan semmi köze sincs cikke témájához, viszont teljes
mértékben hamis. És hát tudjuk, ha egy csepp szennyvíz kerül az ivóvízbe...
Állításával szemben, mely szerint „(...) a könyvszakma többet fizet be kulturális járulék
formájában, mint amennyit visszakap” több kifogás is felmerül: 1. Semmi racionális indoka
nincs annak, hogy az egyes járulékfizető területek a befizetésükkel azonos nagyságú
támogatásban részesüljenek. Ennél értelmetlenebb és feleslegesebb rendszert nem tudnék
elképzelni. 2. A különböző helyről származó befizetések funkciója, hogy lehetővé váljon a
bevétellel nem nagyon rendelkező területek támogathatósága, így pl. a levéltáraké, a
közművelődésé, a népművészeti programoké, stb. 3. De ha ezzel a panaszt tevő elvileg nem ért
egyet – ami szíve joga –, akkor legalább a számokkal kössön átmeneti barátságot: 2005-ben a
könyvek után befizetett járulék összege 307 millió forint volt, ugyanezen évben a könyvszakma
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támogatására az NKA kuratóriumai 807 millió forintot szavaztak meg. 2006-ban, mivel a
Nagykönyv program kifutott, a támogatás 565 millió forint volt. És mindez a miniszteri keret
nélkül.
Miről is beszélünk?
Magyar Nemzet
2007. április 10.
Megszűnik a Somogy folyóirat
A Kulturális Alap nem támogatta és az idén már megyei segítségre sem számíthat, a Berzsenyi
Társaság folyóirata, ezért 34 év után megszűnik.
A tavalyi évben is visszautasította az NKA lapkiadás-támogatási pályázatunkat – nyilatkozott a
lapnak a kaposvári székhelyű irodalmi és művészeti társaság nevében Király Zoltán.
Magyar Nemzet
2007. április 12.
A kis kiadók a létért harcolnak
A kortárs magyar szépirodalmat ötvenszázalékos jutalékért terjesztik a nagykereskedő hálózatok
A kezdődő könyvfesztiválon a kiadványokat ünnepli a szakma, valamint választ keres, miért
nem jut el az olvasókhoz a kortárs magyar irodalom teljes spektruma. Milyen akadályokba
ütköznek terjesztéskor a kisebb könyvkiadók?
Megszűnt az állam bábáskodása a könyvmegjelenés felett, a Nemzeti Kulturális Alap lépett a
helyébe, amely pályázataival szűkösen, de még hozzájárul a művek megszületéséhez, utána
azonban magára hagyja a szerzőt, kiadót, olvasót egyaránt – írja a lap.
Magyar Iparművészet
2007. I. negyedév.
Mai magyar mesterművek 2006.
Az NKA pályázati díjazottainak kiállítása
A lap bemutatója (Torday Aliz írása) gazdagon a fotókkal az Iparművészeti Múzeum különleges
kiállításáról, egyféle kritikai-elemző szemmel. A kiállításra nem a kész műveket kérte zsűri elé
az NKA Iparművészeti Szakmai Kollégiuma, hanem a tervezett, szándékolt alkotásokat. Az
NKA igyekezete méltó sikert hozott az alkotóknak és az alkotások is.
Magyar Hírlap
2007. május 9.
A színházi élet átalakítására lenne szükség
A leköszönő Jordán Tamás után Csizmadia Tibort, az egri Gárdonyi Színház igazgatóját
választották a Magyar Színházi Társaság elnökévé. A cikkben elhangzott kérdésre válaszolva,
hogy az NKA színházi kuratórium elnökeként nem jelent-e az újabb tisztség túlzott hatalmi
koncentrációt, a színházigazgató utalt arra, hogy az év végén lejár a kurátorelnöksége, de ez után
is megmarad rálátása a színházi szakmára.

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA

67 / 178

Magyar Nemzet
2007. május 18.
Nem várt akadályok a POSZT előtt
A Pécsi Országos Színházi Találkozó finanszírozása az elmúlt évhez képest 20 millió forinttal
csökkent, ezzel is nehezítve a megrendezést. Az NKA támogatása az idei EKF-programokra 130
millió forint, ebből a színházi rendezvényre negyven milliót különítettek el, a színházi kollégium
pedig további hét millió forintot szán röviddel az előadások megkezdése előtti
pályázatkiírásokkal.

Népszabadság
2007. május 24.
Kicsomagolási verseny
Húsz forintba kerül nekem minden látogató - zsörtölődik a múzeumigazgató. Látogató mindig
akad, s ha jön, hát használja a mosdót is. Fogy a víz. A vízszámla összege elosztva az ingyenes
látogatók számával, egyenlő húsz forint. Mert azt fölöttébb merész dolog volna állítani, hogy az
állami múzeumok állandó kiállításainak ingyenessége radikálisan megnövelte volna az
érdeklődést a kiállítások iránt.
Nemzeti Kulturális Alap nemrég publikált múzeumi vizsgálatának egyik legfőbb tanulsága, hogy
három év és diadaljelentések ide vagy oda, két fontos csoport esetében egy szemernyit sem
változott a gyűjtemények megítélése.
Akik igazán jól ismerik a kiállítóhelyeket, azok ma is úgy érzik, hogy a legtöbb hazai múzeum
egyetlen szóval írható le a legpontosabban: hullaház. Azok persze, akik szinte sose járnak ezekbe
az intézményekbe, kicsit óvatosabban fogalmaznak. Szerintük a múzeum a kultúra egzotikus
fellegvára, amelynek megismeréséért áldozatot kell hozni. Nem csoda hát, hogy eszük ágában
sincs oda menni.
Magyar Hírlap
2007. május 25.
Színházak találkozója szűkülő keretekkel
A tavalyi évhez képest 20 millió forinttal kevesebbet szán a minisztérium a pécsi színházi
találkozóra. A pályázat gyorsasága ellenére pénz nem érkezett meg.
Az NKA azonban átutalta az ígért 7 milliót, míg a szponzorok kilencmillióval, esetleg még
plusz 5 millióval „szállnak be” – nyilatkozott Simon István, a POSZT Kht. igazgatója.

Magyar Nemzet
2007. május 30.
Koldusok különös esete a királyfiakkal
Stefanovics Péter Munkácsy-díjas grafikusművész is aláírója annak a Helyzetkép című levélnek,
amelyet a nyilvánosság szántak a képző- és iparművészek romló helyzetéről.
Az interjú során annak a véleményének ad hangot, hogy amíg a Művészeti Alapba tették a
szocialista érában a művészeti társaságok vagyonát addig igazságosabban került vissza a
támogatás a művészekhez, és az ellenőrzésre is volt mód.
Érdekes kérdésnek tartja, hogy a mai működési támogatás megvonása milyen kapcsolatban van a
programok megvalósítására a Nemzeti Kulturális Alaphoz beadható pályázatokkal.

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA

68 / 178

Népszabadság
2007. május 31.
Drámai változás
Több ősbemutatót is támogat a Katona-pályázat
A harmadik Katona József produkciós pályázat eredményhirdetésén kiderült: a drámaírói
pályázatra szánt 50 millió forintot 26 nyertes között osztják szét. 2005 óta 155 millió forint
fordult meg a Katona József-pályázaton, amelyet a kulturális miniszter hirdetett meg. Ez az
összeg eddig 66 színházi produkciót segített megvalósulni – jelentette be Schneider Márta
szakállamtitkár. A 2007-es pályázatra 63-an jelentkeztek, és ebből 26 kérelmet – 750 ezer és 2,5
millió forint közötti összeggel – támogatott a héttagú szakmai kuratórium. A nyertesek között 9
struktúrán kívüli, 6 határon túli és 4 gyermekszínház volt. Bár a kiírók kiemelten fontosnak
tartották a gyermek- és ifjúsági korosztály megszólítását, nem érkezett több fiataloknak szóló
darab.
A Drámaírói Kerekasztal egyik ügyvivője, Kiss Csaba szerint a Katona József-pályázat
szemléletváltozást hozott a kortárs drámairodalomban.
Népszabadság
2007. június 5.
Ne adózz, adj ki könyvet!
Egyoldalú „vita a tudományos kiadványokról
Még a polgári engedetlenség is szóba került a tudományos- és szakkönyvkiadók tegnapi
tanácskozásán, amelyre a rendkívül elfoglalt kulturális tárca nemhogy vezetőt, de munkatársat
sem küldött. Nincs igazi felelőse, mecénása a hazai tudományos- és szakkönyvkiadásnak, amely
e nélkül elsorvad – hangzott el a Napvilág Kiadó és a Politikatörténeti Alapítvány által szervezett
tegnapi budapesti eszmecserén, amelyen szép számmal vettek részt az érintett kiadók képviselői.
A jelen levők sorolták a gondokat. Az állami finanszírozók közül a vitára egyedül a Nemzeti
Kulturális Alap elnöke, Harsányi László jött el. Ő úgy véli, az NKA-támogatások új
konstrukcióját kellene kialakítani ahhoz, hogy a tudományos kiadás is jobb helyzetbe kerüljön. A
mostani közvetlen könyvtámogatási összeg duplájával, legalább egymilliárd forinttal növelni
kellene a könyvtárak beszerzési keretét – föltéve, hogy az önkormányzatok ezután nem
csökkentik eddigi hozzájárulásaikat. Ebből a pénzből a könyvtárak tudományos műveket is
rendelnének a kiadóktól. Az összeg megduplázásához azonban növelni kellene az NKA
bevételeit, erről törvénymódosítás készül. Az egyik elkeseredett kiadói szakember azt javasolta,
ha az állam részvétlen ebben az ügyben, a tudományos kiadók ne fizessenek kulturális járulékot,
áfát és iparűzési adót, kiadásaik csökkentésével segítve magukon. Tapsot kapott, de azért nem
volt boldog tőle senki.
Index.hu
2007. június 28.
Kétmilliárd Hiller kezéből
A Nemzeti Kulturális Alapot azért hozták létre, hogy az állam ne kézből etesse a kultúrát, és a
legalkalmasabbak kapjanak támogatást. A legmagasabb keret a kulturális miniszteré, szakmai
kontroll és átláthatóság nélkül. Az írás szerint ilyen a Rádiókabaré támogatása (amely műsor
megszüntetése után is támogatottként szerepel) valamint a Hócipő c. folyóirat, amelyek vitatható
kulturális tételek…
Megszólaltja a lap Harsányi Lászlót, az NKA-t vezető Bizottság elnökét is, aki szerint a
miniszter mögött álló apparátus nyomása miatt megváltoztathatatlan a rendszer. A Bizottság
elnöke csak szignálja a határozatokat, és elmondta, a teljes miniszteri keret összege a
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költségvetési lyukak betömésére is szolgál, az állami garanciát vállaló (mint pl. a Tavaszi
Fesztivál) eseményekre ebből a keretből folyósítanak támogatásokat. Ha a kötelező
finanszírozású rendezvényeket kivonnák a miniszteri keretből, azokat külön kollégium
elbírálhatná… Nem csak a szakkollégiumoknál nyernek az „ügyesek” támogatást, de a miniszteri
keretet is igénye vehetik… – fejtegette az elnök. – A rendszer átláthatóságára lenne megoldás –
de az NKA reformjáról nincs szó – mint ezt levélben Hiller István is megerősítette.
Magyar Nemzet
2007. június 29.
Támogatás az írószövetségnek
A Nemzeti Kulturális Alap csaknem 13 millió forint támogatást ítélt meg első alkalommal a
Magyar Írószövetség programjaira. A kulturális tárcával hétmillió forintos központi támogatásról
szóló szerződést írtak alá – nyilatkozta Kalász Márton, a szövetség elnöke.
Népszabadság
2007. június 29.
Az Írószövetség pénze
Mintegy 13 millió forint támogatást ítélt meg a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) a Magyar
Írószövetség programjaira – jelentette be Kalász Márton, az írószervezet elnöke. Hozzátette: a
napokban aláírták a csaknem hétmillió forintos központi támogatásról szóló szerződést is a
kulturális tárcával. Mindez jelentős fordulat ahhoz képest, hogy a tárca eredeti tervei szerint az
idén egyetlen forint központi támogatásban sem részesültek volna.

Index.hu
2007. július 11.
Botrány az NKA körül
„A Hiller-féle minisztérium teljesen átláthatatlan támogatási adminisztrációjára hivatkozva,
amely nem ellenőrzött szakmailag, és így nem is lehet EU-konform, mert a pályázati
ellenőrzések hiányosak, és a kultúra támogatása nem figyelhető, félő, hogy a Magyarországnak
járó pénzeket Brüsszelből, külföldi szervezetek fogják osztani” – kezdődik Földes András írása –
az évenként 2 milliárd forint feletti miniszteri kerettámogatást lehetetlen lekövetni, a
pénzösszegek vándorlását, jogosságát nem szakmai zsűri bírálja – olvasható tovább.
Az NKA honlapján kutakodva nem megfelelőek az adatok, a támogatási listák, és a befejezett
pályázatok ellenőrzései nem „hitelesek” – kifogásolja a cikk írója.
Magyar Nemzet Online
2007. július 11.
Kétmilliárd forintos Hiller-lista fiktív tételekkel
„Fontosabb” dolguk is van
Nem lehet pontosan tudni kik kaptak pénzt a Kulturális Alaptól – indít botrányszagot szimatolva
az elektronikus újság. Az NKA-támogatott pályázók listájában kifogásolják a gyors döntés utáni
közlést. A változásokat, a hibás pályázatokat nem jelölik később sem a nyilvánosságra hozott
listákon. A döntések okairól, döntéshozókról, és a minisztériumi támogatottakról sem lehet
tudomást szerezni – folytatódik a cikk az Index-re (hírportál) hivatkozva.
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Az NKA arra fektet nagy hangsúlyt, hogy a határozatok felkerüljenek a honlapra, és a
„nyertesek” miharabb értesüljenek a döntésről – vélekedik Perlik Pál az intézmény igazgatója.
A pénz megfelelő felhasználásáról az esetileg elrendelt helyszíni ellenőrzéskor (amely igencsak
költség- és időigényes eljárás) tájékozódunk, a pénzügyi elszámolásokat minden esetben
vizsgálja a szervezet.

Magyar Nemzet
2007. július 12.
Átláthatatlan kulturális támogatások
A nyilvános listán olyanok is szerepelnek, akik nem pályáztak állami pénzre
A Nemzeti Kulturális Alap évenként szétosztandó 8 milliárd forintjából – a cikk szerint –
olyanok is részesülnek, akik nem is pályáztak, illetve olyan pályázók is találhatók a döntési
listákon, akiktől visszavonták a támogatást, vagy ilyen-olyan szabálytalanságok okán később
visszafizetésre ítélték az elnyert összeget. A legnagyobb állami kultúratámogató intézmény
pályázói közül többen minisztériumi keretből is kapnak pályázati összeget – látható a
gyorslistákon – vizsgálja a lap írója. Perlik Pál, az NKA igazgatója kérdésre válaszolva
elmondta: a pályázók minél előbbi értesítése a legfontosabb cél, és a listák aktualizálására, a
változtatások nyomon követésére nincs kapacitás. Ezekkel együtt, a frissítések hiánya nem teszi
hiteltelenné az NKA listáit, (6-7 ezer döntésből 50-100 pályázati pénz kiutalása hiúsul meg) és a
fel nem használt összegeket, újra eloszthatja az intézmény. Az ellenőrzések a pályázók tíz
százalékára terjednek ki – írja az újság riportere.

Magyar Hírlap
2007. augusztus 14.
Síppal, dobbal, cimbalommal
A lajosmizsei Csutorás tábor szervezőjét interjúvolja az újságíró, aki a népzenekutató Birinyi
József, és az iskola két emeletén szervezett művészeti táborba a világ minden szegletéből fogad
érdeklődőket. Az eddigi pályázati támogatások csökkentek, de az NKA-ra, a Lajosmizsei
önkormányzatra, az Új Európa Alapítványra számíthat támogatóként Birinyi József, de így is
rendre a zsebébe kell nyúlni.

Népszabadság
2007. augusztus 15.
A drávai mélység titka
1603-as évek környékén az úgynevezett bödöncsónakok a folyóba vesztek. Ezek nyomaira
bukkantak néhány évvel ezelőtt, tavaly pedig már részlegesen sikerült a lelőhelyet feltárni. Azért
csak részlegesen, mert elfogyott a pénz. Idén sem dúskálnak az anyagi javakban a szakemberek,
de a Nemzeti Kulturális Alaptól elnyert 650 ezer forintból tíz napig búvárkodhatnak a Drávában.
Népszabadság
2007. szeptember 24.
Figyelem
A polgárok szegről-végről kulturálisnak mondható költéséből befolyó fillérek ma már
nyolcmilliárd forint fölötti összeget tesznek ki egy évben. Ebből a pénzből segíti a független
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irányítású Nemzeti Kulturális Alap az irodalmi, zenei, színházi, múzeumi szféra számos
produktumának megszületését. Az összeg nagyságát – avagy kicsiny voltát – jól érzékelteti,
hogy ennél többe, évi bő tízmilliárdba kerül nekünk a Művészetek Palotája esedékes törlesztő
részlete; de fontosságát mi sem írhatja le jobban, mint hogy az NKA nélkül jó néhány folyóirat,
színházi vagy tánccsoport már rég lehúzhatta volna a redőnyt. Ha a kormány valóban gondját
akarja viselni a kultúrának, akkor jár el a leghelyesebben, ha nem ellehetetleníti, hanem
megerősíti a Nemzeti Kulturális Alapot.
Népszabadság
2007. október 1.
Más tészta
A Múzeumok Majálisa, a Múzeumok Éjszakájának keresztelt összmúzeumi bolyongás, illetve a
tavaly útjára indított Múzeumok Őszi Fesztiválja. A Nemzeti Kulturális Alap, illetve az Oktatási
és Kulturális Minisztérium pénzéből finanszírozott fesztivál arra sarkallja a résztvevő
intézményeket, hogy bizonyos témakörök alapján próbáljanak meg gyűjteményeikből új
szempontok alapján válogatni, ahhoz kísérőprogramokat találni, illetve beavatni a látogatókat az
egyébként rejtve maradó háttértevékenységükbe.

Népszabadság
2007. október 4.
Marad a kulturális járulék
A jelek szerint a szaktárcának sikerült megvédenie a kulturális járulékot, a legnagyobb állami
mecénás, a Nemzeti Kulturális Alap fő bevételi forrását. Legalábbis a kormány múlt heti döntése
szerint.

Magyar Nemzet
2007. október 26.
Nyomatok hozott anyagból
A mecenatúra nyomora – nehéz helyzetben a magyar rézkarcoló műhely
A Magyar Képzőművészeti Egyetemen rendezett évforduló alkalmából szó esett a Magyar
Rézkarcoló és Litográfus Művészek Egyesületének támogatásáról. Az NKA-tól egyre csökkenő
támogatást kapnak: a két évvel ezelőtti adatok szerint 800 ezer forint volt a galéria részére, és 1,6
millió forint a műhelyre, a múlt évben már hatszázezer, ill. nyolcszázezer megoszlással, az idén
már csak a galéria részére megítélt támogatás 500 ezer forint – amelyet még nem kaptak meg.
Magyar Nemzet
2007. december 17.
Bajok a Berzsenyi Társaságnál
A bajok 2006 elején kezdődtek, a Nemzeti Kulturális Alap Somogy című irodalmi lapjához kért
támogatás megvonása miatt. Az idén, 2007-ben folytatódott a folyamat, és a jó mecénás megyei
önkormányzatnak kifogása lett a szocialista lapot is szerkesztő Varga István főszerkesztővel
szemben, és új pályázat kiírását javasolja a társaságnak.
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VIII. Fejezeti Pályáztatási Csoport 2007. évben végzett tevékenysége
Az NKA Igazgatóságának Fejezeti Pályáztatási Csoportja (továbbiakban: FEPÁCS) az Oktatási
és Kulturális Minisztérium kulturális területének fejezeti kezelésű előirányzataiból, pályázati
kiírás útján – OKM Gazdálkodási Szabályzatban foglaltak alapján – megjelentetett pályázatainak
kezelését végezte 2007. évben.
A FEPÁCS 2007. évi feladatai közé tartozott a pályázati kiírások véleményezése, előzetes
kötelezettségvállalások elkészítése, a beérkezett pályázatok feldolgozása és szakmai
főosztályokra való továbbítása. Miniszteri döntést követően a pályázók értesítése, szerződések és
szerződésmódosítások elkészítése, támogatások átutalásának kezdeményezése, pénzügyi
beszámolók ellenőrzése, szakmai beszámolók főosztályokra való továbbítása. A beszámolók
elfogadását követően a támogatottak értesítése a pályázat lezárásáról, majd a lezárt pályázatok
irattározása.
2007. évben a minisztérium által kiírt pályázati felhívásokra 842 db pályázat érkezett, melyből
2007. évben 691 db pályázót részesítettek támogatásban, mindösszesen 386 millió forint
értékben (1 sz. táblázat).
2006. évben 1005 db pályázó részesült támogatásban, melyből 2007. évben 818 pályázó nyújtott
be elszámolást. A támogatottak pénzügyi elszámoltatását a FEPÁCS, a szakmai beszámoltatását
az OKM szakmai főosztályai végezték. A 818 db elszámolás elfogadását követően a pályázatok
lezárásra kerültek.
A támogatással 136 pályázónak a FEPÁCS felé elszámolnia nem kellett, mivel 2 pályázó a
Kultúra Magyar Városa díjában részesült, 134 pályázó támogatását pedig az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium biztosította. Az utóbbi támogatottak elszámoltatása az OKM és
ÖTM között létrejött együttműködés keretében valósult meg.
Elszámolás hiányában 6 pályázó a teljes támogatási összeget visszautalta és 45 pályázat került
felszabadításra, mivel a támogatott program nem valósult meg, illetve az elszámolás nem volt
megfelelő (2 sz. táblázat).
A fentiekben részletezett pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokat 2007. évben 4 fő látta el.
A feladat ellátását egy 2000. évben az NKÖM által e célra megrendelt és az SBNT Kft. által
egyedileg kifejlesztett, immáron – finoman szólva – kissé elavult informatikai szoftver segítette.
Az egyéb munkavégzéshez szükséges eszközöket, technikai és informatikai hátteret az NKA
Igazgatósága folyamatosan biztosítja.
Perlik Pál s.k.,
az NKA Igazgatósága igazgatója
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2006. évi (FEPÁCS) pályázatok, amelyek lezárása 2007. évben történt
1. sz. táblázat

Törv.sor megn.

11/35/3/
5-4.4-01
11/35/3/
5-4.2-01
11/35/3/
5-4.3-01
11/35/3/
5-4.3-02
11/35/3/
5-4.3-03
11/353/
1-3.4-02
11/35/3/
1-3.4-03

11/35/3/
1-3.4-04
11/353/
1-3.4-05
11/35/3/
1-3.4-06
11/35/3/
1-3.4-07
11/35-3.
4-08
BM/4.3-12
11/42/
2-3.3-07
11/42/
2-3.3-14

Szervezet neve

Társadalmi
szervezetek
támogatása/
Közművelődési
Főosztály
Társadalmi
szervezetek
támogatása/KÖH
Társadalmi
szervezetek
támogatása/
Könyvtári Főosztály
Társadalmi
szervezetek
támogatása/
Múzeumi Főosztály
Társadalmi
szervezetek
támogatása/
Levéltári Főosztály
Társadalmi
szervezetek
támogatása/
Művészet, Tánc
Társadalmi
szervezetek
támogatása/
Művészet, Zene
Társadalmi
szervezetek
támogatása/
Művészet,
Képzőműv.
Társadalmi
szervezetek
támogatása/
Művészet, Színház
Társadalmi
szervezetek
támogatása/
Művészet, Irodalom
Társadalmi
szervezetek/
Művészet, Fotó
Társadalmi
szervezetek/
Művészet, Könyv
Felzárkóztató
pályázat BM
Határon túli magyar
közművelődés
támogatása
Határon túli magyar
könyvtárak
támogatása

Beérkezett
Támogatott Elszámolás Elszámolnia
Felszabadított Támogatást
elszámolás
pályázat
érkezett
nem kell
pály.
visszautalta
elfogadva

28

28

0

28

0

0

6

6

0

6

0

0

3

3

0

3

0

0

3

3

0

3

0

0

3

3

0

3

0

0

2

2

0

2

0

0

12

12

0

12

0

0

25

25

0

25

0

0

6

6

0

6

0

0

15

15

0

15

0

0

2

2

0

2

0

0

2

2

0

2

0

0

134

0

134

0

0

0

213

208

0

208

5

0

7

7

0

7

0

0
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Törv.sor megn.

11/42/
2-3.3-13

Szervezet neve

Hatráron túli
magyar hivatásos
néptáncegyüttesek
támogatása

Határon túli magyar
néptáncegyüttes
vezetők támogatása
Kulturális utak
támogatása
A kultúra Magyar
11/34-1-2.1-03 Városa
11/32/
Közkincs –
02-4.4-09
hitelprogram I.
11/32/
Közkincs –
02-4.4-10
hitelprogram II.
11/32/
Közkincs –
02-4.4-11
hitelprogram III.
Program a népi
kultúráért, helyi
kezdeményezések,
11/32/
rendezvények
06-4.4-13
támogatása
PANKKK ifjúsági
zenekarok
11/32/
működési
5-4.4-12
támogatása
PANKKK ifjúsági
zenekarok
működési
11/32/
támogatása /
5-4.4-14
Promóciós pályázat

11/42/
2-3.3-16
11/34/1/
2/-2.1-02

Mindösszesen:
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Beérkezett
Támogatott Elszámolás Elszámolnia
Felszabadított Támogatást
elszámolás
pályázat
érkezett
nem kell
pály.
visszautalta
elfogadva

11

10

0

10

1

0

4

4

0

4

0

0

13

13

0

13

0

0

2

0

2

0

0

0

106

98

0

98

6

2

1

0

0

0

0

1

8

8

0

8

0

0

298

293

0

293

3

2

79

50

0

50

28

1

22

20

0

20

2

0

1005

818

136

818

45

6
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A FEPÁCS-hoz 2007. évben beérkezett pályázatok

Szervezet neve

11/35/
03-4.4-01

11/35/
03-3.4

11/35/
05-3.4-02

11/35/
05-3.4-03

11/35/
05-3.4-04

11/35/
05-3.4-05

11/35/
05-3.4-06

Egyéb civil és
nonprofit szervezetek
támogatása (4. Egyéb
kiemelkedő kulturális
és művészeti
tevékenységet végző
civil szervezetek,
közhasznú társaságok
támogatása, kulturális
érdekegyeztetés
Egyéb civil- és
nonprofit szervezetek
támogatása (4. Egyéb
kiemelkedő kulturális
és művészeti
tevékenységet végző
civil szervezetek,
közhasznú társaságok
támogatása, kulturális
érdekegyeztetés
Kulturális társadalmi
szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek,
bizottságok támogatása
(Művészet, Tánc)
Kulturális társadalmi
szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek,
bizottságok támogatása
(Művészet, Zene)
Kulturális társadalmi
szerveztek,
szövetségek, testületek,
egyesületek,
bizottságok támogatása
(Művészet,
Képzőművészet)
Kulturális társadalmi
szerveztek,
szövetségek, testületek,
egyesületek,
bizottságok támogatása
(Művészet, Szinház)
Kulturális társadalmi
szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek,
bizottságok támogatása
(Művészet, Irodalom)

Beérkezett
pályázat

2. sz. táblázat

Megáll Felszab Ügyint
Készített
Támogatott
apodás adított
ézés
megállapo
pályázat
nem
pályáz folyam
dás
készül
at
atban

Megítélt
támogatás
ezer Ft

69

34

34

0

0

0

16 000

4

4

4

0

0

0

25 000

2

2

2

0

0

0

3 600

8

8

8

0

0

0

8 700

9

9

9

0

0

0

16 700

7

7

7

0

0

0

7 200

16

7

7

0

0

0

13 700
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Szervezet neve

Kulturális társadalmi
szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek,
11/35/
bizottságok támogatása
05-3.4-07 (Társadalmi,Fotó )
Kulturális társadalmi
szervezetek,
szövetségek, testületek,
egyesületek,
11/35/
bizottságok támogatása
05-3.4-08 (Művészet, Könyv)
Felzárkóztató pályázat
4.3-12
BM
Határon túli oktatási és
kulturális feladatok
támogatása (2. Határon
11/7/
túli kulturális feladatok
18-3.3-07 támogatása)
Határon túli oktatási és
kulturális feladatok
támogatása (2. Határon
túli kulturális feladatok
támogatása
11/7/
Néptáncegyüttesek18-3.3-13 2007)
A kultúra Magyar
2.1-03
Városa (NKA-keretből)
Művészeti
tevékenységek
támogatása
(6.PANKKK ifjúsági
zenekarok működési
11/34/4
támogatása)
11/32/
5-4.4-12
11/32/
2-4.409/2005
11/32/
2-4.411/2005
11/32/
2-4.409/2006

Beérkezett
pályázat
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Megáll Felszab Ügyint
Készített
Támogatott
apodás adított
ézés
megállapo
pályázat
nem
pályáz folyam
dás
készül
at
atban

Megítélt
támogatás
ezer Ft

2

2

2

0

0

0

3 300

1

1

1

0

0

0

800

153

102

0

102

0

0

24 140

240

240

239

0

1

0

30 000

13

13

13

0

0

0

7 000

21

3

0

3

0

0

0

88

75

0

4

6

83 940

0

0

0

0

11 000

PANKKK Promóciós
pályázat

35

85
döntés
folyamatba
n

Hitelprogram - I.

125

125

122

3

0

0

98 917

Hitelprogram - III.

16

16

15

1

0

0

11 024

Közkincs hitelprogram
I.

33

33

33

0

0

0

24 993

Mindösszesen:

842

691

571

109

5

6

386 014
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III. A 2007. ÉVI MINISZTERI KERET
FELHASZNÁLÁSA

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA

78 / 178

BESZÁMOLÓ A MINISZTERI KERET 2007. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL
2007-ben a jóváhagyott miniszteri keret összege az előző évi 1761,5 millió Ft-ról 1861,0 millió
Ft-ra, 5,6%-kal, közel 100 millió Ft-tal nőtt.
Analitikus nyilvántartásaink szerint a 2007. évi keretet az előző évi 84,8 millió Ft-os
keretmaradványon túlmenően az alábbi tárgyévi módosító tényezők alakították:
növelő tételek:
• 46,5 millió Ft támogatás visszafizetés miatt,
• meghiúsult pályázatok 2,3 millió Ft-tal, valamint
• a szerződéskötés előtt megszüntetett 7 db pályázat 1,9 millió Ft-tal, csökkentette
• a külön fejezetben részletezett, nyilvánosan meghirdetett drámaírói pályázattal
kapcsolatos átcsoportosítás összesen 50 millió Ft-tal.
A fenti módosításokkal kialakult miniszteri keret 1946,5 millió Ft-ot ért el.
A 2007. évi keretet terhelő kötelezettségvállalások eredményeképpen a tárgyév végén 305,5
millió Ft felhasználható szabad keret maradt.
A miniszter a tárgyévben és a megelőző évben a 2007. évi egyedi pályázati kerete terhére 385 db
támogató egyedi döntést hozott, összesen 1641,0 millió Ft támogatást ítélt meg.
A 2007. évi miniszteri keret felhasználása
Döntések az egyedi pályázatok 2007. évi miniszteri kerete terhére
(tárgyévi és megelőző évben 2007. évre vállalt kötelezettségeket is
tartalmazza)
Megnevezés
Nagyrendezvények
Központi intézmények

db
2
31

Megítélt támogatás
Ft
180 500 000
469 113 359

Egyéb, egyedi pályázatok
Egyedi pályázatok miniszteri
kerete terhére összesen

352

991 367 000

385

1 640 980 359

A miniszter a tárgyévi keretéből a hazai és nemzetközi kulturális (művészeti)
nagyrendezvények kategóriájában a 2007. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál megrendezését
támogatta. A Fesztivál finanszírozása 178,0 millió Ft értékben a Budapesti Fesztiválközpont
Kht.-n keresztül történt. A Kht. további 2,5 millió Ft miniszteri támogatást fordíthatott az
Északnémet Rádió Zenekarának (Hamburg) fellépésére.
A 2007. évi keretből összesen 469,1 millió Ft-tal támogatott 31 központi intézményből 4
intézmény 5 pályázata kapott 30 millió Ft-ot felülmúló támogatást, ezek összege meghaladta a
258 millió Ft-ot. A korábbi évekéhez hasonlóan a legtámogatottabb intézmény 2007. évben is a
Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ volt: Programjai közül a miniszter a
Németországi Magyar Kulturális Évad 2007. évi programsorozatának lebonyolítását 5 pályázat
keretében is támogatta, összesen 147,6 millió Ft-tal.
Nagyságrendben ezt követi a Műcsarnok részére – az 52. Velencei Képzőművészeti Biennálé
Magyar részvételére – odaítélt 48 millió Ft-os, a Magyar Nemzeti Múzeum a „Dzsingisz kán és
a mongol világbirodalom” című időszaki kiállításának lebonyolítását támogató 40 millió Ft-os,
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valamint az Országos Széchenyi Könyvtár „Mátyás király és a Magyarországi reneszánsz –
Holló a pajzson” című kiállításának megrendezését ugyancsak 40 millió Ft-tal támogató döntése.
Egyedi célok támogatására 2007. évi keretre az alábbiak szerint születtek döntések:
2007. évi kerete terhére a miniszter a megelőző évben és a tárgyévben együttvéve 352 db egyéb
egyedi pályázatot támogatott 991,4 millió Ft összértékben, az alábbiak szerinti megoszlásban:
2007. évi miniszteri keretet terhelő
egyéb egyedi döntések szerkezete
1 millió Ft alatti döntések
1.000.000–4.999.999 Ft között
5.000.000–19.999.999 Ft között
20.000.000–30.000.000 Ft
Összesen

db
168
124
42
18
352

Megoszlás
47,8%
35,2%
11,9%
5,1%
100,0%

Ft
62 401 000
223 226 000
315 000 000
390 740 000
991 367 000

Megoszlás
6,3%
22,5%
31,8%
39,4%
100,0%

Az egyéb egyedi döntések közül a legmagasabb támogatottságot jelző kategóriába sorolt,
egyenként legalább 20 millió Ft-tal támogatott 18 pályázat közel 40%-a a mozgókép
szakterületet érintette: a döntésekkel 7 játékfilm (Farkasbőrben, Hatodik koporsó, Maestro, Az 1,
Delta, A Magyar Elsők, Casting) összesen 163,7 millió Ft támogatásban részesült. Ugyancsak
kiemelt, összesen 40 millió Ft támogatást ítélt meg a miniszter a táncművészet képviselői közül
pl. a Román Sándor Tánctársulat Experidence Produkció 2007. évi programjaira. Nagyságrendjét
tekintve jelentős támogatásról döntött a miniszter, amikor a zene területéről az A38-as hajó
2007. évi kulturális programjait és a közművelődési ágról a Rivalda 2007. című kulturális műsor
sorozat megvalósítását egyaránt 20-20 millió Ft-tal, a közművelődési szakterülethez kapcsolódó
programok közül a Kapolcsi Művészetek Völgye 2007. című fesztivált 15,0 millió Ft-tal
támogatta. A zenei programok közül 10 millió Ft-ot elérő támogatottságot élvezett pl a IX.
Európai Ifjusági Zenei Fesztivál, a Benkó Dixiland Band 50 éves jubileumi koncertje, a
Charlotte című előadás.
A tárgyévi keretet nem terhelő, követő évekre vállalt kötelezettségek bemutatása:
Év
2008
2009
2010
összesen

Megítélt támogatás
db
10
2
2
14

Kötelezettség
vállalás Ft
113.130.000
30.000.000
30.000.000
173.130.000

A 2007. évben hozott miniszteri döntések közül a tárgyévet követő évek keretei terhére –
túlnyomórészt a tárgyév végén - 14 célra összesen 173,1 millió Ft kötelezettségvállalás történt.
A nagyságrendet tekintve legjelentősebb (20,0 millió Ft-ot elérő és azt meghaladó)
kötelezettségvállalások évenkénti bontása a következő:
A 2008. év terhére előzetesen vállalt kötelezettségek közül kiemelkedtek egyrészt a nyilvános
pályázat keretében bábprodukciós célok támogatására előirányzott 20,0 millió Ft-os és a Katona
József produkciós és drámaírói pályázatra vállalt 50,0 millió Ft-os döntések, másrészt a Magyar
Jazzművészek Társasága részére az évente megrendezésre kerülő nagyrendezvény
megvalósítását 25 millió Ft-tal támogató döntés. A kulturális miniszter 2009. és 2010. évi
miniszteri kerete terhére a Magyar Jazz Művészeti Kht. részére a korábbi évekhez hasonlóan
ugyanazon két-két kiemelt célra, összesen 30,0-30,0 millió Ft támogatásra vállalt előzetesen
kötelezettséget.
Megjegyzés: Az adatok a kötelezettségvállalást mutatják, értelemszerűen eltérnek a GS adataitól
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DRÁMAÍRÓI PÁLYÁZAT TESTÜLETE JAVASLATÁRA HOZOTT
MINISZTERI DÖNTÉSEK
Elnök: UPOR LÁSZLÓ
Titkár: Hajas Gizella
db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Előző évi keretmaradvány (+;-)

3

Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;-)

50 234 600

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

50 234 600

2007.évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

63

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

8

címzett

9

egyedi

10

ÖSSZESEN

11

Ebből céltámogatás

12
13

Tárgy évi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgy évi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
összesen

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

15

2007.évi keretmaradvány (5-10)

26

48 600 000

26

48 600 000

26

48 600 000
1 634 600

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2007. év elején a Drámaírói Kerekasztal
kezdeményezésére Katona József produkciós pályázatot hirdetett színházak és színpadi
szerzők részére.
A pályázat célja a hazai és határon túli magyar színpadokon a kortárs magyar színművek
színpadra kerülésének támogatása volt. A kiírás szerint pályázni csak eredeti színpadi művel,
vagy a szerző saját regényének, elbeszélésének, forgatókönyvének stb. dramatizált változatával
és 2007. szeptember 1. és 2008. augusztus 31. között bemutatandó produkció tervével lehetett.
(Kortárs drámának minősül minden élő személy magyar nyelven íródott színpadi műve.)
A miniszter a nyilvános felhívásra beérkezett pályázatokkal kapcsolatosan döntését a Drámaírói
Pályázat Testülete Ideiglenes Kollégium értékelése, javaslata alapján, a miniszteri keretből
pályázati célra jóváhagyott 50 millió Ft-os elkülönített kerete terhére hozta meg.
A 2007. március 30-ig beérkezett 63 pályázat közül – a fentiek eredményeképp – 26 pályázat
elfogadásáról született támogató, összesen 48,6 millió Ft kötelezettségvállalást jelentő miniszteri
döntés.
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IV. AZ NKA ÁLLANDÓ SZAKMAI
KOLLÉGIUMAINAK 2007. ÉVI BESZÁMOLÓI
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A 2007. ÉVI KOLLÉGIUMI BESZÁMOLÓK SZEMPONTRENDSZERE
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. Az általános alapelveken túlmenően a Nemzeti Kulturális Alap törvényben
megfogalmazott célok közül milyen konkrét feladatok ellátására volt lehetősége a
kollégiumnak:
a) nemzeti és egyetemes értékek létrehozása, megőrzése, valamint hazai és határon túli
terjesztése,
b) a szakmát érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és külföldi rendezvények támogatása,
c) nemzetközi kiállításokon, vásárokon történő részvétel, a nemzeti kulturális jelenlét
biztosítása,
d) a művészeti alkotások új irányzatainak, új kulturális kezdeményezések
megvalósulásának támogatása, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások, a
szakmát érintő egyéb tevékenységek lehetővé tétele,
e) a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenység
elősegítése, a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésének díjazása, valamint a
szakmai szervezetek által alapított díjakhoz való hozzájárulás,
f) a nemzetközi tagdíjak támogatása terén?
1.2. A Bizottság által kiemelt témák és irányelvek, valamint az érintett a kulturális terület
sajátosságait alapján megfogalmazott feladatok ellátása hogyan teljesült a kollégium
döntésein keresztül?
1.3. Volt-e a szakmai kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult
meg?
1.4. Hogyan teljesültek a szakmai elképzelések, melyek voltak a pályáztatás sikeres és
kevésbé sikeres eseményei?
1.5. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző problémával?
Milyen területet érintett? Milyen lépéseket tett és lát szükségesnek a kollégium?
1.6. Milyen szakterületre javasolja kiterjeszteni a jövőben a pályázati lehetőségeket, illetve
van-e igény és mód jelentős mértékű hangsúlyváltásra a jelenlegi pályázati kiírásokhoz
képest?
2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e rövid és hosszú távú támogatási elv (szakmai vagy pénzügyi), melyet a 2007. évi
döntések során stratégiaként érvényesített, illetve rövid és hosszú távon érvényesíteni
kíván a kollégium?
2.2. Az NKA Bizottságán kívül, van-e olyan intézmény, szakmai szervezet, stb. melynek a
kulturális területre vonatkozó stratégiáját 2007. évben a kollégium munkája során
figyelembe vette, vagy a jövőben figyelembe kívánja venni?
2.3. Milyen észrevételeket, javaslatokat fogalmaz meg az NKA és az OKM szakmai
együttműködéséről?
2.4. Milyen észrevételeket, javaslatokat fogalmaz meg az NKA Bizottsága és a kollégium
szakmai együttműködéséről?
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2.5. Van-e megismerhető álláspontja a szakmai közvéleménynek az NKA tevékenységéről,
hiányosságairól, eredményeiről? Érzékelhetővé vált-e az NKA-nak a korábbinál
erőteljesebb kommunikációja?
3. Működési kérdések
3.1. Hogyan értékeli az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer
működése szempontjából? Milyen tapasztalatai vannak a kollégiumnak a pályázati
rendszer erősségei és gyengeségei tekintetében?
3.2. Hogyan jellemezhető a kollégium és a Bizottság, illetve a kollégium és az Igazgatóság
2007. évi együttműködése?
3.3. Van-e olyan előírás, szabály amelynek módosítása, vagy szabályozási hiányosság
melynek kialakítása a kollégium munkáját segítené?
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, felkészültségében,
szakmai színvonalában, vagy valamely részterület előretörésében, illetve
visszaszorulásában?
4.2. Milyen problémákkal találkoztak a pályázók az Önök ismeretei szerint? Van-e
javaslatuk ezek megoldására, de legalább enyhítésére?
4.3. Hogyan összegezhető a pályázók szakmai beszámolóinak általánosan levonható
tapasztalata, a pályázati téma szakmai megvalósulása szempontjából?
4.4. Van-e ismeretük utólagos ellenőrzésről és ezek tapasztalatairól?
4.5. Van-e általános feladata az NKA-nak a pályázati felkészülés javításában, esetleg
erőteljesebb szelekció meghirdetésében és megvalósításában, vagy másfelől eddig
pályázati támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok, irányzatok felkészítéséhez és
preferálásához?
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ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök:

HEGEDŰS PÉTER

Titkár:

Fekete Gabriella

db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

104 000 000

2

Előző évi keretmaradvány (+;-)

17 273 277

3

Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai (-)

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;-)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

-3 186 603
118 086 674

2007.évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

154

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

8

címzett

9

egyedi

10

ÖSSZESEN

11

Ebből céltámogatás

12
13

Tárgy évi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgy évi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
összesen

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

15

2007.évi keretmaradvány (5-10)

63

89 741 486

0

0

63

89 741 486

63

89 741 486
28 345 188

17

Szakterület támogatása miniszteri keretből
Szakterület támogatások más keretből
(16/1+16/2+…)

18

A szakterület tárgy évi összes támogatása (3+10+17)

63

2007.évi technikai halasztott döntések

18

16/1

89 741 486
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A kollégium beszámolója

1.

Szakmai tartalmi kérdések

1.1 A kollégium 2007. évi pályáztatásában jelentős szerepet kaptak azon alkotói támogatások,
szakmai kiadványok, valamint kiállítások, melyek az építőművészet jelenének és közelmúltjának
(a „kortárs” építőművészetnek) monografikus feldolgozására és bemutatására irányultak. A
kortársak mellett támogatjuk a ma építészetét meghatározó hagyományokkal és példákkal
alátámasztó hazai, határon túli és külföldi alkotókkal, alkotásokkal, kultúrákkal foglalkozó
pályázatokat is. Ezt a szándékunkat jelzik az alkotói támogatások és a korábban alkotói
támogatással megszületett kéziratok nyomdai megjelenését segítő döntéseink. Alkotói
támogatást adtunk pl. a Korb Flórisról és Giergl Kálmánról, valamint a kortárs portugál
építészetről szóló monográfiák megírására. Támogattuk pl. a Thoroczkai Wiegand Edéről, a Kiss
Tiborról és a Forbát Alfrédról szóló valóban hézagpótló monográfiák megjelentetését.
Fontosnak tartottuk és tartjuk a felsőoktatás színvonalának, a hallgatók naprakész
informáltságának célját szolgáló alkotói támogatásokat, illetve kiadványok megjelentetését.
Ezért is támogattuk pl. Az ipari építészet oktatását új alapokra helyező oktatási segédlet vagy a
Városépítés című könyv elkészítését.
Rendszeresen támogatjuk a két legjelentősebb hazai építészgaléria, az N&N és a HAP galériák
kortárs építészeti rendezvényeit és kiadványait, hiszen ezek az események és a hozzájuk
kapcsolódó publicitás túlmutatnak a szűkebb szakmai kereteken.
A szakmát – és szélesebb körben a szakma jövőjét és társadalmi elismertségét – segítő fontos
rendezvényeket igyekeztünk lehetőségeinkhez mérten kiemelten támogatni. Ilyenek voltak pl. az
EASA 2007. Nyári Egyetemen való részvétel, vagy a 80 éves Urbanisztika Tanszék munkásságát
bemutató kiadvány és konferencia támogatása. Az „Építészfórum” internetes portál által
szervezett „Földalatti beszélgetések” c. rendezvénysorozatot, és a „Média Építészeti Díja 2007”
rendezvényét szintén kiemelten támogattuk.
Fontosnak ítéljük a magyar építőművészet nemzetközi kapcsolatainak, ismertségének és
elismertségének kérdéskörét, ezen belül a regionális kapcsolatok és összefüggések feltárását és
tudatosítását. Ezért is támogattuk örömmel a Szabadka, Szeged és Temesvár urbanisztikai és
építészeti fejlődése az 1918–1941 közötti időszakban című, nemzetközi szerzőcsoport által írott
és szerkesztett könyv megjelentetését, vagy a Nagyszeben Európa kulturális fővárosa 2007.
rendezvénysorozatába illeszkedő konferencia és kiállítás megrendezését.
Az „Építészet Világnapja” és az „Építészet Hónapja” keretében létrejött számos rendezvényt
támogattunk, pl. az Országos Műszaki Múzeum által rendezett ipari építészeti témájú
konferenciát és kiállítást vagy a dunai rakpartokról szóló kiállítást.
Támogattuk az európai építészeti szervezetek magyar tagjainak (MÉK, MUT) tagdíj-befizetéseit.
1.2 A kollégium 2007. évi pályáztatásában is fontos szerepet kapott a kortárs építészet napi
kultúrában való jelenlétének növelésére, széles körű megismertetésére irányuló törekvés, mely a
médiát (tv- és rádióműsorok, napi- és hetilapok) igyekezett e cél érdekében mozgósítani.
Kiemelten támogattuk a Mesteriskola című film és a Mai magyar építőmesterek című sorozat
következő 10 részének elkészítését. A kortárs alkotókról alkotókkal létrejött rendezvényeket,
kiadványokat is fokozottan támogattuk.
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1.3 Az építőművészet terén a kiemelt nagy rendezvények nem jellemzőek. Az Építészet
Hónapja, vagy az Építészet Világnapja alkalmából sem az egységes keretek között
megszervezett, egy kézben tartott rendezvények a jellemzőek, hanem a sokszínű, önálló
kezdeményezések keretében megvalósuló, a fent nevezett időpontokra időzített rendezvények
mozaikja. Ezeket támogatjuk is természetesen, amennyiben arra érdemesek, de a Kiemelt
Rendezvények Kollégiumától még soha sem sikerült támogatást kapnunk a szakma (és a
közönséggel való kapcsolatai) számára ugyan fontos, de nem eléggé „grandiózus” és ezért a
médiában nem eléggé méltatott rendezvényeinkre. Ennek ellenére nem adjuk fel a reményt,
javaslatainkat már eljuttattuk az újonnan alakuló kollégiumhoz.
1.4 A tapasztalatok és a szakmai ellenőrzés alapján az Építőművészeti Szakmai Kollégium által
támogatott pályázatok alapvetően sikeresnek tekinthetők. Ugyanakkor sajnáljuk, hogy a
számunkra fontos és kiemelten kezelt terület, a média építészeti tárgyú állandó műsorainak
támogatása, ilyenek létrehozása nem volt igazán sikeres. Voltak szép műsorok, sorozatok,
melyek egy-egy építésszel készültek, de amit nagyon szerettünk volna – tudniillik az építészeti
kultúra és azon belül az alkotások rendszeres kritikai ismertetése – nem valósult meg. Valószínű,
hogy ehhez komolyabb pénzösszegekre, de még inkább szakavatott műsorkészítőkre van
szükség. Úgy tűnik a médiában ehhez a területhez nem túl nagy az affinitás.
1.5–1.6 Alapvető hangsúlyváltás nem szükséges. Az építőművészet jellegéből adódóan építészeti
alkotásokat nem támogatunk (hiszen az az építtető feladata), csupán az alkotások
megismertetését, megértését, a mindennapokban való magas színvonalú, de legalábbis értő
interpretációját támogathatjuk. Két vonalat viszünk, az egyik a szakmán belüli színvonalas
megjelenés, az ismeretek felhalmozása és feldolgozása, a másik a szakma és a közönség
kapcsolatának minél intenzívebb építése, ápolása. Ez utóbbi a nehezebb feladat, hiszen ehhez
szakmánkon kívüli partnereket kell megnyernünk és mozgósítanunk. Egyéb területekre nem
terjesztenénk ki a pályázati lehetőségeinket, hanem a meglévőket árnyaljuk, súlyozzuk, de igazi
különbségtételre a korlátozott anyagi lehetőségek miatt nincs módunk.
2. Stratégiai kérdések
2.1 –2.2
Kollégiumunk a pályázati kiírásait a Bizottság döntéseinek, és a szakmai
szempontoknak figyelembevételével készítette. Az előbbiekben említett – a médiával és a
nyilvánossággal kapcsolatos – törekvéseinken kívül kiemelten támogattuk és támogatni is fogjuk
a korszerű, hatékony és széles nyilvánosságot biztosító naprakész internetes megoldásokra
irányuló pályázatokat, legyen szó egy-egy folyóirat internetes honlapjáról, vagy a szakma
számára hallatlanul fontos Építészfórumról. Pályázati kiírásainkban szorgalmazzuk valódi
széleskörűen hozzáférhető – elsősorban modern és kortárs – internetes magyar építőművészeti
adatbázis létrehozását, ez azonban a pályázókon és a megbízható, folyamatos karbantartást is
lehetővé tevő meglehetősen magas támogatási összegen múlna.
Döntéseinknél arra törekedtünk, hogy a legfontosabb területek legjobb pályázatainak
megvalósítását tegyük lehetővé és elkerüljük az aránytalanul kis támogatásokat. Ez ugyan
növelte az elutasított pályázatok arányát, de egyúttal növelte a támogatottak lehetőségeit is.
A Magyar Építőművészek Szövetségével még szorosabbra kívánjuk venni a kapcsolatunkat;
törekvéseiket, célkitűzéseiket lehetőségeinkhez mérten fokozottan támogatni kívánjuk.
2.3 – 2.4 Az NKA és az OKM jelenlegi együttműködésébe a kollégium felől kevéssé látni bele.
Az NKA Bizottsága és a kollégium viszonyában nagy előrelépést jelent, hogy a Bizottságnak
Meggyesi Tamás személyében ismét van építész tagja. Ez a tény nagy örömünkre szolgál,
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ugyanakkor rögzítjük, hogy a Bizottság eddig hozzánk delegált tagjával kapcsolatunk nagyon jó
volt.
2.5 Az NKA, és az Építőművészeti Kollégium működésének ismertsége a szakmán belül
továbbra sem változott. A pályázatok jelentős hányada Budapestről, kisebb részük a határon
túlról – főleg Erdélyből – érkezik. A vidéki Magyarországról kevesen pályáznak, ami az NKA
országos ismertségének hiányossága. A vidéki pályázok megszólítása mellett fontosnak
tartanánk az egyéb határon túli (Felvidék, Kárpátalja, Délvidék) területeken növelni az NKA
ismertségét.
3. Működési kérdések
3.1 Az NKA adminisztratív és technikai működésével kapcsolatban nem érzékelünk különösebb
problémát. Az adminisztratív, néha bürokratikus működés az intézmény jellegéből, a fokozott
átláthatóságból, a támadhatatlanság igényéből erednek, ezt el kell viselnünk, a fontos, hogy a
pályázók ebből minél kevesebbet érzékeljenek, ne vegye el a kedvüket a pályázástól.
3.2 A kollégium és a Bizottság kapcsolattartása elsősorban a kollégiumi vezetők számára
rendezett tájékoztatók, a kollégiumhoz „rendelt” bizottsági tag és személyes beszélgetések révén
történik. Az Igazgatóság és a kollégiumok kapcsolata jó; a titkáron keresztül szinte „napi” a
kapcsolat, egyéb ügyekben, mint pl. szakmai ellenőrzések, vagy a döntési folyamat előkészítése,
a kollégium mindig partnere az Igazgatóságnak.
3.3 Javaslom az összeférhetetlenségi szabályok felülvizsgálatát. Kollégiumunk működését
sokszor kedvezőtlenül érinti, hogy a tagjaink – természetesen – egyúttal tagjai az őket delegáló
szakmai szervezeteknek, vagy kötelezően tagjai a szakmai kamarának. Ez a tény azonban nem
összeférhetetlenné, hanem tájékozottabbá teszi őket.
4. Pályázati tapasztalatok
3.4 A beérkezett pályázatok száma és anyagi igénye nem mutat nagy változást. A kért és
megítélhető támogatás összegének aránya szintén változatlan. Ez komoly probléma, elsősorban a
nagyobb anyagi ráfordítást igénylő területeken, pl. igényes nagyrendezvények, kiállítások,
médiajelenlét esetében.
A pályázók – és a pályázatok – szakmai színvonala nő, a korábban színvonaltalannak, vagy
stratégiailag nem támogathatónak ítélt pályázók nem próbálkoznak újra, vagy ami nagyon jó,
emelik a saját mércéjüket. Sok a rendszeres pályázónk, akik számos esetben a fontos munkájuk
folyamatosságát biztosítják a támogatásunk segítségével. A színvonal emelkedése sajnos
egyúttal egyre több fájdalmas döntést teremt, egyre több ugyanis azoknak a pályázatoknak a
száma, melyeket kifejezetten pénzhiány miatt és nem szakmai okból kell elutasítanunk.
3.5 A pályázatok összeállítása a kezdő pályázók részére nehezebb, a rutinosak számára kevésbé.
Benyomásom szerint úgy a pályázatok elkészítésénél és benyújtásánál, mint az elszámolásnál, az
esetleges problémák rendezésénél a titkár és az Igazgatóság munkatársai nagyon segítőkészek, ez
nagyban növeli a pályázók bizalmát és az NKA presztízsét.
3.6 Szakterületünkön a pályázati beszámolók döntő többsége alapos és elfogadható.
Problémákkal a rendezvényekkel kapcsolatban (főleg a résztvevőként kiküldöttek esetében) és
furcsa módon a médiapályázatokkal kapcsolatosan találkoztunk. Ezért 2007-től a külföldi
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rendezvényeken való részvételt csak szervezők, kiállítók és előadók esetében támogatjuk.
Médiamegjelenés esetében mindig kérjük a lejátszható hordozón való dokumentálást.
3.7 Az utólagos ellenőrzésről és annak eredményéről az Ellenőrzési Osztály minden esetben
írásban tájékoztatott, a szakmai ellenőrzésben pedig a kollégium kijelölt tagja működött közre.
Az ellenőrzések tapasztalatai szakmai részről általában megfelelőek, egy esetben a
médiamegjelenés szakmai színvonalát gyengének találtuk.
3.8 A pályázatok megfelelő szakmai színvonalon történő kidolgozása, benyújtása a pályázó
feladata. A Bizottság és a kollégiumok a kiírásokon keresztül megfogalmazott témakörökben
várják a pályázatokat. Az NKA feladata – és felelőssége – abban áll, hogy biztosítsa a lehető
legtöbb anyagi eszközt, a pártatlan és szakmailag megalapozott elbírálást és a pályáztatás
zökkenőmentes lebonyolítását.

Hegedüs Péter és Wagner Péter s.k.,
az Építőművészeti Szakmai Kollégium volt és
jelenlegi elnöke
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FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök:

DR. ALBERTINI BÉLA

Titkár:

Angyalosyné Makkai Nóra

db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Előző évi keretmaradvány (+;-)

3

Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai (-)

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;-)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

Ft
131 000 000
7 372 943

-9 521 023
128 851 920

2007.évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

331

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

8

címzett

9

egyedi

10

ÖSSZESEN

11

Ebből céltámogatás

12
13

Tárgy évi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgy évi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
összesen

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

15

2007.évi keretmaradvány (5-10)

161

123 563 649

4

4 900 000

165

128 463 649

165

128 463 649
388 271

16/1

Szakterület támogatása miniszteri keretből

6

6 600 000

16/2

1

2 000 000

17

Szakterület támogatása KIEMELT KULTURÁLIS
ESEMÉNYEK IDEIGLENES SZAKMAI
KOLLÉGIUM keretből
Szakterület támogatások más keretből
(16/1+16/2+…)

7

8 600 000

18

A szakterület tárgy évi összes támogatása (3+10+17)

172

137 063 649

2007.évi technikai halasztott döntések

13
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
a) A fotográfiai területen a jelenlegi viszonyok között elsősorban nemzeti értékek
létrehozásának elősegítésére van mód. Az alkotói ösztöndíjak, a kiállítások rendezésének,
fotóalbumok megjelenésének támogatása számos új munka keletkezését tették lehetővé.
Az értékterjesztés több csatornán keresztül valósult meg: részint a már érintett kiállításrendezés, a katalóguskészítés, valamint a könyvkiadás (fotóalbum-kiadás) támogatása,
továbbá elsősorban a Fotóművészet című folyóirat megjelenésének segítése által. Ugyancsak
az értékterjesztés eszközeként szolgált a könyvtári állományok gyarapítása, e téren különös
jelentőségű a Pécsi József Fotográfiai Szakkönyvtár szerzeményezésének megvalósult
segítése.
A megőrzés funkcióját elsősorban a különböző fotográfiai gyűjtemények, illetőleg
fotográfiát is gyűjtő intézmények munkájának támogatásával tudtuk előmozdítani. Lépések
történtek, pl. az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtárának tulajdonában lévő,
nemzetközi jelentőségű, eredeti Roger Fenton-képek restaurálásának és későbbi időpontban
történő bemutatásának elősegítésére.
Ebben a szférában igen fontos fejlemény történt; kollégiumi kezdeményezésre
megkezdődött a „Gadányi György-gyűjtemény” feldolgozásának/feltárásának előkészítése,
amely lehetővé teszi, hogy ez a nemzetközileg is egyedülálló tárgy- és dokumentum-együttes
a belátható jövőben a nagy nyilvánosság számára elérhetővé váljon. – Ez az eredmény
elsősorban Szalay Zoltán kurátor kitartó munkájának köszönhető.
A fotókultúra hazai terjesztésének segítésében más módon is részt vettünk; pl. támogattuk
a Magyar Nemzeti Múzeum által létrehozott Térbezárt pillanat című (sztereófotó) kiállítás
vándoroltatását.
A fotókultúra határon túli terjesztésben lényeges újdonságnak tekinthető, hogy a szakmai
kollégiumnak a legutóbbi időszakban született elhatározása nyomán valamennyi, az NKA
által támogatott fotókönyv szövegei angol nyelven is olvashatók. Elvi egyetértés született
egy új kezdeményezést illetően: a kollégium javasolja magyar fotókönyvek/albumok
rendszeres, módszeres eljuttatását néhány szakmailag fontos nemzeti könyvtárba, valamint az
ún. fotográfiai házak könyvtáraiba Európában és az Amerikai Egyesült Államokban.
Nem utolsósorban: kollégiumi támogatásban részesültek a határainkon túl élő magyarok
fotóproduktumai is; az itt érvényesített alapelv az, hogy a minőség megteremtését segítjük,
nem pusztán az alkotó nemzetiségét vesszük figyelembe.
b) Támogatást igénylő évfordulós és fesztiválesemények a tárgyévben a hazai fotóéletben
nem voltak.
c) A nemzetközi kiállításokon való részvételt a már érintett kiállítástámogatás keretei között
segítettük elő.
d) Az új irányzatok támogatását tekintve rögzíthető, hogy a Fotóművészeti Szakmai
Kollégium tartalmi szempontból nyitott; a fotográfiai területen a támogatás megvalósításakor
nem érvényesülnek stílus- vagy alkotói irányzat preferenciák. Minden, szakmailag biztató –
alkalmasint stilárisan új/szokatlan – kezdeményezést támogattunk, amennyiben a
megvalósulás jó színvonala biztosítottnak látszott, ez elsősorban az album-kiadás és a
kiállításrendezés támogatásában érhető tetten.
e) A fotográfiai területen hagyományosan nincs díjtámogatás.
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f) Nem folytatunk nemzetközi tagdíjtámogatást sem.
Úgy véljük, hogy Fotóművészeti Szakmai Kollégium munkájában érvényesülnek a Bizottság
által kiemelt elvek, ezek konkrétan a pályázati témák kiírásában és az elbíráláskor
érvényesített értékítéletekben öltenek testet.
A szakmai kollégiumnak nincs saját kiemelt szakmai programja; a szakmai szándékok
a kiírásokban és a pályázatok elbírálásakor érvényesülnek.
1.4. A szakmai elképzelések a csökkentett anyagi lehetőségek miatt szűkösen válhattak
valóra. Ugyanakkor: igen sikeresnek nevezhető a Magyar Fotográfiai Múzeum által
kivitelezett Barta Zsolt Péter-kiállítás (Kecskemét) és -albumkiadás. A Barta-fotókönyv
nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét. Kevésbé lett jó a Sugár Kata kötete
kivitelezése; itt a megvalósítás minősége – a Magyar Fotográfiai Múzeumon kívülálló okok
miatt – elmaradt a kívánatostól.
1.5. A szakterület jellegzetes problémája, hogy a magyar fotókultúra alapintézményei,
szervezetei és sajtóorgánumai (Magyar Fotográfiai Múzeum, Magyar Fotográfusok Háza,
Pécsi József Fotográfiai Szakkönyvtár, Magyar Fotóművészek Szövetsége, Magyar
Fotóriporterek Társasága, a Fotóművészet és a Fotóriporter című folyóiratok) többnyire
alapvető működési, talpon maradási gondokkal küzdenek, így főként a pályázatokon való
részvételek képezik számukra a túlélés lehetőségét, ami a mindennapos szakmai életben
torzulásokat eredményez.
1.6. A pályázati lehetőségek kiterjesztése elsősorban annak a függvénye, hogy milyen anyagi
erő áll rendelkezésre a jövőben. A jelenlegi adottságok még a meglévő pályázatok sikerét is
csak korlátozottan teszik lehetővé.
2. Stratégiai kérdések
2.1. Összefüggésben a fentiekkel a 2007. évben figyelmünket tervezetten a Magyar
Fotográfiai Múzeum, a Magyar Fotográfusok Háza, a Magyar Fotóművészek Szövetsége, a
Magyar Fotóriporterek Társasága, továbbá a Fotóművészet és a Fotóriporter című folyóiratok
kiadói kéréseinek kiemelt kezelésére koncentráltuk. Fontosnak tartottuk a magyarországi
fotóamatőr élet minőségi törekvéseinek támogatását (a hangsúly itt a minőségen volt),
továbbá a magyar fotókultúra eredményeinek külföldön történő terjesztését, s a határainkon
túl élő magyarok magas színvonalú alkotómunkájának segítését.
2.2. A szűkebb szakmai területen kívüli stratégiákat sajnos nem ismerjük (vagy legalább is én
nem ismerem).
2.3. Az NKA és az OKM szakmai együttműködésére nekem személy szerint csak esetleges
rálátásom van, így javaslatokkal sem tudok élni.
2.4. Az NKA Bizottsága és a kollégium szakmai együttműködésében nem látok problémákat;
ebből eredő gondjai a mi kollégiumunknak nincsenek, a közvetítés gördülékeny.
2.5. Tapasztalataim szerint a szakmai közvélemény az NKA-t illetően elsősorban a „kevés
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a pénz” megközelítéssel él (ami nem igazán koncepciózus szempont, de a gyakorlat már csak
ilyen). A konkrét bírálatok esetenként a kollégiumi pályázati döntéseket érik, a mi
kollégiumunk tagjai ezt többé-kevésbé sztoikus nyugalommal viselik.
Az NKA kommunikációjának javulása mind elektronikus téren, mind a nyomtatott
megjelenésben érzékelhető, ez pozitív fejlemény.
3. Működési kérdések
3.1. Az NKA döntési és végrehajtási folyamatáról nehéz véleményt nyilvánítani. Valószínűleg
itt is érvényesül az a közhely, hogy a nagy hajó nehezen fordul. Bizonyára azért van annyi
ismert és (általam) kevésbé ismert szabály a működésben, hogy a problémák,
szabálytalanságok elkerülhetők legyenek. E tekintetben tehát nehéz a folyamat
„felgyorsítását” igényelni; ennek nyilván szabályozási akadályai vannak. (A
körülbástyázottság biztonságérzetet ad, de nehezíti is a munkát. Ez olyan dialektika, amit
tudomásul kell venni.)
Maga a pályázati rendszer óhatatlanul bürokratikus – a szó jó és rossz értelmében egyaránt.
Konkrét erősségei és gyengeségei valószínűleg egy célirányos vizsgálat keretében lennének
hitelesen feltárhatók (kérdés, mennyire „érné meg” egy ilyen eljárásba energiát, pénzt
fektetni).
3.2. A kollégium és a Bizottság, illetve a kollégium és az Igazgatóság viszonyában a magam
részéről nem látok problémákat.
3.3. A válasz mint a 3.1. szám alatt.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A pályázók köre összességében növekszik (sok az eszkimó…) A szakmai színvonal
vegyes (ez a minősítés önmagában nem sokat mond, de igaz). A magam részéről óvnék attól,
hogy az NKA a pályázati előírások további növelésével/szigorításával próbálja javítani a
színvonalat (félő, hogy ennek eredményeként a támogatások bizonyos százaléka a pályázott
összegekbe belekalkulált szakértői díjjá változna, ez pedig aligha lehet cél).
4.2. A pályázók egy része panaszkodik az elektronikus pályázás technikai nehézségeire.
4.3. A szakmai beszámolókat döntően gyakorló fotográfusok írják, akiknek nem a fogalmazás
a fő erősségük (különösen nem az írásbeli forma). Ezért ezekről nehéz reális ítéletet mondani.
(Előfordul, hogy a fényképi megvalósítás jobb, mint az írásos indoklás.)
4.4. Az én ismereteim szerint az utólagos ellenőrzést az érintettek általában viszolyogva
fogadják, de annak megtörténte után ugyanők többnyire jó véleménnyel vannak róla, s azt
tanulságosnak tartják.
4.5. Azon esetleg érdemes lenne elgondolkodni, hogy milyen technikával lehetne a
pályázatírói szakértelmet az érdekeltek körében növelni (a Kaposvári Egyetem Fotóművészeti
Tanszéke pl. tart pályázatírói kurzust). Én úgy vélem, hogy ez nem az NKA direkt feladata
lenne, legfeljebb igény esetén segíteni kellene az ilyen akciókban.
Dr. Albertini Béla s.k.,
a Fotóművészeti Szakmai Kollégium
elnöke
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IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök:

ZSÓTÉR LÁSZLÓ

Titkár:

Pusztai Mária

db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

248 000 000

2

Előző évi keretmaradvány (+;-)

44 870 164

3

Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;-)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

-8 997 116
283 873 048

2007.évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

398

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

282

245 973 423

8

címzett

0

0

9

Egyedi

10

24 800 000

10

ÖSSZESEN

292

270 773 423

11

Ebből céltámogatás

0

0

12
13

Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettségvállalás
összesen

0

0

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

292

270 773 423

15

2007. évi keretmaradvány (5-10)

17

Szakterület támogatása miniszteri keretből
Szakterület támogatások más keretből
(16/1+16/2+…)

18

A szakterület tárgy évi összes támogatása (3+10+17)

16/1

2007. évi technikai halasztott döntések

13 099 625
3

5 000 000

3

5 000 000

295

275 773 423

32
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A kollégium beszámolója
Az Iparművészeti Szakmai Kollégium néhány fontos pályázati adata a 2007. január 1.–december
31. között vizsgált időszakban:
404 elbírált pályázat; 562.724.688 Ft igényelt támogatás; 292 támogatott pályázat;
447 705 429 Ft a támogatott pályázatok igénye; 270 773 423 Ft a megítélt támogatás.

1. Szakmai, tartalmi kérdések
A Bizottság 2005. évi javaslatát figyelembe véve, 2007-ben is középtávú tervet fogadott el a
kollégium, és aszerint működött. A törvényben megfogalmazott célokat, a kiemelt programok
támogatását és a kollégium saját – a vizsgált időszakra tervezett – programját a lehetőségekhez
mérten sikerült teljesíteni. Ennek a tervnek meghatározó elemei 2006-ban már jól működtek,
ezért a kollégium határozataival lényeges változtatásokra nem törekedett. A vizsgált időszak
kuratóriumi döntéseinél a következő szempontok meghatározók voltak:
– Az alkotói támogatásban részesült művészek, támogatott műveinek bemutatási feltételeinek
megteremtése abból a célból, hogy a kollégák és a nagyközönség találkozhasson az
eredményekkel.
A meghirdetett program eredményeként az Iparművészeti Múzeumban, 2007-ben már második
alkalommal megrendezett kiállításon,
Babos Pálma, Balázs József Róbert, Bánfi Marianna, Beiczer Judit, Bényei Tünde, E. Szabó
Margit, Fekete László, Gyulai Natália, Katona Katalin, Király Fanni, Nagy Judit, Pasqualetti
Eleonóra, Pápai Lívia, Smetana Ágnes, Sütő Éva, Szűcs Zsuzsanna, Vavrinecz Krisztina, Vályné
Hegyi Ibolya és Zidarics Ilona műveivel találkozhattak a látogatók.
– Az NKA által támogatott kutatás következtetéseinek figyelembevételével a designszemlélet
integrálásának segítése.
A fenti programpont alapján – többek között – a szakmai kollégium támogatta az Alternatív
Közlekedés "Reformál Design" című kiállítást; Az éghajlati, és az ahhoz kapcsolódó társadalmi
és gazdasági változások témakörét feldolgozó plakátkiállítást; 3. Nemzetközi Design Workshop
megrendezését; Az újrahasznosítható anyagok felhasználásának mesterkurzusát; A luxemburgi
"Mind & Matter" szakmai továbbképzésen való részvételt; A Design Kézikönyv – Fogalmak,
Anyagok, Stílusok című kiadvány magyar nyelvű megjelentetését; A Bécsi Nemzetközi, KözépEurópai Design Fórumon és Iparművészeti Kiállításon való részvételt és a Holland Designerek
meghívását a Wamp Nemzetközi Designfesztiválra.
– Az alkotói pályájuk zenitjén lévő művészek megbecsülése, az életmű-kiállítások és
életműkiadványok létrejöttének támogatásával.
A fenti program keretében, 2007-ben többek között: Szűcs József, Árendás József,
Stefan Lengyel és Molnár Gyula részesültek kiemelt támogatásban.
– A fiatal iparművészek pályakezdésének segítése, csoportos bemutatkozások támogatásával.
Erre a pogramra is – kisebb-nagyobb csoportokat szervezve – sokan jelentkeztek. A szakmai
kollégium kénytelen volt rangsort felállítani, mert mindenkit támogatni nem tudott, de így is
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jelentős programok valósulhattak meg az NKA segítségével, mint például: A Fise 25.
évfordulójára szervezett Prizma-sorozat és jubileumi kiállítás; a fiatal iparművészek részvétele a
Souvenir Fesztiválon.
– A nemzetközi élmezőnybe tartozó iparművészek, szaktekintélyek hazai meghívásának
támogatása, a fejlődés és a kapcsolatok építése érdekében.
A program keretében segítettük a II. Nemzetközi Szilikátművészeti Triennálé Megrendezését;
III. Nemzetközi Budafoki Tűzzománc-Művészeti Triennálé Megrendezését; Clay, A Közös
Nyelv Címmel Rendezett, XXVII. Siklósi Nemzetközi Kerámiaszimpóziumot; Meeting Masters
című szakmai programsorozat megrendezését; Naoko Yosimoto, japán és Sue Hiley Harris
walesi nemzetközileg elismert textilművészek meghívását; Rastko Ciric Belgrádban élő
animációs filmrendező meghívását és előadássorozatának megtartását; Dr. Katerina Cichrova,
Európa Nostra-díjas művészettörténész előadás-sorozatát.
A kollégium keretei között továbbra is megoldhatatlan feladatként jelentkezett az egyre nagyobb
számú, komoly anyagi hátteret igénylő, restaurálási pályázatok méltó kezelése.
2. Stratégiai kérdések
Az Iparművészeti Szakmai Kollégium 2007-ben is hatékonyan működött. Lényegesen új
szempontok a megelőző évhez képest nem mutatkoztak, ezért a stratégiánkon nem változtattunk.
A hosszú távú pénzügyi stratégia kialakításánál továbbra is számítunk a bizottság és az
igazgatóság támogatására a technikai lebonyolítás felületein.
Az NKA Bizottságán kívül, továbbra is a szakmai szervezetek, a Design Terminál, valamint a
művészeti egyetemek által képviselt stratégiákat kezelte kitüntető figyelemmel munkája során a
kollégium. (pl. hardverek beszerzésének, kiállítások és szakmai fórumok támogatásával.)
Az NKA és az OKM szakmai együttműködésére továbbra is jellemző, hogy jelentősen megnőtt
az állami feladatok ellátásának terhe a kollégiumunkon.
Az NKA Iparművészeti Szakmai Kollégiuma 2005-ben indította útjára kezdeményezését
miszerint az új iparművészeti művek létrehozására, alkotói támogatásban részesült művészeket
arra kéri, hogy együtt, egy kiállításon is mutassák be elkészült műveiket.
Az Iparművészeti Múzeum kiállító terében 2007-ben már másodszor megrendezett kiállítás
sikeréhez, nagymértékben hozzájárult az NKA erőteljes kommunikációja is.
3. Működési kérdések
Változatlan véleményünk szerint az NKA döntési és végrehajtási folyamata jól működik,
köszönet érte. A pályázóktól érkező jelzések is megerősítik véleményemet, miszerint az
Iparművészeti Szakmai Kollégium titkára továbbra is kiválóan végzi munkáját. Nagyon
hatékonyan segítette a kollégium munkáját a számítógépes támogatás.
Az összeférhetetlenségi szabály változatlansága miatt, a kollégium gyakran határozatképtelenné
válik. Gyakran kénytelen lemondani szakmai kompetenciájáról a Bizottság javára.
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4. Pályázati tapasztalatok
Az elmúlt években a pályázók száma megközelítően azonos volt.
Véleményünk szerint a pályázók még mindig elfogadják azt a koncepciót, hogy a kollégium az
alkotói támogatások témájában kevesebb pályázót, nagyobb összeggel támogat.
Továbbra is sikeresnek tartjuk törekvésünket, miszerint a szakmai szervezeteknek nyújtott
támogatások a közösségek nagy részét elérik.
A pályázati témák szakmai megvalósulásának értékeléséhez, dokumentációkon belül a vizuálisan
értékelhető képanyagot továbbra is elvártuk.
Ha az értékelésnél a kollégium tagjai hiányosságot tártak fel, határozatban kértük a pályázót
a hiány pótlására.
Az utólagos ellenőrzést végző munkatársak alapos munkáját köszönjük.
A vizsgálatra kijelölt anyagok megfeleltek az NKA előírásainak.

Zsótér Lászlós s. k.,
az Iparművészeti Szakmai Kollégium
elnöke
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ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA
SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: SZÉKELY GÁBOR
Titkár: Angyalosyné Makkai Nóra

db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

268 000 000

2

Előző évi keretmaradvány (+;-)

110 389 785

3

Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;-)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

26 682 301
405 072 086

2007.évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

684

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

348

355 652 000

8

címzett

1

1 500 000

9

egyedi

16

26 730 000

10

ÖSSZESEN

365

383 882 000

11

Ebből céltámogatás

63

69 322 000

12
13

Tárgy évi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgy évi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
összesen

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

365

383 882 000

15

2007.évi keretmaradvány (5-10)

21 190 086

Szakterület támogatása miniszteri keretből
Szakterület támogatása KIEMELT KULTURÁLIS
ESEMÉNYEK IDEIGLENES SZAKMAI
KOLLÉGIUM

36

121 150 000

4

17 600 000

17

Szakterület támogatások más keretből (16/1+16/2+…)

40

138 750 000

18

A szakterület tárgy évi összes támogatása (3+10+17)

405

522 632 000

16/1

16/2

2007.évi technikai halasztott döntések

2

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA

98 / 178

A kollégium beszámolója
A 8 tagú Kollégium a 2007. évben 7 alkalommal ülésezett. A folyóirat-pályázatokat három
alkalommal, 2008. január 11-én és január 25-én, majd február 23-án bíráltuk el, a
jegyzőkönyvekben jelzett minisztériumi problémák miatt. Március 20-án a meghívásos
pályázatok támogatásáról döntöttünk, május 22-én a könyvtámogatásokról és egyediekről,
szeptember 28-án egyedi pályázatokról, október 30-án a folyóirat-kiírásokról.
Ebben az évben is sikerült megoldanunk, hogy a nagyszámú pályázatok és a rendelkezésünkre
bocsátott minden korábbinál kevesebb elosztható összegeket, ha nehezen is, de méltányos
arányban juttassuk a sikeres pályázókhoz. A Kollégium így viszonylag kevés olyan pályázatot
utasított el, amely egyértelműen érdemes volt támogatásra.
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. Milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a Bizottság által 2007-2008-ra megszabott kiemelt
témák pályáztatásában?
A Kollégiumhoz nem került ilyen tematika.
1.2. Volt-e a szakmai kollégiumnak saját kiemelt szakmai programja és milyen eredménnyel
sikerült végrehajtania?
A Kollégium a MASZRE-vel közösen több alkotónak tudott támogatást adni új
ismeretterjesztő művek megírására, melyek egy részének ebben az évben a megjelentetéshez
is hozzá tud járulni, végigkísérve így a mű megszületését az utolsó mozzanatig.
A KVVM-mel közösen az ismeretterjesztő-folyóiratokon belül évek óta kiemelten tudja
támogatni a természetvédelemmel foglalkozó, a környezettudatos szemléletet erősítő
folyóiratok megjelentetését.
1.3. Megítélésük szerint volt-e olyan szakmai elképzelés, amelynek pályáztatása sikertelenül
végződött?
Nem volt ilyen.
1.4. Mennyire voltak a pályázatok – visszanézve – azonosíthatók a szakterület alapvető
problémáival? Milyen területek voltak ezek? Milyen problémákra nem sikerült reagálni és
miért?
A Kollégium pénzügyi kerete nem tette lehetővé, hogy mindazt a támogatást odaítélje,
amelyet a pályázatok szakmai színvonala indokolt volna. Ezen a helyzeten csak a kollégium
pénzügyi keretének jelentős, 4-600 millió forintra történő emelése tudna változtatni.
1.5. Milyen területekre kellene kiterjeszteni a jövőben a pályázati lehetőségeket, vagy van-e
igény és mód jelentős mértékű hangsúlyváltásra a jelenlegi pályázati kiírásokhoz képest?
A Kollégium az ismeretterjesztés és környezetkultúrán belül – a Bizottsággal és annak
elnökével egyeztetve – elmozdult a tudományos művek támogatása irányába, amelyet már a
2007. évre kiírt pályázati felhívás is tükröz.
A folyóirat-támogatások összegének jelentős csökkenését ellensúlyozhatja a közkönyvtárak
előfizetéseinek támogatása, azonban csak mérsékelten. Amennyiben az előzőekből vonjuk el
az utóbbiak támogatását, úgy nehezen biztosítható az eddigi támogatások színvonala.

2.

Stratégiai kérdések

2.1. A 2007. évre a Bizottság által korábban megfogalmazott, fontosnak ítélt kérdésekre,
irányelvekre helyezték-e a kollégiumok döntéseik hangsúlyát?
A Kollégium úgy véli, döntései összhangban vannak a Bizottság által megfogalmazott
irányelvekkel. Külön hangsúlyt fektettünk a reneszánsz év támogatásának az előkészítésére.
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2.2. Hogyan ítélhető meg az Önök szempontjából az NKA és a NKÖM viszonya, illetve az
NKA-n belül a Bizottság és a szakmai kollégiumok viszonya?
Az egyik kollégiumi tag egyúttal a NKÖM munkatársa – 2007 végéig – Budai Katalin volt,
így folyamatosan biztosított a két intézmény támogatásainak összehangolása. A Kollégium
folyamatosan informált a NKÖM által már odaítélt támogatásokról, amely így kizárja, hogy
ugyanaz a pályázó két forrásból is ugyanarra a pályázatára kapjon maximális összegű
támogatást.
2.3. Van-e megismerhető álláspontja a szakmai közvéleménynek az NKA tevékenységéről,
hiányosságairól, eredményeiről? Érzékelhetővé vált-e az NKA-nak a korábbinál erőteljesebb
kommunikációja?
A Kollégium álláspontja szerint a szakma korábban is informált volt az NKA
tevékenységéről, eredményeiről amelyet a pályázatok nagy száma is jelez. Folyamatosan
figyelemmel kísérik a rólunk szóló híradásokat. Az erőteljesebb kommunikáció a
nagyközönséget érte el a korábbiaknál eredményesebben.

3.

Működési kérdések

3.1. Az NKA adminisztratív és technikai működése, működtetése milyen területeken,
megoldásokban okozott problémát a szakmai kollégiumnak?
Az NKA adminisztratív és technikai működése nem okozott problémát a Kollégium
munkájában. A határidők némi eltolódását nem ez, hanem a pályázatok nagy száma idézte
elő, különösen a nyári időszakban.
3.2. Milyen problémákkal találkoztak a pályázók az Önök ismeretei szerint? Van-e javaslatuk
ezek megoldására, de legalább enyhítésére?
A pályázók továbbra is némileg bonyolultnak ítélik a pályáztatás formalitásait. Konkrét
javaslatokat azonban nem tettek.
3.3. Megfelelő-e az Igazgatóság és a kollégiumok kapcsolata? Hol és hogyan kellene több
segítséget kapnia a kollégiumoknak a pályázatok megfelelő előkészítéséhez; valamint hol és
hogyan a döntési folyamathoz?
A Kollégium és az Igazgatóság kapcsolata megfelelő. A nyújtott segítség megfelelően
segítette munkánkat.
3.4. Megítélésük szerint vannak-e olyan bürokratikus előírások, van-e túlszabályozás, felesleges
formalizmus, amelyek nem jogszabályon alapulnak és ily módon elhagyhatók,
csökkenthetők lennének; vannak-e olyanok, amelyeket jogszabályok írnak elő, de
képviselnünk kellene megváltoztatásukat?
A folyóiratoknál érzékelt túlszabályozást a jelenlegi rendszer megszüntette. Így a Kollégium
saját hatáskörben döntheti el a támogatások mértékét – amennyiben az egyhangú szavazást
biztosítani tudja.

4.

Pályázati tapasztalatok

4.1. A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, felkészültségében,
szakmai
színvonalában,
vagy
valamely
részterület
előretörésében,
illetve
visszaszorulásában?
A pályázatok színvonala továbbra is egyenletesen javul. Érzékeljük, hogy némileg nőtt a
többszerzős munkák száma, valamint az újrakiadások száma is növekedett. Tovább csökkent
azoknak a pályázatoknak a száma, amelyek már más úton biztosították a munka
elkészülését, illetve megjelenését.
4.2. Van-e ismeretük utólagos ellenőrzésről és ezek tapasztalatiról?
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Utólagos ellenőrzésről a Kollégium részletes információkat kapott, amit elfogadott és
érvényesített a pályázatok elbírálásakor.
4.3. Van-e általános feladata az NKA-nak a pályázati felkészülés javításában, esetleg
erőteljesebb szelekció meghirdetésében és megvalósításában, vagy másfelől eddig pályázati
támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok, irányzatok felkészítéséhez és preferálásához?
Véleményünk szerint hasznos volt, hogy az NKA foglalkozott az egyéni pályázók
felkészítésével, illetve az eredménytelen pályázatok okainak áttekintésével.

Dr. Balázs Géza, Dr. Székely Gábor s.k.,
az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra
Szakmai Kollégium új és volt elnöke
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KÉPZŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök:

KOVÁCS PÉTER

Titkár:

Fekete Gabriella

db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Előző évi keretmaradvány (+;-)

3

Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)

3/1

Tárgyévet megelőző 1. év

Ft
330 000 000
760 800

90

-52 490 000

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;-)

-27 723 391

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

250 547 409

2007.évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

1079

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

507

195 092 000

8

címzett

0

0

9

egyedi

19

32 127 962

10

ÖSSZESEN

526

227 219 962

11

Ebből céltámogatás

1

10 000 000

12
13

Tárgy évi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgy évi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
összesen

0

0

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

526

227 219 962

15

2007.évi keretmaradvány (5-10)

23 327 447

16/1

Szakterület támogatása miniszteri keretből

23

131 893 928

16/2

10

43 292 556

17

Szakterület támogatása NEMZETKÖZI
KULTURÁLIS TÁMOGATÁSOK IDEIGLENES
SZAKMAI KOLLÉGIUM keretből
Szakterület támogatások más keretből
(16/1+16/2+…)

33

175 186 484

18

A szakterület tárgy évi összes támogatása (3+10+17)

649

349 916 446

2007.évi technikai halasztott döntések

3
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A kollégium beszámolója
Az év folyamán kollégiumunk összesen 9 (kilenc) témában hirdetett meg pályázatokat. Ezek
közül egy esetben, a szakmai folyóiratok támogatásáról a döntésünket 2008 januárjára kellett
halasztanunk, amelynek oka, hogy a pályázók egy része hibásan töltötte ki a pályázat mellékletét
képező adatlapot. A halasztás következményeként a korábbi évek gyakorlatával szemben
kollégiumunk nem használta ki azt a lehetőséget, hogy kötelezettséget vállaljon a következő,
2008. évi pénzügyi keret terhére (49 500 000 Ft), s ezen felül éves keretünkből is
felhasználatlanul maradt 23 327 447 Ft. A két összeget összeadva (72 827447 Ft) látható, hogy
az körülbelül megegyezik azzal, amelyet erre a célra 2006-ban ítélt meg a kollégium (71 912 000
Ft). Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 2007 januárjában gyakorlatilag ez az összeg további
19 600 000 forinttal emelkedett, amelyet a BALKON folyóirat nyert el egyedi pályázatával.
2007-ben az előző évihez (1160) nagyságrendileg hasonló, alig valamivel kevesebb, összesen
1079 db pályázat érkezett. Ezek közül 18 esetben (folyóiratok) halasztottuk a döntést 2008-ra.
A beérkezett pályázatok teljes költségigénye 1 202 918 894 Ft, mintegy 150 millióval volt
kevesebb az előző évinél. A kollégium a pályázatok közel felét, 526-ot támogatott az eredetileg
általuk igényelt 608 millió helyett, mindössze 227 millió forinttal. A támogatott pályázatok
száma gyakorlatilag azonos az előző évivel (510), a támogatás mértéke azonban a
rendelkezésre álló teljes keret csökkenése miatt a korábbi 54%-kal szemben csak 37%, ami
a hatékonyság jelentős romlását is jelenti.
Az alkotói támogatások száma némileg emelkedett a tavalyi 137-ről 157-re, ugyanakkor a
megítélt teljes összeg a korábbinak (80 millió Ft) majd a felére (40 és fél millió) csökkent. Ebben
az évben a kiírásnak megfelelően lehetősége volt a pályázóknak összesen három, havi 200 ezer
forintos, egy évre terjedő ösztöndíj elnyerésére is.
Kiállítások és csatlakozó katalógusok támogatása az alkotóihoz mérten a tavalyinál jobb
arányokat mutat, ugyanakkor a rendelkezésre álló teljes összeg csökkenése miatt itt is jelentős
romlás következett be. A támogatott pályázatok száma 191, a fölhasznált összeg 69 millió Ft
volt, ami átlagban 360 ezer Ft támogatást jelent a tavalyi 410 ezerrel szemben.
A belső arányokat tekintve ugyancsak javult valamit a gyűjteménygyarapítást szolgáló
támogatásunk. A korábbi 6%-kal szemben, idén a teljes felosztott keret 11%-át tudtuk erre a
célra fordítani, ugyanakkor – sajnálatosan – ez az összeg is kevesebb valamivel (20 millió Ft) a
tavalyinál (22 millió Ft).
Jelentős újításként vállalkozott a kollégium azoknak a műalkotásoknak kiállításon való
bemutatására, amelyek közgyűjteményi megszerzéséhez 2005-ben és 2006-ban nyújtott
támogatást. A kiállítás megrendezésére nyilvános pályázatot írtunk ki, amelyet a Fejér Megyei
Múzeumok nyertek el. A kiállítás és a csatlakozó tartalmas katalógus, amelyben a támogatott
gyűjtemények helyzetéről és sajátos gyűjteményi szempontjairól is tájékozódni lehet,
tanulságaival hosszabb távon is segíti a kollégium munkáját, s mellette hozzájárul az NKA
tevékenységének ismertebbé, átláthatóbbá tevéséhez.
Egyik legfontosabb feladata lenne a kollégiumnak az ún. szakmai kiadványok, azaz a kortárs
művészettel foglalkozó könyvek, művészeti albumok megjelentetésének a támogatása. Itt az 55
pályázat harmadát, 18-at tudtunk támogatni, de ezeket is eredeti igényüknek (39 millió Ft) csak
nem egészen a felével (17 millió Ft), ami azt jelenti, hogy kötetenként átlagban ez nem éri el az
egymillió forintot. Az átlagos támogatás mértéke akkor látszik igen alacsonynak, ha tudjuk, hogy
a képzőművészet esetében mennyivel magasabbak egy kötet költségei, mint a szépirodalom
esetében.
Sikeresen folytatódott kollégiumunk tízmilliós programja, amelynek keretében ősszel a Fővárosi
Képtárban Vigh Tamás szobrászművész kiállítása került megrendezésre, amelyhez kapcsolódóan
jelent meg monográfia mértékű és értékű életmű-katalógusa is. Idén (2008-ban) a Ludwig
Múzeumban Maurer Dóra kiállításával folytatódik a program.
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A kollégiumi támogatások mellett igen jelentős összeget tettek ki a miniszteri keretből
folyósított programfinanszírozások – összesen közel 132 millió Ft értékben. Ehhez járult még
hozzá a kiemelt kuratórium 43 milliós támogatása. A kettő együtt 175 millió, ami azért
arányaiban elgondolkodtató a kollégium teljes 2007 évi keretéhez, a 250 millióhoz viszonyítva.
A Bizottság által megfogalmazott kérdésekre válaszolva az alábbiakkal egészítenénk ki
mondanivalónkat:
Ad 1.1. A kollégium által biztosított támogatások a hazai kortárs képzőművészeti élet minden
területén meghatározóak. Gyakorlatilag alig akad olyan, a minőségi követelményeket kielégítő
egyéni vagy csoportos kiállítás, amely akár múzeumban, akár egyházi vagy világi,
közfenntartású vagy magántőkével működő intézményben valósult meg, hogy létrejöttéhez az
NKA valamilyen mértékben ne járult volna hozzá. Megítélésünk szerint támogatásunknak
meghatározó szerepe van az országszerte működő alkotótelepek működtetésében. Egyértelműnek
tűnik, hogy a képzőművészeti szakfolyóiratok túlnyomó része, s köztük a legolvasottabb, s ezért
igazán meghatározó jelentőségű lapok rendszeres megjelenése aligha volna lehetséges a
segítségünk nélkül. A közgyűjtemények műtárgy-vásárlásainak támogatásával egyszerre
szolgáljuk az adott intézmény, a művész és persze leginkább a köz érdekeit.
Ad l.2. A Bizottság által kiemelt feladatok közé tartozik a fentiekben már emlegetett sikeres
tízmilliós program. 2007-ben ugyancsak a Bizottság biztatására az inkább csak alkalminak
tekinthető alkotói támogatások körén belül néhány (pontosan három) jelentősebb éves ösztöndíj
elnyerésére. Az új forma eredményességét ebben az esztendőben lesz lehetőségünk
megtapasztalni és értékelni.
Ad 1.3. A kollégium – mint fentebb már említettük – először keresett lehetőséget a
támogatásával megszerzett műalkotások együttes bemutatására, amivel szolgálni igyekeztünk az
NKA imidzsét, meg egyszerre nyilvánossá is tenni az egyik fontos támogatási programunk
eredményeit.
Ad 1.4. Tapasztalataink szerint a sok éves gyakorlat folyamán kialakult pályáztatási formák
mind a művészek, mind az intézmények körében igen népszerűek, s a jelentkező igények minden
területen meghaladják jelenlegi lehetőségeinket. Az eddigi programok megtartásával (a teljes
keretösszeg lehetséges emelésével), az elosztás belső arányainak fokozatos javulását szeretnénk
elérni.
Ad 1.5. A kollégium számára a beérkező pályázatok a szakma és egyáltalán a képzőművészeti
kultúra aktuális helyzetének egyfajta látleletét is megrajzolják. Újra és újra szembesülve az
alkotói és intézményi igényekkel látnunk kell, hogy pillanatnyilag (és valószínűleg még sokáig)
a terület finanszírozásának alapvető gondjait is tőlünk remélik mind a művészek, mind az
intézmények.
Ad 1.6. Megítélésünk és tapasztalataink szerint jelenlegi pályázati programjaink összhangban
vannak a terület tematikai várakozásaival. Újfajta kezdeményezésekre csak akkor
vállalkozhatunk – amire persze van ötlet és igény is –, ha friss pénz is kerülne hozzá.
Ad 2.1. Lehetőségeink pillanatnyilag roppant szorosak, mozgásterünk rövid távon szűkülni
látszik, gyakorlatilag szinte minden programunk csak a tűzoltást szolgálja.
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Ad 2.2. Jónak látnánk, ha a jövőben szorosabbá válna kollégiumi szinten is az OKM és az NKA
kapcsolata. Meggyőződésünk, hogy összehangoltan működve az egész támogatási rendszer
hatékonyabbá válhatna.
Ad 2.3. Fontosnak tartanánk a Bizottság és a kollégium közötti folyamatos kapcsolatot,
amelyhez elsősorban az illetékes bizottsági tag személyes figyelmére lenne szükségünk, amit az
elmúlt években sajnos nem tapasztalhattunk.
Ad 2.4. Az utolsó időkben érezhetően bővült az NKA munkáját követő nyilvánosság. Ennek
meggyőződésünk szerint fontos elemei lehetnek az olyan akciók, amelyek – mint a honlap és a
kritikai oldalak megjelenése is – közvetlenül ismertetik és elemzik a kollégiumi tevékenységet.
Ad 3.1. Az NKA tevékenységében megfelelőnek tartjuk a döntések és a végrehajtás szervezeti
formáit, amelyek átláthatóvá és megfelelően rugalmassá is teszik a kollégiumi munkát.
Problémát inkább az átfutási idők hosszában látunk.
Ad 3.2. Az együttműködés – tapasztalataink szerint – mind a Bizottsággal, mind a hivatallal
zökkenőmentes volt az elmúlt esztendőben.
Ad 3.3. A kollégium munkáját érintő szabályozás nem okozott gondot az elmúlt időszakban,
változásra nem mutatkozott igény.
Ad 4.1. Évekre is visszamenőleg apró ingadozásoktól eltekintve nem voltak a pályázatok
számában és egymáshoz viszonyított arányaiban sem lényeges változások.
Ad 4.2. Különösebb gondot 2007-ben egyedül a folyóirat-pályázatoknál bevezetett kérdőív
okozott. Ugyanakkor látható, hogy ez a fajta szigorítás megfontoltságra és rendre szorítja a
támogatást igénylőket.
Ad 4.3. A pályázók nagy többségének szakmai beszámolóiból egyértelmű kép alakult ki a
megvalósítás mikéntjéről és sikerességéről.

Kovács Péter s. k.,
a Képzőművészeti Szakmai Kollégium
elnöke
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KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök:

KOMLÓSI JÓZSEF

Titkár:

Bolega Gáborné

db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

310 000 000

2

Előző évi keretmaradvány (+;-)

87 276 212

3

Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;-)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

76 132 051
473 408 263

2007.évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

582

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

451

455 688 300

8

címzett

0

0

9

egyedi

5

6 701 750

10

ÖSSZESEN

456

462 390 050

11

Ebből céltámogatás

17

111 800 000

12
13

Tárgy évi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgy évi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
összesen

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

456

462 390 050

15

2007.évi keretmaradvány (5-10)

11 018 213

16/1

Szakterület támogatása miniszteri keretből

1

10 000 000

16/2

3

14 000 000

17

Szakterület támogatása KIEMELT KULTURÁLIS
ESEMÉNYEK IDEIGLENES SZAKMAI
KOLLÉGIUM keretből
Szakterület támogatások más keretből
(16/1+16/2+…)

4

24 000 000

18

A szakterület tárgy évi összes támogatása (3+10+17)

460

486 390 050

2007.évi technikai halasztott döntések

16
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. Az általános alapelveken túlmenően a Nemzeti Kulturális Alap törvényben
megfogalmazott célok közül milyen konkrét feladatok ellátására volt lehetősége a
kollégiumnak?
A nemzeti és egyetemes értékek megőrzése területén a kollégium 2007-ban is támogatta
egyedi,
muzeális
dokumentumok
restaurálását,
muzeális
gyűjtemények
állományvédelmét, és megkezdődött a Múzeumi Szakmai Kollégiummal közös projekt
is: Bálint Sándor hagyatékának feldolgozását a Múzeumi Kollégium részére átadott
összeggel támogatta a kollégium.
A nemzeti értékek határon túli és hazai terjesztése elsősorban a határon túli
könyvtárakkal, könyvtárosokkal együtt szervezett hazai és külföldi szakmai programok
révén valósulhatott meg. Ehhez a célkitűzéshez tartozik természetesen a határon túli
folyóiratok városi és ODR-tagkönyvtárak részére történő eljuttatásának támogatása,
valamint 20-20 hazai irodalmi, ismeretterjesztő folyóirat előfizetése és városi
könyvtárakba való eljuttatása – a Szépirodalmi, ill. az Ismeretterjesztési és
Környezetkultúra Kollégiummal egyeztetve és velük megosztva. Egyedi pályázat
keretében segítettük egy felszámolt kaposvári munkahelyi könyvtár 13 ezer kötetes
állományának Szabadkára történő elszállítását.
Az egyházi és a felsőoktatási könyvtárak dokumentumbeszerzésének támogatásával
folytatódott az évenként különböző könyvtártípusok állománygyarapítását célzó
program, valamint 2007-ben is támogattuk a könyvtárközi kölcsönzésben kiemelkedően
teljesítő ODR-tagkönyvtárak állományának gyarapítását.
A szakmát érintő rendezvények közül a kollégium 2007-ben középpontba állította az
országos, megyei és regionális szakmai rendezvények megszervezését és
megrendezését. Az évente visszatérő események (Internet Fiesta, vándorgyűlés) mellett
– a megyei programokat szervező könyvtáraknak nyújtott támogatással – a kollégium
jelentős részt vállalt az őszi, „Könyvtárak összefogása a társadalomért” olvasás- és
könyvtár-népszerűsítő sorozat sikerében.
A szakmai tudományos kutatások elősegítésére ismét a kollégium támogatásával készült
el, ill. jelent meg több fontos könyvtárszakmai kiadvány. Egyedi pályázat alapján
kapott támogatást az Országos Széchényi Könyvtár a CERL (Consortium of European
Research Libraries) 2006–2007. évi tagsági díjára.
1.2. A Bizottság által kiemelt témák és irányelvek, valamint az érintett kulturális terület
sajátosságai alapján megfogalmazott feladatok ellátása hogyan teljesült a kollégium
döntésein keresztül?
A Bizottság a kollégium számára 2007-re is kötelező feladatként a Büntetésvégrehajtási Intézetek könyvtárainak állománybővítését és a határon túli magyar
folyóiratok hazai könyvtárakba történő eljuttatását írta elő. A BV-intézetek könyvtárai
támogatási pályázatának előkészítése most is a BV Országos Parancsnokságával
egyeztetve, megvalósítása a megyei könyvtárak és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
meghívásával történt. A pályázat második ütemében, az előzetes letartóztatásban lévők
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számára kijelölt intézetek könyvtárainak támogatása történt meg. A program 2008-ban
is folytatódik.
2007-ben is meghívásos pályázat formájában valósult meg a határon túli folyóiratok
beszerzése és eljuttatása a hazai városi és ODR-könyvtárak számára.
1.3. Volt-e a szakmai kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen hogyan valósult
meg?
A kollégium kiemelten támogatta:
•
a könyvtári szolgáltatások korszerűsítését és népszerűsítését,
•
az emberek önálló tájékozódási képességének fejlesztését,
•
az egészségkárosodottak könyvtári ellátásának javítását,
•
a felhasználóbarát könyvtár kialakítását.
A könyvtári szolgáltatások népszerűsítését szolgálta – megyei könyvtárak számára – a
könyvtár sokrétű szolgáltatásait bemutató reklámfilm, vagy kiadvány elkészítésére kiírt
pályázat. A szolgáltatások korszerűsítése érdekében 2007-ben is sor került a
közkönyvtárak számára bútorok, kiegészítő berendezések, technikai eszközök
beszerzésére lehetőséget biztosító pályázatra. A lakosság önálló tájékozódási
képességének fejlesztését célozta az elektronikus ügyintézési ismeretek elsajátítására a
könyvtárakban szervezett tanfolyamok támogatása, mellyel együtt lehetőséget
biztosítottunk informatikai eszközök beszerzésére is. Az egészségkárosodottak
könyvtári ellátásának javítása érdekében 2007-ben a fogyatékos gyermekek és fiatalok
könyvtári integrációját segítettük, az e célra szervezett foglalkozássorozatok
támogatásával.
A felhasználóbarát könyvtár kialakítását és fejlesztését az ezt bemutató szakmai
kiadványok előkészítésével, és az ezt népszerűsítő szakmai rendezvények
ösztönzésével kívántuk támogatni. Itt említendő az Országos Széchényi Könyvtár
részére interaktív könyvtári portál létrehozására kiírt meghívásos pályázat is, amely
országosan nagy szakmai érdeklődést váltott ki.
A kollégium 2007-ben is kiemelt fontosságúnak tartotta a különböző könyvtárak,
könyvtártípusok együttműködésével létrejövő projekteket, ezért a több könyvtár
összefogásával megvalósított pályázatokat előnyben részesítette.
A kiemelt célkitűzések fontosságát most is az eredményes pályázatok igazolták vissza.
1.4. Hogyan teljesültek a szakmai elképzelések, melyek voltak a pályáztatás sikeres és
kevésbé sikeres eseményei?
A kollégiumnak 2007-ben sem volt eredménytelen pályázati felhívása. A beérkezett
pályázatok közül 78% a támogatott pályázatok, aránya, amely azonos a 2006. évivel, és
a meghívásos pályázatokat ezúttal is teljességgel támogattuk. Kevésbé sikeres
„eseményként” egyedül a főiskolai és kari könyvtárak állománygyarapítására kiírt
pályázatra beérkezett viszonylag kevés számú pályázat említhető. A pályázat kiírását
előzetes statisztikai felmérés és a szakmai szervezetektől beérkezett javaslat előzte meg,
de a beérkezett pályázatok száma mégis alacsony maradt.
1.5. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterület jellemző problémáival? Milyen
terület érintett? Milyen lépéseket lát szükségesnek a kollégium?
Munkája során a kollégium igyekezett figyelembe venni a szakma igényeit, reálisan
tervezni a rendelkezésre álló forrásokat, törekedve azok eredményes felhasználására. A
korábbi évek gyakorlatának megfelelően összegyűjtöttük a szakma javaslatait, ennek
alapján folytatódtak azok az alapvető programok, amelyek az egymást követő években
rendszeresen meghirdetésre kerülnek (könyvtárszakmai kiadványok elkészítése és
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megjelentetése,
állományvédelem,
szakmai
rendezvények,
továbbképzések,
állománygyarapítás támogatása stb.). A felsoroltak mellett került be a támogatott témák
közé újként a korábban már említett interaktív könyvtári portál létrehozása, a
fogyatékosok könyvtári integrációját elősegítő foglalkozások támogatása.
Összességében elmondható, hogy olyan, a szakma által is fontosnak tartott programok
támogatására törekedtünk, amelyekre pályázati támogatás nélkül egyáltalán nem
kerülhetett volna sor.
A sok esetben már a működőképességet veszélyeztető költségvetési elvonások
következtében továbbra is csökkenő mértékben állnak rendelkezésre helyi források a
fejlesztésekhez. A különböző könyvtártípusokból – különösen azokból, amelyek egy
adott pályázati kiírásban nem szerepelnek a kedvezményezettek között – természetesen
nagyon sok, sokszor jogos kérés, kívánság fogalmazódik meg, de valamennyi igény
azonnali kielégítése nem lehet a Könyvtári Szakmai Kollégium feladata.
1.6. Milyen szakterületre javasolja kiterjeszteni a jövőben a pályázati lehetőségeket, illetve
van-e igény és mód jelentős mértékű hangsúlyváltásra a jelenlegi pályázati kiírásokhoz
képest?
A különböző könyvtártípusok összehangolt fejlesztési lehetőségeit a könyvtárügy új, a
2008–2013. évekre szóló stratégiája, a „Portál program” határozza meg. Összhangban a
stratégiában megfogalmazott célokkal, a következő időszakban kiemelt figyelmet kell
fordítani a nyilvánosságnak szánt információkhoz való hozzáférés javítására, az
olvasáskultúra fejlesztésére, a közösségi szolgáltatások, a felnőttképzés támogatására,
valamint a könyvtárhasználat népszerűsítésére. Ezen célok megvalósításában való
közreműködés a kollégium számára nem elsősorban hangsúlyeltolódást jelent, hanem
az európai uniós forrásokhoz (TÁMOP, TIOP) kapcsolódó várható pályázati kiírások
figyelembevételét, a párhuzamosságok kiküszöbölése érdekében.
2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e rövid és hosszú távú támogatási elv (szakmai, vagy pénzügyi), melyet a 2007. évi
döntések során stratégiaként érvényesített, illetve rövid és hosszú távon érvényesíteni
kíván a kollégium?
2007-ben is igyekeztünk átgondoltan, a források figyelembevételével megfogalmazni a
pályázati kiírásokat, így azok a legtöbb esetben már tartalmazták azokat az elveket,
amelyek megalapozták a szakmai és pénzügyi döntést. Általános szakmai elvként
továbbra is előnyben részesítettük a több könyvtár összefogásával, együttműködésével
megvalósuló programokat, és azt, hogy hosszabb távon minden könyvtártípus juthasson
a sajátos funkciójának jobb megvalósítását elősegítő pályázati lehetőséghez. Pénzügyi
elvként törekedtünk az elaprózódás megelőzésére, fokozottan ügyeltünk a
megvalósítandó szakmai program és a költségvetés arányosságára. Ezen elvekhez a
jövőbe is tartani kívánjuk magunkat.
2.2. Az NKA Bizottságán kívül, van-e olyan intézmény, szakmai szerezet stb., melynek a
kulturális területre vonatkozó stratégiáját 2007. évben a kollégium munkája során
figyelembe vette, vagy a jövőben figyelembe kívánja venni? Az NKA és az OKM
szakmai együttműködése.
A szakmai közvélemény részéről megfogalmazódott igények és az OKM könyvtári
stratégiai céljai 2007-ben is együttesen jelentették a kollégiumi pályázati kiírások
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alapját. A kollégiumi pályázatokkal is igyekeztünk hozzájárulni a stratégiai célok
megvalósításához. A szakmai szervezetekkel való kapcsolattartást szolgálja, hogy a
kollégium elnöke állandó meghívottja az Informatikai és Könyvtári Szövetség
elnökségi üléseinek, és rendszeres munkakapcsolatot tart a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete elnökével. A szakmai szervezetek javaslatait a kollégium a pályáztatás
során figyelembe veszi.
A kollégium működése szempontjából továbbra is alapvető fontosságú a jó kapcsolat az
OKM Könyvtári Osztályával, és a szakmai szervezetekkel. A kollégium jövőbeni
pályázati stratégiáját meghatározza a 2008-2013 közötti időszakra vonatkozó új
könyvtári stratégia.
2.3. Milyen észrevételeket, javaslatokat fogalmaz meg az NKA Bizottsága és a kollégium
szakmai együttműködéséről
A kollégiumhoz rendelt bizottsági tag valamennyi kollégiumi ülésre meghívást kapott.
A bizottsági tag képviselte a kollégium véleményét azon pályázatok ügyében,
amelyekben összeférhetetlenség miatt a Bizottságnak kellett döntést hoznia. A
kollégium vezetője valamennyi bizottsági ülésen megjelent, amely együttes ülés volt a
Bizottsággal. Az együttműködést ebben a formában a továbbiakban is megfelelőnek
tartjuk.
2.4. Van-e megismerhető álláspontja a szakmai közvéleménynek az NKA tevékenységéről,
hiányosságairól, eredményeiről? Érzékelhetővé vált-e az NKA-nak a korábbinál
erőteljesebb kommunikációja?
A szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás mellett a kollégium elnöke megyei
továbbképzéseken, egyéb szakmai eseményeken, személyes beszélgetések során is
tájékoztatja a szakmai közvéleményt az NKA és a kollégium tevékenységéről. A
büntetés-végrehajtási
intézetek
könyvtári
támogatásának
eredményeiről
sajtótájékoztatóra is sor került. Természetes módon kifogás, bírálat is
megfogalmazódott néhány esetben, elsősorban egy-egy nem támogatott, vagy
érvénytelennek nyilvánított pályázat miatt.
A szakmai közvélemény előtt a kollégium tevékenysége továbbra is ismert, a szélesebb
nyilvánosság számára elsősorban az országos nagy rendezvények és akciók
(Könyvtárak összefogása a társadalomért, vándorgyűlés) népszerűsíthetik az NKA-t.
3. Működési kérdések
3.1. Hogyan értékeli az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer
működése szempontjából? Milyen tapasztalatai vannak a kollégiumnak a pályázati
rendszer erősségei és gyengeségei tekintetében?
A beérkezett pályázatok döntésre való előkészítésével és a döntési folyamattal nincsen
probléma, és a pályázók is időben tájékoztatást kapnak a pályázati eredményekről.
Változatlanul hosszú az átfutási idő a döntés és a szerződéskötés között, és ez nagyban
hátráltatja a pályázatok időben történő megvalósítását: 2007-ben a korábbi évekhez
képest ezt jóval több pályázó kifogásolta. Továbbra is fenntartjuk, hogy – igazodva az
általános pályázati gyakorlathoz – nem beérkezési, hanem beadási (postára adási)
határidőt kellene meghatározni.
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3.2. Hogyan jellemezhető a kollégium és a Bizottság, illetve a kollégium és az Igazgatóság
2007. évi együttműködése?
A Bizottság és a kollégium kapcsolatáról már a 2.3. pont alatt szó volt, probléma 2007ben sem merült fel. Az Igazgatóság munkatársaival, a kollégium titkárával a kollégium
elnökének és többi tagjának kapcsolata is kiváló.
3.3 Van-e olyan előírás, szabály stb., amely a kollégium munkáját nehezíti, illetve van-e
olyan szabályozási hiányosság, amely kialakítása a kollégium munkáját segítené?
A legnagyobb problémát 2007-ben az összeférhetetlenségi szabály alkalmazása okozta.
Mivel a hat kollégiumi tag közül négyen is tagjai a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének, a szervezet egyetlen pályázatáról sem tudtunk döntést hozni, azokat a
Bizottság hatáskörébe kellett utalnunk. A kollégium további működése szempontjából
az okoz majd gondot, hogy valamennyi tag mandátuma lejár 2008. december 31-én.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, felkészültségében,
szakmai színvonalában, vagy valamely részterület előretörésében, illetve
visszaszorulásában?
2007-ben az előző évinél 136-tal kevesebb, 582 pályázat érkezett be. Az érvénytelenség
miatt elutasított pályázatok aránya a felére csökkent, mindössze 4,5%. A szakmai
színvonal esetében viszont negatív változás érzékelhető: az ezen okok miatt elutasított
pályázatok aránya közel 5%-kal 17,2%-ra emelkedett.
Mivel a pályázatok kiírásában most is a különféle könyvtártípusok, illetve szakterületek
kiegyensúlyozására törekedtünk, jelentős változás nem figyelhető meg.
4.2. Milyen problémákkal találkoztak a pályázók az Önök ismeretei szerint? Van-e
javaslatuk ezek megoldására, de legalább enyhítésére?
A pályázati kiírásokban megfogalmazott feltételek egyértelmű megfogalmazása
ellenére sok esetben gondot jelent azok értelmezése, és még mindig probléma a
pályázati adatlap – különösen a költségvetési rész – megfelelő kitöltése, ezért gyakran
van szükség hiánypótlásra. Ezen problémákat enyhítheti, ha a pályázók előzetesen és a
pályázat készítése során is tájékozódnak a kollégiumi titkárnál, és a kollégiumi
tagoknál. Novembertől az NKA bevezette az adatlapok elektronikus kitöltését, amely új
problémákat is generált. Amennyiben egy pályázó több pályázatot szeretne készíteni,
minden adatlap kitöltésénél újra és újara be kell írnia az adatait. Ilyen esetben segítség
lenne, ha név, vagy adószám megadásával beemelné az NKA rendszeréből a pályázó
adatait. Ez a hibalehetőséget is minimalizálná. Problémát okoz, hogy nem lehet
szörfölni az oldalak között, mert nem enged tovább a rendszer addig, amíg minden
adatot ki nem tölt a pályázó az adott oldalon. Elég lenne az ellenőrzést az adatlap utolsó
oldalán elvégezni, és a hibaüzenet itt sorolná fel, hogy mit hiányol, vagy ítél meg rossz
kitöltésként.
4.3. Hogyan összegezhető a pályázók szakmai beszámolóinak általánosan levonható
tapasztalata, a pályázati téma szakmai megvalósulása szempontjából?
A szakmai beszámolók nagy többsége általában lényegre törően, jól dokumentáltan
mutatja be a pályázatok megvalósítását. A kollégium tagjai végig tudták követni egyegy pályázat sorsát annak benyújtásától a megvalósulásig. Aránytalanságok,
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figyelmetlenségek azonban némely esetben itt is előfordulnak. Ezekre jellemző, hogy a
pályázó a pénzügyi beszámolóra helyezi a hangsúlyt, és a nagyobb rendezvények
megvalósulását és hatását külön részletesen nem elemzi, feltételezve, hogy a
számlákból nyert adatok elégségesek. Ezért néhány esetben a kollégium a szakmai
beszámoló kiegészítését kérte. Bár a 2007. évi pályázati kiírásainkban már többször
megjelentek a szakmai beszámoló összeállítására vonatkozó kritériumok, de az a
tapasztalat, hogy a jövőbeni kiírásokban is hangsúlyozni kell a vonatkozó elvárásainkat.
4.4. Van-e ismeretük utólagos ellenőrzésről és ezek tapasztalatairól?
A pénzügyi ellenőrzések jelentését a Belső Ellenőrzési Osztály 2007-ben is eljuttatta a
kollégiumnak. Mind a négy pénzügyi ellenőrzés megfelelő minősítéssel zárult. A két
pályázónál végzett teljesítmény-ellenőrzés szakmai szempontból ugyancsak megfelelő,
egyikük esetében a pénzügyi elszámolás korlátozottan megfelelő minősítéssel zárult. Ez
lényegesen jobb, mint az előző évben végzett ellenőrzések eredménye.
4.5. Van-e általános feladata az NKA-nak a pályázati felkészülés javításában, esetleg
erőteljesebb szelekció meghirdetésében és megvalósításában, vagy másfelől eddig
pályázati támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok, irányzatok felkészítéséhez és
preferálásához?
Továbbra is fontosnak tartjuk a pályázók – különösen a kisebb, ezért esetleg kevesebb
pályázati tapasztalattal rendelkező intézmények – megfelelő tájékoztatását a pályázatra
való felkészítésben, ezért – a kollégium titkárával együtt – szívesen veszünk részt olyan
szakmai rendezvényeken, amelyeken lehetőséget kapunk a pályázati tudnivalók
ismertetésére, a szakmai kérdésektől egészen az adatlap megfelelő kitöltéséig.

Komlósi József s. k.,
a Könyvtári Szakmai Kollégium
elnöke
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KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök:

TÓTH ZSUZSANNA

Titkár:

Bitskey Viktória

db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

410 000 000

2

Előző évi keretmaradvány (+;-)

3

Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;-)

-24 236 974

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

386 196 645

433 619

2007.évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

1287

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

648

351 410 000

8

címzett

0

0

9

egyedi

22

32 965 000

10

ÖSSZESEN

670

384 375 000

11

Ebből céltámogatás

6

12 000 000

12

Tárgy évi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
4

7 100 000

4

7 100 000

674

391 475 000

13

Tárgyévet követő 1.év
Tárgy évi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
összesen

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

15

2007.évi keretmaradvány (5-10)

12/1

1 821 645

16/1

Szakterület támogatása miniszteri keretből

71

247 870 000

16/2

Szakterület támogatása KIEMELT KULTURÁLIS
ESEMÉNYEK IDEIGLENES SZAKMAI
KOLLÉGIUM keretből

31

421 940 000

102

669 810 000

17

Szakterület támogatások más keretből (16/1+16/2+…)
2007.évi technikai halasztott döntések

0
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A kollégium beszámolója
A Bizottságtól kapott szempontrendszer alapján a következőkben próbáljuk meg
összefoglalni a Közművelődési Szakmai Kollégium tevékenységét.
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1.

a)

Az általános alapelveken túlmenően a Nemzeti Kulturális Alap törvényben
megfogalmazott célok közül milyen konkrét feladatok ellátására volt lehetősége a
kollégiumnak:
A Kollégium a 2007. év során igyekezett megfelelni az elvárásoknak, amelyek a
közművelődés szereplőinek oldaláról megfogalmazódtak. Ezzel a törvényben
foglaltaknak is megfeleltünk, úgy véljük, valamennyi kiírásunk megfelelt a
követelményeknek.
nemzeti és egyetemes értékek létrehozása, megőrzése, valamint hazai és határon
túli
terjesztése,
Pályázati kiírásaink szempontjai között kiemelten figyeltünk az értékek
megőrzésére, s lehetőség szerint új értékek létrehozásának támogatására.
Gyakorlatilag minden altémánk kiírásában kínáltunk lehetőséget a nemzeti és
egyetemes értékek megőrzésére, ezek hazai és határon túli terjesztésére. Úgy
véljük, a hazai és határon túli amatőr művészeti találkozók, a hazai tájoló
programok, a képzési altémák, a folyóirat-támogatások, a tehetséggondozás
témaköre stb. mind ide sorolható. De nyugodt szívvel sorolhatnánk ide a
cirkuszművészet megújítására kiírt pályázatunkat, vagy a nemzetközi
kapcsolattartás bővítésére, tartására kiírt altémát. Minden pályázatunk nyitott volt
határon túl élők számára is, és gyakorlatilag valamennyi altémára kaptunk határon
túlról is pályázatot.

b)

a szakmát érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és külföldi rendezvények
támogatása,
Az aktuális nemzeti évfordulók megünneplésében – az ezekkel kapcsolatos
események, rendezvények meghirdetésében, lebonyolításában – támogattuk a
közművelődésben dolgozókat. Több altéma kiírásában hangsúlyoztuk, hogy a
kiemelt évfordulókhoz kapcsolódó eseményeket, rendezvényeket előnyben
részesítjük, itthon és határainkon túl. Kifejezetten külföldi (magyar vonatkozás
nélküli) eseményeket eddigi hagyományainkhoz híven nem támogattunk. Ám
pályázataink segítségével több határon túli civil szervezet, intézmény vehetett
részt a hazai évfordulós rendezvényeken, felmenő rendszerű (többfordulós)
amatőr művészeti találkozón, konferencián.

c)

nemzetközi kiállításokon, vásárokon történő részvétel, a nemzeti kulturális jelenlét
biztosítása,
Kifejezetten erre a célra pályázati kiírásunk nem volt, de sikerült pályázatot kiírni
a területünkhöz tartozó szervezetek, intézmények nemzetközi jelenlétének
erősítésére – vagyis nemzetközi szervezetekben való tagsági díjak átvállalására,
az eseményeken való részvétel támogatására. Sajnálatos módon ez előre nem
teljesen kiszámítható – az altéma kiírásakor még nem érkeznek meg a
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meghívások – vagyis, nem mindig sikerül megfelelően kihasználni pályázóinknak
ezt a lehetőséget. Továbbra is támogatandónak tartanánk a nemzetközi amatőr
művészeti fesztiválokon, rendezvényeken való magyar megjelenést, noha az
összeg időnként nagyságrendekkel meghaladja lehetőségeinket. Ugyanilyen
fontos volna közművelődési szakemberek csoportos szakmai tanulmányútjainak
támogatása, amelyre 2007-ben (s előtte se nagyon) nem találtunk lehetőséget.
d)

a művészeti alkotások új irányzatainak, új kulturális kezdeményezések
megvalósulásának támogatása, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások, a
szakmát érintő egyéb tevékenységek lehetővé tétele,
Innovációs törekvések minden kiírásunkban rejlenek, de kifejezetten erre irányuló
pályázati kiírásunk nem született. Egyedi pályázatok alapján támogattunk néhány
kutatást, a szakmát fejlesztő tevékenységet.

e)

a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenység
elősegítése, a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésének díjazása,
valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz való hozzájárulás,
Kollégiumunk figyelmének állandóan fókuszában áll a közművelődési
intézményhálózatban és azon kívül folyó kultúrateremtő és -közvetítő, valamint
egyéni és közösségi alkotó tevékenység elősegítése, különös tekintettel az amatőr
művészetekre. Ennek érvényesülését folyamatosan szem előtt tartjuk. Ahogy évek
óta, 2007-ben sem állt módunkban kiemelkedő szakmai teljesítmények
elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz
hozzájárulni. Több rendezvény kapcsán hiányolták a pályázók, hogy az NKA nem
ad díjakra lehetőséget. (Legalábbis a mi Kollégiumunk nem.) Több
vonatkozásban fontosnak ítélhetnénk meg ezt – ugyanakkor az is tény, hogy erre a
jelenlegi keretnagyság mellett nem sok esélyt látunk. (Keresni kellene legalább
azokat a lehetőségeket, amelyekkel pl, könyvjutalmak, CD-k díjként való
kiosztását engedélyezzük.)
a nemzetközi tagdíjak támogatása terén?
2007-ban a nemzetközi tagdíjak támogatására írtunk ki pályázatot, ahogy a c./
pont kapcsán már említettük, ez a 2008-as évre vonatkozó tagdíjakra és
konferenciákon, taggyűléseken, nemzetközi rendezvényeken való részvételekre
vonatkozik.

f)

1.2.

A Bizottság által kiemelt témák és irányelvek, valamint az érintett, a kulturális
terület sajátosságai alapján megfogalmazott feladatok ellátása, hogyan teljesült a
kollégium döntésein keresztül?
Pályázati kiírásainkat igyekeztünk az elveknek megfelelően kiírni. A Bizottság
célkitűzéseit a közművelődési munka egészének fényében értelmezve, úgy véljük,
eredményesen alkalmaztuk kiírásainkban.

1.3.

Volt-e a szakmai kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan
valósult meg?
Önállóan fogalmaztuk meg képzési támogatásra kiírt altémánkat, amellyel például
a Reneszánsz Év előkészítéséhez kapcsolódó, azt megalapozó, kiteljesítő
előadássorozatokat támogattunk.

1.4.

Hogyan teljesültek a szakmai elképzelések, melyek voltak a pályáztatás sikeres és
kevésbé sikeres eseményei?
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A Kollégium egyfolytában arra törekszik, hogy kiírásait a lehető legtágabban
fogalmazza meg, remélve, hogy ezzel újszerű, innovatív pályázatok
megszületésére ad alkalmat. Ezt azonban még mindig nem értük el. Fontosnak
tartjuk, hogy a Bizottság célkitűzéseinek megfelelően minél kevésbé aprózzuk el a
támogatásokat – ám úgy látjuk, hogy a terület szinten tartása szempontjából még
mindig nagy szükség van a 100-200 ezer forintos támogatások odaítélésére is.
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az innovációk motíválása talán nem
sikeres, de törekszünk rá.
Érdekes, hogy pályázataink száma jelentősen csökkent a 2007. év során, ami –
véleményünk szerint – nagymértékben a közművelődési intézményrendszer
átalakításának következménye.
Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző problémával?
Milyen területet érintett? Milyen lépéseket tett és lát szükségesnek a kollégium?
Szó szerint érvényesnek tartjuk a 2006. évvel kapcsolatos beszámolóban
megfogalmazottakat.
Az intézmények léte körüli bizonytalanságok szinte lehetetlenné teszik az igazán
innovatív jelentőségű pályázatok születését. Ugyanakkor nyilvánvalóan jól
tükrözik a beérkezett pályázatok a szakma általános helyzetét. A pályázói kört
igyekeztünk oly módon meghatározni, hogy az újonnan alakult közművelődési
formák is „beleférjenek”.
Sajnálatos módon a legnagyobb problémát változatlanul az ismétlődő kiírások
jelentik, illetve a bennük megfogalmazott „kényszer”. (Ugyanakkor tisztában
vagyunk azzal, hogy az állandóan visszatérő és meghatározott „nagyságrendű”
pályázati témák kiírása szükséges – és nyugodtan nevezhetjük értékmegőrző
tevékenységnek is. Egy-egy hangsúlyos téma mellett, amelyeket az adott évben
dominánssá kívánnánk tenni, jó lenne, ha egyéni, innovatív (vagyis nem a kiíró
szája íze szerint megfogalmazott) pályázatok befogadására lenne tágabb
lehetőségünk. Jó lenne, ha a kollégák felismernék az egyedi pályázatokban rejlő
lehetőséget, vagyis kreatívabban fogalmaznák meg saját igényeiket.

1.6.

Milyen szakterületre javasolja kiterjeszteni a jövőben a pályázati lehetőségeket,
illetve van-e igény és mód jelentős mértékű hangsúlyváltásra a jelenlegi pályázati
kiírásokhoz képest?
Az eredmények fenntartása az egyik legfontosabb teendőnk. Ezért
„kényszerülünk” állandóan a pályázati célok ismétlésére, elég, pl. ha a felmenő
rendszerű művészeti találkozók, nyári táborok, vagy éppen a tájoltatási programok
támogatására gondolunk. Ezáltal viszont erősen be is szűkítjük az új
lehetőségeket… Hangsúlyváltást csak akkor tudnánk megvalósítani, ha a
támogatási lehetőség jelentős bővülésen menne keresztül.

Ami hiányzik: pályázatokat kellene megfogalmazni többek között
o kiadványozás támogatására (kutatási és módszertani anyagok megfogalmazására;
szakmai bibliográfiákra, segédanyagok közzétételére, projektleírásokra… stb.)
o on-line „galériák”, oldalak működtetésének támogatására
o a nemzetközi kapcsolatrendszer fejlesztésére (itt történt előrelépés, de még volna
teendő)
o mentor-szaktanácsadó programok létrehozásának támogatására (elsősorban a
művészeti aktivitások terén)
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o a közművelődési intézmények inkubátor jellegének kidolgozását fejlesztő
programok kidolgozásának támogatására
o a növekvő nyugdíjas korosztály művelődési formáinak fejlesztésére
o önképző és kulturális programok támogatására
o közművelődési szakemberek szakmai továbbképzéseire, kommunikációs és más
tréningekre
o a monitoringozás, minőségbiztosítás kérdéskörének kidolgozására –
megvalósítására (úgy tűnik persze, némely kérdésben moccant már valami…)

2. Stratégiai kérdések
2.1.

Van-e rövid és hosszú távú támogatási elv (szakmai vagy pénzügyi), melyet a
2007. évi döntések során stratégiaként érvényesített, illetve rövid és hosszú távon
érvényesíteni kíván a kollégium?
Pénzügyi vonatkozásban igyekszünk a támogatási összegek növelésére, a kért
összeg minél nagyobb hányadát megadva, a támogatott esemény optimálisabb
megvalósítása érdekében. A döntésnél lehetőség szerint figyelembe vesszük a
pályázó előző szakmai beszámolóinak színvonalát, s a fejlesztés igényét és
megvalósítási szintjét.

2.2.

Az NKA Bizottságán kívül, van-e olyan intézmény, szakmai szervezet, stb.
melynek a kulturális területre vonatkozó stratégiáját 2007. évben a kollégium
munkája során figyelembe vette, vagy a jövőben figyelembe kívánja venni?
Az Oktatási és Művelődési Minisztérium kulturális stratégiáját – a Nemzeti
Fejlesztési terv célkitűzéseinek megfelelően – szintén igyekszünk figyelembe
venni.

2.2.

Milyen észrevételeket, javaslatokat fogalmaz meg az NKA és az OKM szakmai
együttműködéséről?
Az elmúlt évben is sok segítséget kaptunk az OKM képviselője részéről, de a
legújabb találkozások tükrében még több ígéretesebb fejlődés látszata mutatkozik.
Hasznosnak ítélnénk meg a rendszeres találkozásokat, konzultációkat – a
fejlesztési irányok közös meghatározását.

2.3.

Milyen észrevételeket, javaslatokat fogalmaz meg az NKA Bizottsága és a
kollégium szakmai együttműködéséről?
Változatlanul úgy gondoljuk, hogy a személyes találkozások jelentősége nagy.
Noha tökéletesen kielégítő (és baráti!) kapcsolatunk a Bizottság kijelölt tagjával,
jónak tartanánk, ha másokkal is kapcsolatba kerülhetnénk, és más kollégiumok
problémáival is megismerkedhetnénk…

2.3.

Van-e megismerhető álláspontja a szakmai közvéleménynek az NKA
tevékenységéről, hiányosságairól, eredményeiről? Érzékelhetővé vált-e az NKAnak a korábbinál erőteljesebb kommunikációja?
Úgy véljük, hogy javult a részvétel érzékelhetősége, de még mindig
vannak hiányosságok. A területen dolgozók jobban érzékelik az
NKA jelenlétét a támogatói háttérben, a kívülállók viszont még
mindig nem megfelelő fokon.
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3. Működési kérdések
3.1.

Hogyan értékeli az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer
működése szempontjából? Milyen tapasztalatai vannak a kollégiumnak a pályázati
rendszer erősségei és gyengeségei tekintetében?
A pályázók egyre jobban megértik a pályázati rendszer működését, idomulnak
hozzá, és igyekeznek megfelelni az elvárásoknak. Kétségtelenül vannak még
gyengeségei a rendszernek, ez például szerintem, abban nyilvánul meg, hogy a
minőségbiztosítás nincs egységes szinten, s nincs mindenütt érvényes és
használható változata.

3.3.

Hogyan jellemezhető a kollégium és a Bizottság, illetve a kollégium és az
Igazgatóság 2007. évi együttműködése?
Korrekt, a Bizottság részéről segítőkész. Az Igazgatóság több esetben nyújtott
számunkra nélkülözhetetlen segítséget, magyarázataik, állásfoglalásuk sok
esetben megerősítette a Kollégium álláspontját.

3.4.

Van-e olyan előírás, szabály amelynek módosítása, vagy szabályozási hiányosság
melynek kialakítása a kollégium munkáját segítené?
Elfogadtuk a változó szabályozásokat, amelyek közül elsősorban a folyóiratok
támogatásával kapcsolatos változásokat érzékeltük. Úgy véljük, a pályázók is
igyekeznek idomulni a változásokhoz.

4. Pályázati tapasztalatok

4.1.

A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában,
felkészültségében, szakmai színvonalában, vagy valamely részterület
előretörésében, illetve visszaszorulásában?
A pályázatok száma csökkent, ahogy már korábban is jeleztük, ennek hátterében
elsősorban az intézményi rendszer átalakulási folyamatait érzékeljük. Szakmailag
(formai és tartalmi tekintetben) igényesebbek lettek a pályázatok, aminek nagyon
örültünk. Változatlanul népszerű a kiscsoportok működésének támogatását célzó,
a felmenő rendszerű művészeti találkozókat, a kistelepülések műsorral történő
ellátását támogató, illetve a tehetséggondozás témakörét felölelő pályázati
kiírásunk.
Nagy problémát jelentenek azok a határterületek, amelyek a helyi eseményekkel
vagy a turizmussal határos rendezvényekben csúcsosodnak… (Pl.: falunapok,
„terményfesztiválok” stb.) Ezek támogatási igénye messze meghaladja
lehetőségeinket, s mivel kevéssé támogattuk az efféle pályázatokat, számuk is
csökken. A nagyobb turisztikai vonzerővel bíró események viszont sokszor nem
éri el a kiemelt támogatást biztosító kollégium kereteit, de jelentősen nagyobbak a
mi lehetőségeinknél. Ezt az ellentmondást mindenképpen meg kellene oldani,
mivel a kultúra és turizmus kapcsolatának erősítését (és támogatását) fontosnak
tartjuk.

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA

118 / 178

4.2.

Milyen problémákkal találkoztak a pályázók az Önök ismeretei szerint? Van-e
javaslatuk ezek megoldására, de legalább enyhítésére?
Még mindig problémát jelent a pályázati űrlap kitöltése, bár úgy tűnik, ebben a
legújabb variáció, miszerint csak a jól kitöltött adatlapot lehet kinyomtatni – sokat
segített. A tartalmi megfeleltetésben is érzünk hiányosságokat, itt sok segítséget
ad, nyújt azoknak a találkozásoknak a hozadéka, amelyet a Kollégium tagjaival
való személyes konzultációk jelentenek.

4.3.

Hogyan összegezhető a pályázók szakmai beszámolóinak általánosan levonható
tapasztalata, a pályázati téma szakmai megvalósulása szempontjából?
El kellene érnünk, hogy a szakmai beszámolók valós képet nyújtsanak a
tevékenységről. Sokszor érzékelhető, hogy nem teljes a kép, nem megítélhető a
tevékenység. Ezt nagymértékben segítheti a monitoringozás, az ellenőrzések
kiterjesztése. Hozzávetőlegesen megállapítható, hogy az igényes pályázat igényes
szakmai beszámolóval jár… (S szerencsére a jó beszámoló többnyire jó
megvalósítást igazol.)

4.4.

Van-e ismeretük utólagos ellenőrzésről és ezek tapasztalatairól?
A Kollégium a számára előírt éves ellenőrzésekben részt vett, azok eredményét
igazolta. Ezen kívül végzett ellenőrzések eredményét nem ismertük meg, így
tapasztalatairól sem számolhatunk be. Egy külön feljegyzés alapján végrehajtott
ellenőrzésben is részt vettünk.
A tapasztalatokból hasznosítható részt beépítjük kiírásainkba.

4.5.

Van-e általános feladata az NKA-nak a pályázati felkészülés javításában, esetleg
erőteljesebb szelekció meghirdetésében és megvalósításában, vagy másfelől eddig
pályázati támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok, irányzatok felkészítéséhez és
preferálásához?
Az on-line kitölthető pályázati adatlap sokat jelent abban, hogy a pályázó
pontosabban közelíthesse meg a célt, hogy kevesebb hibát vétsen – legalább a
formai kitöltés vonatkozásában.
Hogy egyes csoportokat jobban fel lehessen készíteni, ahhoz az szükséges, hogy
az NKA, vagy a Kollégium tagjai személyes konzultációkon segítsék a következő
pályázatok sikeresebb megvalósítását. (Ez sok esetben megtörténik.)
A kiírásokban megfogalmazott pályázói kört állandóan feszegetik (több ilyen
kérdést kap kollégiumi titkárunk minden alkalommal), ám a bővítés ismét jelentős
növekedést jelentene a pályázatok számát illetően. Ugyancsak kapunk olyan
kritikákat, miszerint a pályázói körbe miért nem engedünk be egészen kis
egyesületeket – ám meggyőződésünk, hogy ez is további pályázatszám
növekedést, egyben egyfajta felhígulást is jelentene.
Tóth Zsuzsanna s. k.,
a Közművelődési Szakmai Kollégium
elnöke
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LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök:

MOLNÁR JÓZSEF

Titkár:

Pusztai Mária

db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Előző évi keretmaradvány (+;-)

3

Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)

3/1

Tárgyévet megelőző 1. év

Ft
300 000 000
3 964 195

2

-6 000 000

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;-)

-20 069 031

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

277 895 164

2007.évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

358

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

249

251 759 000

8

címzett

9

egyedi

9

21 489 000

10

ÖSSZESEN

258

273 248 000

11

Ebből céltámogatás

100

121 308 000

12
13

Tárgy évi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgy évi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
összesen

0

0

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

258

273 248 000

15

2007.évi keretmaradvány (5-10)

4 647 164

Szakterület támogatása miniszteri keretből

2

16 000 000

17

Szakterület támogatások más keretből (16/1+16/2+…)

2

16 000 000

18

A szakterület tárgy évi összes támogatása (3+10+17)

262

283 248 000

16/1

2007.évi technikai halasztott döntések

7
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A kollégium beszámolója

1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. Az általános alapelveken túlmenően a Nemzeti Kulturális Alap törvényben meghatározott
célok közül milyen konkrét feladatok ellátására volt lehetősége a kollégiumnak?
A levéltárak rendeltetéséből adódóan 2007. évi tevékenységünkkel is döntő módon a Nemzeti
Kulturális Alapról szóló törvényben első helyen megjelölt cél megvalósulását, a nemzeti és
egyetemes értékek létrehozását, megőrzését, valamint hazai és határon túli terjesztését segítettük
elő. Céltámogatási keretünk egészét (121 308 000 Ft-ot), továbbá szabadon felhasználható
keretünk 76,8%-át (120 195 000 Ft-ot) e célhoz kapcsolódóan, a levéltári anyag megőrzésének és
megismertetésének támogatására fordítottuk.
Céltámogatási keretünkből lehetővé tettük:
• a történelmi múlt megismerése szempontjából jelentős, ugyanakkor a korabeli papír rossz
minősége – magas savtartalma – miatt az elhalványulás és szétmállás közeli veszélyének
kitett irategyüttesek (pl. az 1980–1988 között keletkezett minisztertanácsi
jegyzőkönyvek, a 19. század utolsó évtizedeitől kezdődően a bírósági iratok, megyei és
városi jegyzőkönyvek, közigazgatási iratok, anyakönyvek stb.) mikrofilmezésre történő
előkészítését, illetve mikrofilmezését;
• többnyire egyedi, ezért pótolhatatlan értékű, zömmel a 19. századot megelőzően
keletkezett, pusztulásnak indult dokumentumok restaurálását;
• az állományvédelemhez nélkülözhetetlen eszközök – savmentes irattároló dobozok és
tékák, speciális tárolószekrények és raktári állványok, a mikrofilmezéshez és
restauráláshoz szükséges nyersanyagok, műszerek, gépi berendezések – megvásárlását.
A levéltári anyag mikrofilmezésre történő előkészítésére és mikrofilmeztetésére a rendelkezésre
álló összeg 12,6%-át (15 351 000 Ft-ot), restaurálásra 23,7%-át (28 722 000 Ft-ot), állományvédelmi eszközök beszerzésére pedig 63,7%-át (77 235 000 Ft-ot) használtuk fel. A pontosság kedvéért megemlítem, hogy szabadon felhasználható keretünkből ez utóbbi célra – savmentes irattároló dobozok vásárlására – további 520 000 Ft-ot (a keret 0,3%-át) költöttünk.
Szabadon felhasználható éves keretünk terhére támogattuk:
• a közlevéltári anyag forrásértékének gazdagítása érdekében a maradandó értékű
magániratok megvásárlását és közlevéltári elhelyezését;
• meghatározott irategyüttesek adatbázis-építéssel egybekötött – a megőrzést és a
hozzáférést egyaránt elősegítő – digitalizálását;
• a közérdeklődésre számot tartó irategyütteseket – elsősorban a feudális kori megyei
közgyűlési és városi tanácsi jegyzőkönyveket, továbbá a 19–20. században működött
különféle vezető testületek dokumentumait – szöveghűen közlő, magyarázó jegyzetekkel
ellátott forráskiadványok elkészítését, hagyományos vagy digitális formában való
megjelentetését;
• a levéltári anyag használatát megkönnyítő segédletek – repertóriumok, ismertető leltárak,
egyes irategyüttesekhez kapcsolódó mutatók stb. – számítógépre vitelét és közreadását;
• a levéltári anyag felhasználásával végzett tudományos kutatások eredményeit bemutató
gyűjteményes kötetek és évkönyvek publikálását.
Iratvásárlásra szabadon felhasználható keretünk 6,2%-át (9 650 000 Ft-ot), digitalizálásra 34,6%át (54 200 000 Ft-ot), forráskiadványok elkészítésének és megjelentetésének elősegítésére
24,2%-át (37 854 000 Ft-ot), levéltári segédletekre 8,3%-át (12 889 000 Ft-ot), gyűjteményes
kötetek és levéltári évkönyvek publikálásának támogatására 3,2%-át (5 082 000 Ft-ot) utaltuk át.
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Éves keretünk fennmaradt részével is a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényben megjelölt
célok megvalósítását segítettük elő. Szabadon felhasználható keretünk 12,2%-ával (19 148 000
Ft-tal) a levéltárak tudományos és közművelődési szerepvállalását erősítő kapcsolatrendszerének
bővítését szolgáló tudományos konferenciák, fővárosi és megyei levéltári napok, egyesületi
rendezvények megszervezését, valamint a múzeumi majálison és az ünnepi könyvhéten való
levéltári részvételt támogattuk. 8%-nyi összeget (12 597 000 Ft-ot) módszertani kutatások és
hungarikafeltárások finanszírozására, levéltári kézikönyv elkészítésére, valamint a levéltári,
illetve a levéltári tevékenységhez szorosan kapcsolódó szakmai folyóiratok megjelentetésére
fordítottuk. (A szabadon felhasználható éves keret 3%-át kitevő, 4 647 164 Ft-nyi maradvány
képződésének okát az 1.4. pontban ismertetem.)
1.2. A Bizottság által kiemelt témák és irányelvek, valamint az érintett kulturális terület
sajátosságai alapján megfogalmazott feladatok ellátása hogyan teljesült a kollégium döntésein
keresztül?
A céltámogatási keretből – a Bizottság határozatának megfelelően – a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban
Levéltári törvény) 34/A. §-ában felsorolt, a veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentését
szolgáló feladatok elvégzését támogattuk. Szabadon felhasználható keretünk terhére a Bizottság
kiemelt témát nem írt elő.
1.3. Volt-e a szakmai kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult meg?
2006-ban, a minisztérium levéltári területre vonatkozó informatikai stratégiájának közzététele
után kezdtük el kiemelten támogatni a Mohács előtti oklevelek, valamint a Magyar Országos
Levéltárban és az önkormányzati levéltárakban őrzött kataszteri térképek adatbázis-építéssel
egybekötött digitalizálását, továbbá e tevékenység programmá szervezéséhez szükséges módszertani tanulmányok elkészítését. A levéltári anyag eseti, ötletszerű digitalizálásának támogatásától viszont továbbra is elzárkóztunk.
2007-ben a Mohács előtti okleveleken és a kataszteri térképeken túlmenően a napirendi jegyzékekkel ellátott testületi iratok digitalizálását is támogattuk. A digitalizálásra beérkezett 25
pályázatból 15 részesült, átlagosan a kért összeg 84,3%-át kitevő támogatásban.
Az adatbázis-építéssel egybekötött digitalizálási tevékenység programmá szervezése érdekében
pályázatot hirdettünk, és a nyertes szakmai csoportok részére támogatást adtunk a kéziratos
térképek, a kataszteri térképekhez kapcsolódó iratok, az 1848 előtti iskolai anyakönyvek és az
egyházi anyakönyvek digitalizálását segítő tanulmányok elkészítésére. Feltételként szabtuk,
hogy a tanulmányok terjedjenek ki – országos áttekintéssel – a forrástípusok bemutatására, az
ezzel kapcsolatos adatbázisok készítésének módszertanára, szerkesztésére.

1.4. Hogyan teljesültek a szakmai elképzelések, melyek voltak a pályáztatás sikeres és kevésbé
sikeres eseményei?
Az év során öt alkalommal, összesen 16 altémában írtunk ki pályázatot. Az altémák viszonylag
magas számát magyarázza, hogy a támogatások felhasználásának ellenőrizhetőbbé tétele
érdekében a levéltári anyag digitalizálására forrástípusokként írtunk ki pályázatot, továbbá a
mikrofilmezés előkészítésére és a mikrofilmeztetésre, valamint a forráskiadványok elkészítésére
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és kiadására ugyancsak külön pályázatot írtunk ki. Pályázati felhívásaink mindegyike
eredményesnek bizonyult.
A pályázati felhívásokra beérkezett 348 pályázatból 249, a 10 egyedi pályázatból pedig 9,
összesen 258 pályázat (a beérkezett pályázatok 72%-a) részesült támogatásban. Bár a támogatási
igény több mint másfélszerese volt a rendelkezésre álló keretnek, a nyertes pályázatok átlagosan
a kért összeg 81,1%-át kapták meg támogatásként.
A támogatott pályázatok aránya a mikrofilmezés előkészítésére, a mikrofilmeztetésre, az
állományvédelmi eszközök beszerzésére és az iratvásárlásra benyújtott pályázatok esetében az
átlagosnál jóval nagyobb, a levéltári anyag digitalizálására beérkezett pályázatok esetében
viszont az átlagosnál jóval kisebb, mindössze 60%-os volt.
A 10 elutasított digitalizálási pályázatból 2 érvénytelen volt, 8 pedig nem felelt meg a szakmai
elvárásoknak. A pályázók feltehetően arra gondoltak, hogy, kiemelt pályázati altémáról lévén
szó, a tervezett feladat részletes leírásától el lehet tekinteni, és a pályázat fontosságának
bizonyítására sincs szükség. Ennek következményeként a kollégium a digitalizálásra szánt
összeget teljes egészében nem osztotta szét és más célra sem használta fel. (Az 1.1. pontban
jelzett keretmaradványunk így jött létre.)
1.5. Találkozott-e a kollégium munkája során a szakterületre jellemző problémával? Milyen
területet érintett? Milyen lépéseket tett és lát szükségesnek a kollégium?
A levéltári anyag szakszerű megőrzése és a benne rejlő információk közkinccsé tétele a levéltári
intézmények napi működtetésén túlmenően számos olyan feladat elvégzését igényli, amelyek
finanszírozására az intézményi költségvetés már hosszú ideje nem nyújt fedezetet. A külön
költségkihatással járó szakmai feladatok elvégzéséhez szükséges támogatást ma már szinte csak
a kollégium által meghirdetett pályázatok útján lehet elnyerni. További gond, hogy a szakmai
tevékenység fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez szükséges központi költségvetési források is
kiürültek, így a módszertani kutatások elvégzésének, a szakmai ajánlások elkészítésének anyagi
háttere is megszűnt.
A fenti problémák kezelhetővé tétele érdekében a kollégium a pályázati altémák kidolgozása
előtt igyekezett összegyűjteni és rangsorolni a szakmai igényeket, s ennek alapján reálisan
megtervezni a rendelkezésre álló éves keret felhasználását, majd bírálati munkájával elősegíteni
a felhasználás hatékonyságát.
1.6. Milyen szakterületre javasolja kiterjeszteni a jövőben a pályázati lehetőségeket, illetve van-e
igény és mód jelentős mértékű hangsúlyváltásra a jelenlegi pályázati kiíráshoz képest?
A kollégium azzal, hogy 2006 óta kiemelten támogatja a levéltári anyag adatbázis-építéssel
egybekötött digitalizálását és a kapcsolódó módszertani kutatásokat, korábbi gyakorlatához
képest jelentős hangsúlyváltást hajtott végre. További változtatásra azonban addig nem látunk
lehetőséget, amíg a külön költségkihatással járó szakmai feladatok végrehajtásához szinte
kizárólag csak az NKA-tól lehet támogatást kapni.
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2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e rövid és hosszú távú támogatási elv (szakmai vagy pénzügyi), melyet a 2007. évi
döntések során stratégiaként érvényesített, illetve rövid és hosszú távon érvényesíteni kíván a
kollégium?
A 2007. évi döntéseink meghozatalakor kiemelt figyelmet fordítottunk a pályázati felhívásainkban megfogalmazott szakmai követelmények és bírálati szempontok következetes érvényesítésére. Emellett továbbra is arra törekedtünk, hogy a nyertes pályázatok lehetőség szerint legalább
a kért összeg 80%-át kapják meg támogatásként. Ez a törekvésünk általában sikerrel járt.
2.2. Az NKA Bizottságán kívül van-e olyan intézmény, szakmai szervezet stb., melynek a
kulturális területre vonatkozó stratégiáját a 2007. évben a kollégium figyelembe vette a munkája
során, vagy a jövőben figyelembe kívánja venni?
Munkánkban irányadónak tekintettük az Oktatási és Kulturális Minisztérium levéltári területre
vonatkozó informatikai stratégiáját, valamint a 2007-ben elfogadott, a levéltárak szolgáltató
funkciójának fejlesztésére irányuló minisztériumi koncepciót.
2.3. Milyen észrevételeket, javaslatokat fogalmaz meg az NKA és az OKM szakmai
együttműködéséről?
A kollégium az NKA és az OKM közötti együttműködés jelentős változásaként értékelte, hogy a
Levéltári törvény 34/A. §-ában meghatározott állományvédelmi feladatokat 2008. január 1-jétől
újra a minisztérium finanszírozza.
Az OKM illetékes szervezeti egysége és a kollégium közötti munkakapcsolat 2007-ben is jól
működött. Gorjánác Rádojka, a Közgyűjteményi Főosztály levéltári ügyekért felelős
főosztályvezető-helyettese állandó meghívottként – szavazati jog nélkül – minden ülésünkön
részt vett, és a döntések előtti konzultációra rendszeresen sor került.
2.4. Milyen észrevételeket, javaslatokat fogalmaz meg az NKA Bizottsága és a kollégium
szakmai együttműködéséről?
Az NKA Bizottsága és a kollégium közötti szakmai együttműködés 2007-ben is zavartalanul
folyt. A levéltári szakterületet, illetve a kollégiumot érintő bizottsági döntések előkészítése során
a kollégium vezetője mindig kifejthette álláspontját, s a döntések meghozatalakor azt érezhetően
figyelembe is vették.
2.5. Van-e megismerhető álláspontja a szakmai közvéleménynek az NKA tevékenységéről,
hiányosságairól, eredményeiről? Érzékelhetővé vált-e az NKA-nak a korábbinál erőteljesebb
kommunikációja?
Az NKA erőteljesebb kommunikációjának részeként – a kollégium anyagi segítségével – 2007ben jelent meg nyomtatásban Az NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma támogatásainak
hasznosulása 1995–2004 című tanulmány. E dokumentumot a szakmai közvélemény nagy
érdeklődéssel fogadta. Hatására a levéltárak munkatársai és a levéltárakat rendszeresen használó
kutatók körében – a vizsgált időszakra vonatkozóan – a korábbinál jóval reálisabb és egyúttal
kedvezőbb kép alakult ki a kollégium tevékenységéről.
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3. Működési kérdések
3.1. Hogyan értékeli az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer működése
szempontjából? Milyen tapasztalatai vannak a kollégiumnak a pályázati rendszer erősségei és
gyengeségei tekintetében?
A kollégium a pályáztatási rendszer 2007. évi működése szempontjából az NKA döntési és
végrehajtási folyamatát összességében jónak, zökkenőmentesnek tartja. Úgy látja, hogy a
rendszer működésére a szervezeti és működési szabályzat megújítása kedvezően hatott vissza. A
szerződéskötések időbeli ütemezésével kapcsolatban érkezett pályázói észrevételekre való
tekintettel a kollégium kéri az igazgatóságot, hogy 2008-ban a pályázati szerződések
megkötésére lehetőleg a döntést követő két-három hónapon belül kerüljön sor.
3.2. Hogyan jellemezhető a kollégium és a Bizottság, illetve a kollégium és az Igazgatóság 2007.
évi együttműködése?
Az NKA Bizottságával fennálló kapcsolatunk, elsősorban bizottsági megbízottunknak, dr.
Gecsényi Lajosnak köszönhetően, 2007-ben is folyamatos és kiegyensúlyozott volt. A bizottsági
megbízott minden ülésünket meglátogatta, tájékoztatót tartott és konzultációs lehetőséget
biztosított számunkra.
Az NKA Igazgatóságával fennálló munkakapcsolatunk 2007-ben is zavartalan volt. A döntésre
jól előkészített pályázatokat mind az öt pályázati kiírás esetében időben megkaptuk, a szükséges
információk rendelkezésünkre álltak, és munkánk egyéb feltételei is megfelelőek voltak.
Munkakapcsolatunk tartalmi elmélyülését jelzi, hogy az Igazgatóság az éves beszámolóban
felvetett problémánkat érdemben megvizsgálta, és annak eredményéről a kollégiumot írásban
tájékoztatta.
A pályázatok előkészítésében és pénzügyi lebonyolításában komoly segítséget jelentett, hogy a
kollégiumi titkár, Pusztai Mária – korábbi gyakorlatát folytatva – részt vett a Magyar Levéltárosok Egyesülete, az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa és a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete szakmai rendezvényein, és részletes tájékoztatást adott a pályázati adatlapok
kitöltésének módjáról és a pénzügyi elszámolás rendjéről.
3.3. Van-e olyan előírás, szabály, amelynek a módosítása, vagy szabályozási hiányosság,
amelynek a megszüntetése segítené a kollégium munkáját?
Az NKA tevékenységével kapcsolatban olyan előírást, szabályt, amely a kollégium munkáját
feleslegesen nehezítené, nem tudok megnevezni. Tapasztalataim szerint a Nemzeti Kulturális
Alapról szóló törvény 2/A. §-ának (3) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi szabályból
adódó problémát az NKA Bizottsága 2007-ben is megfelelően kezelte.

4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, felkészültségében,
színvonalában, vagy valamely részterület előretörésében, illetve visszaszorulásában?
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A kollégium az egyes pályázati altémákon belül a támogatható tevékenységek, illetve feladatok
körét a korábbiakhoz képest szűkebben határozta meg, a pályázatokkal szemben támasztott
szakmai követelményeket pedig tovább szigorította. Elsősorban ezzel magyarázható, hogy a
pályázatok száma a 2006. évi 411-ről 358-ra csökkent. A csökkenés ellenére a pályázói körben
érdemi változás nem következett be, mivel nem a pályázó intézmények és szakmai szervezetek,
hanem az általuk beadott pályázatok száma lett kevesebb.
4.2. Milyen problémákkal találkoztak a pályázók az Önök ismeretei szerint? Van-e javaslatuk
ezek megoldására, de legalább enyhítésére?
A pályáztatással összefüggő, az NKA Bizottságának vagy az NKA Igazgatóságának intézkedését
igénylő problémáról nincs tudomásunk.
4.3. Hogyan összegezhető a pályázók szakmai beszámolóinak általánosan levonható tapasztalata
a pályázati téma szakmai megvalósulása szempontjából?
A szerződésben foglaltak végrehajtásáról készített szakmai beszámolók általában pontosak és
megfelelően részletezők. 2007-ben mindössze négy pályázótól kellett kiegészítő jelentést kérnünk, és egy pályázat esetében kezdeményeztük soron kívüli teljesítmény-ellenőrzés megtartását.
A pályázók szakmai beszámolóiból egyértelműen megállapítható, hogy a mikrofilmezéshez, a
restauráláshoz, az állományvédelmi eszközök beszerzéséhez, a digitalizáláshoz, a levéltári
segédletek számítógépre viteléhez, az iratvásárláshoz és a szakmai folyóiratok megjelentetéséhez
nyújtott támogatások azonnal, és a szakmai elvárásoknak megfelelően hasznosultak. A
forráskiadványok elkészítésére, illetve megjelentetésére, továbbá a gyűjteményes kötetek és
évkönyvek publikálására kötött szerződések végrehajtásáról készített beszámolók, valamint a
hozzájuk mellékelt kéziratok és lektori vélemények, illetve kész kiadványok a vállalt feladat jó
színvonalú teljesítéséről tájékoztattak, viszont a támogatás hasznosulásáról – mivel az a
kiadványok esetében többnyire csak hosszabb távon történik meg – elvétve nyilatkoztak. A
kollégium által támogatott rendezvények szakmai színvonalának megítélését megkönnyítette,
hogy 2007-ben már majdnem minden pályázó mellékelte beszámolójához a tudományos
konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken elhangzott előadások és hozzászólások
szövegét. E mellékletekkel kapcsolatos tapasztalataink pozitívak.
4.4. Van-e ismeretük utólagos ellenőrzésről és ezek tapasztalatairól?
A kollégiummal egyeztetett éves tervnek megfelelően az NKA Belső Ellenőrzési Osztálya két
pályázónál összesen négy, 20 930 000 Ft-tal támogatott pályázat megvalósításának pénzügyi
ellenőrzését végezte el. Az ellenőrzésekről készült jelentések szerint a pályázók a támogatást
szakmailag megfelelő módon, a szerződésben meghatározott célra használták fel. Az elszámolás
és a bizonylatok kezelése mindkét pályázónál megfelelő minősítést kapott.
Teljesítmény-ellenőrzésre – a kollégium ezzel megbízott tagjainak bevonásával – három intézménynél, négy pályázatra kiterjedően került sor. Az ellenőrzés megállapította, hogy a négy
pályázathoz nyújtott 5,5 millió Ft-nyi támogatás a szakmai elvárásoknak megfelelően hasznosult.
Az elszámolás és a bizonylatok kezelése három pályázatnál megfelelő, a negyedik pályázatnál
korlátozottan megfelelő minősítést kapott.
4.5. Van-e általános feladata az NKA-nak a pályázati felkészülés javításában, esetleg
erőteljesebb szelekció meghirdetésében és megvalósításában, vagy másfelől eddig pályázati
támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok, irányzatok felkészítéséhez és preferálásához?
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A pályázati felkészülésben meghatározó szerepet játszott az a tájékoztató tevékenység, amelyet a
szakmai szervezetek kezdeményezésére – a 3.2. pontban leírtak szerint és a kollégium tagjainak
eseti támogatásával – a kollégium titkára látott el. Véleményem szerint a pályázati felkészülés
színvonalának megőrzése és lehetőség szerinti javítása érdekében ezt a tevékenységet a jövőben
is folytatni kell.
A kollégium által kiírt pályázatok támogatotti körébe minden magyarországi levéltár és levéltári
szakmai szervezet beletartozik. E támogatotti kör bővítését a kollégium – a bővítésre tett korábbi
kísérletek tapasztalatai alapján – nem tartja indokoltnak. Ugyanakkor továbbra sem zárkózik el
attól, hogy a hazai és a határon túli tudományos kutatóktól érkező, a levéltári anyag
megismertetését segítő egyedi kérelmeket lehetőségeihez mérten támogassa.
Az általunk rendszeresen meghirdetett pályázati altémák erőteljesebb szelekcióját nem tartjuk
időszerűnek, mivel ezek mindegyike olyan tevékenységek támogatását teszi lehetővé, amelyek
szorosan kapcsolódnak a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényben meghatározott célokhoz,
ugyanakkor az intézményi finanszírozás köréből napjainkra teljesen kiszorultak.

Végezetül, a kollégium vezetésére szóló megbízatásom lejártával megköszönöm mindazt a
segítséget, amelyet munkámhoz a Bizottságtól és az Igazgatóságtól kaptam. A Bizottság
elnökének és tagjainak külön is megköszönöm, hogy a 2004-től 2007. év végéig tartó időszakban
céltámogatási keret biztosításával lehetővé tették a veszélyeztetett állapotú levéltári anyag
megmentését szolgáló – 1998-ban megindult – program zökkenőmentes folytatását.

Molnár József s. k.,
a Levéltári Szakmai Kollégium
elnöke
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MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: KENDE JÁNOS
Titkár: Bitskey Viktória
db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Előző évi keretmaradvány (+;-)

3

Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)

3/1

Tárgyévet megelőző 1. év

Ft
370 000 000
1 750 672
0

7

-32 450 000

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;-)

-93 326 223

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

245 974 449

2007.évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

291

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

142

163 478 940

8

címzett

0

0

9

egyedi

18

68 600 000

10

ÖSSZESEN

160

232 078 940

11

Ebből céltámogatás

12

Tárgy évi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai

0

Tárgyévet követő 1.év

3

10 788 000

13

Tárgy évi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás össz.

3

10 788 000

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

163

242 866 940

15

2006.évi keretmaradvány (5-10)

12/1

13 895 509

Szakterület támogatása miniszteri keretből
Szakterület támogatása KIEMELT KULTURÁLIS
ESEMÉNYEK IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM
keretből

13

147 690 000

7

53 400 000

17

Szakterület támogatások más keretből (16/1+16/2+…)

20

201 090 000

18

A szakterület tárgy évi összes támogatása (3+10+17)

187

400 718 940

16/1

16/2

2007.évi technikai halasztott döntések

0
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. Az általános alapelveken túlmenően a Nemzeti Kulturális Alap törvényben
megfogalmazott célok közül milyen konkrét feladatok ellátására volt lehetősége a
kollégiumnak:
a) A nemzeti és egyetemes értékek létrehozása, megőrzése, valamint hazai és határon
túli terjesztése
Minden forgatókönyv, és minden (animációs-, dokumentum-, tévé- és játék-) film
támogatása azzal a reménnyel történt, hogy az NKA részvétele az adott művek
létrehozásában nemzeti – jó esetben egyetemes – érték létrejöttét segíti elő. Ennek
jegyében a Kollégium 2007-ben a forgatókönyvírás alkotói támogatására 31,35 millió
forintot, játékfilmek gyártására, illetve gyártási előkészítésére 85 millió forintot,
animációs filmek készítésére mintegy 30 millió forintot biztosított.
A filmek állagvédelméhez és digitalizálásához nyújtott támogatások az értékek
megőrzését; a hazai és nemzetközi filmes események támogatása pedig a terjesztését
szolgálta.
A Magyar Nemzeti Filmarchívum támogatásával 10 millió forintot a magyar
filmgyűjtemény felújítására, restaurálására, 2 millió forintot az amatőr film archívuma,
és 3,6 millió forintot a régi vizsgafilmek digitalizálására fordítottunk.
b) A szakmát érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és külföldi rendezvények támogatása
A Kollégium egyik legfontosabb feladata a hazai filmszakmai rendezvények kiemelt
támogatása – ez 2007-ben is érvényesült. Az NKA meghatározó szerepet vállalt a
Filmszemle, az Aranyszem Operatőr Fesztivál, az Anifest Nemzetközi Animációs
Fesztivál, a Titanic Nemzetközi Filmfesztivál, a Szolnoki Képzőművészeti
Filmfesztivál, a Moziünnep és a Madzag Filmnapok megrendezésében.
c) Nemzetközi kiállításokon, vásárokon történő részvétel, a nemzeti kulturális jelenlét
biztosítása
Előbbieken túl ide tartozik Tarr Béla: A londoni férfi című új filmjének kiemelt
támogatása, mivel a film – nagy nemzetközi figyelemmel kísért – világpremierje a
2007. évi Cannes-i Filmfesztiválon volt.
d) A művészeti alkotások új irányzatainak, új kulturális kezdeményezések
megvalósulásának támogatása, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások, a
szakmát érintő egyéb tevékenységek lehetővé tétele
A kollégium évek óta vállalt, meghatározó fontosságú feladata a fiatal tehetségek, az új
filmes generáció támogatása. E célkitűzés jegyében történt a Színház- és Filmművészeti
Egyetem és a Moholy Nagy László Iparművészeti Egyetem hallgatóinak
vizsgafilmjeihez nyújtott segítség (22 millió forint), valamint a fiatal alkotók
bemutatkozási lehetőségeit lehetővé tevő számos más (alkotói, terjesztési, egyedi)
támogatási forma. Mindezek magukban foglalják az új irányzatok, kezdeményezések
megvalósulásának lehetőségét.
A kollégium támogatott néhány, a szakmához kapcsolódó tudományos kutatást is (A
magyar animáció története a kezdetektől 1971-ig, A magyar filmcenzúra története,
Macskássy Gyula-monográfia).
e) A kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenység
elősegítése, a kiemelkedő szakmai teljesítmények elismerésének díjazása, valamint a
szakmai szervezetek által alapított díjakhoz való hozzájárulás
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A szakmai teljesítmények elismerésének díjazása esetünkben közvetve, az új
pályázatok elbírálása során történik. A szakmai szervezetek által alapított díjakhoz a
kollégium nem járult hozzá.
f) A nemzetközi tagdíjak támogatása terén?
Nemzetközi tagdíjakhoz nem adtunk hozzájárulást.
1.2. A Bizottság által kiemelt témák és irányelvek, valamint az érintett a kulturális terület
sajátosságait alapján megfogalmazott feladatok ellátása hogyan teljesült a kollégium
döntésein keresztül?
A Bizottság s a Kollégium irányelvei egybeestek. A teljes magyar mozgóképszakmát
átfogó feladatok ellátásával – elsősorban az igények és a rendelkezésre álló források
aránytalansága következtében – természetesen nem lehetünk elégedettek.
1.3. Volt-e a szakmai kollégiumnak saját kiemelt programja, és ha igen, hogyan valósult
meg?
A fiatal filmes generáció már említett, sokféle formában érvényesített támogatása nem
meghirdetett kiemelt program volt, de feltétlenül prioritást élvezett. A felsorolt eseteken
túl ide tartozik Mundruczó Kornél: Delta című filmjének többszintű támogatása. A film
elnyerte a 2008. évi Filmszemle fődíját, s a külföldi kritikusok Gene Moskowitz Díját –
világpremierje az idei Cannes-i fesztiválon lesz.
Szólni kell arról is, hogy a Filmszemle kísérleti és kisjátékfilmes mezőnyében igen
nagy számban jelen voltak az NKA által támogatott egyetemi vizsgafilmek, a kategória
nyertese is egy ilyen kisfilm lett (Mádl Miklós-Gerő Marcell: Kócos).
Kiemelt programnak gondoljuk a forgatókönyvírás alkotói támogatását is. A magyar
filmkészítési struktúrában ez hiánypótló tevékenység, melyet az az elv vezérel, hogy
megfelelő számú és színvonalú – tehát filmgyártásra alkalmas – forgatókönyv
megszületéséhez sokszoros mennyiségű forgatókönyvnek kell elkészülnie.
1.4. Hogyan teljesültek a szakmai elképzelések, melyek voltak a pályáztatás sikeres és
kevésbé sikeres eseményei?
Két évvel ezelőtt bevezettük, hogy a forgatókönyvírás alkotói támogatására – a korábbi
gyakorlattól eltérően – nem szinopszissal, hanem treatmenttel vagy első változatú
forgatókönyvvel lehet pályázni. A forgatókönyvek általános színvonalának javulását
vártuk ettől a változtatástól, s ennek jelei – ha kis mértékben is –, de már láthatók
voltak a 2007. évi gyártási pályázaton. Míg korábban volt olyan év, hogy egyetlen
filmtervet sem találtunk elindításra alkalmasnak – a 2007. évi gyártási pályázat
eredményeként két színvonalas, izgalmas forgatókönyv megvalósításához adhattunk
szerény, de meghatározó fontosságú támogatást (az elsőfilmes Nagy Viktor Oszkár:
Jandera, s Deák Krisztina: Aglaja).
Sikertelenségként könyvelhetjük el, hogy – nem kis mértékben a magyar
dokumentumfilmek gyártási/finanszírozási/forgalmazási koordinálatlansága miatt –
nem sikerült még megtalálnunk a dokumentumfilmek NKA által történő
leghatékonyabb támogatási formáját, módját.
1.5. Találkozott-e a kollégium, munkája során, a szakterületre jellemző problémával?
Milyen területet érintett? Milyen lépéseket tett és lát szükségesnek a kollégium?
A már említett dokumentumfilmes problémán kívül nagy gondot jelentett a
filmszakmai rendezvények támogatási igénye s a célra fordítható forrás aránytalansága,
valamint a támogatható rendezvények körének jó szándékú meghatározatlansága.
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Utóbbit a forgalmazási albizottság a 2008. évi első kiírásban orvosolta, amikor a
korábbinál konkrétabb s szigorúbb feltételekhez kötötte a filmes rendezvények és
nagyrendezvények támogatására benyújtható pályázatokat.
Ugyancsak gond volt 2007-ben az art mozik műszaki és kényelmi berendezéseinek
korszerűsítési célú támogatása valamint a filmek digitális hordozón való
megjelentetésének határozott segítése.
A 2008. évi első kiírás két pályázati altémával is igyekszik enyhíteni ezt a problémát.
1.6. Milyen szakterületre javasolja kiterjeszteni a jövőben a pályázati lehetőségeket, illetve
van-e igény és mód jelentős mértékű hangsúlyváltásra a jelenlegi pályázati kiírásokhoz
képest?
Úgy gondoljuk, nincs szükség a pályázati lehetőségek kiterjesztésére illetve jelentős
mértékű hangsúlyváltásra.
Amit tennünk kell, az a meglévő támogatási formák pontosítása, a kor s a gyakorlat
követelményeihez való folytonos igazítása.
2. Stratégiai kérdések
2.1. Van-e rövid és hosszú távú támogatási elv (szakmai vagy pénzügyi), melyet a 2007. évi
döntések során stratégiaként érvényesített, illetve rövid és hosszú távon érvényesíteni
kíván a kollégium?
Minőség-és érték központúság, szakmaiság, tartalmi, műfaji és generációs sokszínűség,
fiatal tehetségek helyzetbe hozása.
2.2. Az NKA Bizottságán kívül, van-e olyan intézmény, szakmai szervezet stb. melynek a
kulturális területre vonatkozó stratégiáját 2007. évben a kollégium munkája során
figyelembe vette, vagy a jövőben figyelembe kívánja venni?
Igyekeztünk figyelembe venni az MMK és az MTFA vonatkozó stratégiáját, döntéseit.
Ahogyan azt már a tavalyi beszámolóban is említettük, az ORTT-vel semmiféle
kapcsolat nincs. Úgy gondoljuk, hogy a mozgóképes szakma legelemibb érdeke lenne
az állami finanszírozók (NKA, MMK, MTFA, ORTT) pályázatainak összehangolása, s
a folyamatos és kölcsönös információcsere. Természetesen nem a különböző szakmai
testületek egymástól független véleményezési és döntési függetlenségének csorbítására
gondolunk, hanem a mozgóképszakma rendelkezésére álló anyagi források lehető
leghatékonyabb felhasználására.
2.3. Milyen észrevételeket, javaslatokat fogalmaz meg az NKA és az OKM szakmai
együttműködéséről?
Az OKM a Kollégiummal kapcsolatban több hátrányos döntést hozott. 2007-ben a
határozatlanképtelenség határán működtünk, mivel nem történt meg az új tagok
kinevezése. Ez a probléma a tisztújítással megoldódott. Továbbra is gondot jelentenek
azonban a drasztikus összeférhetetlenségi szabályok, melyek minden más szakmai
kollégiumnál szigorúbbak, s melyek lényegében lehetetlenné teszik, hogy a kollégiumi
tagok tevékenyen részt vegyenek a szakma gyakorlatában. A szigorúsággal
egyetértünk, de ésszerű határok között kellene érvényesíteni, mert a jelenlegi szabályok
hosszabb távon élet-, illetve szakmaidegen kollégiumi összetételhez vezethetnek.
Az OKM-mel kapcsolatban még megjegyzendő, hogy talán célszerű lenne, ha a
minisztérium, filmes támogatásainak megítélése előtt, gyakrabban támaszkodna a
szakmai kollégium véleményére.
2.4. Milyen észrevételeket, javaslatokat fogalmaz meg az NKA Bizottsága és a kollégium
szakmai együttműködéséről?
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A Bizottsággal jó az együttműködés.
2.5.Van-e megismerhető álláspontja a szakmai közvéleménynek az NKA tevékenységéről,
hiányosságairól, eredményeiről? Érzékelhetővé vált-e az NKA-nak a korábbinál
erőteljesebb kommunikációja?
Erről nincs értékelhető információnk.
3. Működési kérdések
3.1. Hogyan értékeli az NKA döntési és végrehajtási folyamatát a pályázati rendszer
működése szempontjából? Milyen tapasztalatai vannak a kollégiumnak a pályázati
rendszer erősségei és gyengeségei tekintetében?
Komoly problémának látjuk a döntések s a szerződéskötések közötti igen hosszú időt.
Továbbra sem sikerült megoldani a papír alapú, illetve az elektronikus
információközlés közti arány radikális javítását.
3.2. Hogyan jellemezhető a kollégium és a Bizottság, illetve a kollégium és az Igazgatóság
2007. évi együttműködése?
Úgy gondoljuk, jó az együttműködés – talán a gyakoribb információcsere nem ártana.
Itt szeretnénk megemlíteni, hogy a kollégium titkára kiváló, precíz és pontos munkával,
fáradhatatlanul segítette és segíti tevékenységünket. Személye jelenti az Igazgatóság és
a Kollégium valódi együttműködését.
3.3. Van-e olyan előírás, szabály, amelynek módosítása, vagy szabályozási hiányosság
melynek kialakítása a kollégium munkáját segítené?
Nagy gondunk volt a laptámogatások esetében előírt 80%-os támogatási kötelezettség,
örültünk nagyon, hogy a Bizottság feloldotta azt.
Összességében erősen túlbürokratizáltnak gondoljuk a működést, de valószínűleg arról
van szó, hogy közpénz esetében ez szükségszerű.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A korábbiakhoz képest észlelhető-e változás a pályázatok számában, felkészültségében,
szakmai színvonalában, vagy valamely részterület előretörésében, illetve
visszaszorulásában?
2007-ben lényeges változásokat nem tapasztaltunk.
4.2. Milyen problémákkal találkoztak a pályázók az Önök ismeretei szerint? Van-e
javaslatuk ezek megoldására, de legalább enyhítésére?
Az egyszerűsített adatlap is nagyon bonyolult – ezt tanúsítja, hogy szinte senki nem
tölti ki hibátlanul. Rengeteg pecsét, aláírás, igazolás szükséges – talán e téren is lehetne
racionalizálni és egyszerűsíteni.
4.3. Hogyan összegezhető a pályázók szakmai beszámolóinak általánosan levonható
tapasztalata, a pályázati téma szakmai megvalósulása szempontjából?
A szakmai beszámolók rendkívül hullámzó színvonalúak. A forgalmazási támogatások
esetében talán érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy egy értékelési
szempontrendszer bevezetése nem adna-e pontosabb s differenciáltabb képet a téma
szakmai megvalósulásáról. Ugyancsak differenciáltabb értékelés lenne kívánatos az
alkotói támogatásban részesült forgatókönyvek esetében – ennek kidolgozása a
Kollégium régóta esedékes feladata.
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4.4. Van-e ismeretük utólagos ellenőrzésről és ezek tapasztalatairól?
Az ellenőrzés velünk egyeztetve történik, megnyugtatva minket, eddig komolyabb
problémát nem talált.
4.5. Van-e általános feladata az NKA-nak a pályázati felkészülés javításában, esetleg
erőteljesebb
szelekció meghirdetésében és megvalósításában, vagy másfelől eddig pályázati
támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok, irányzatok felkészítéséhez és
preferálásához?
A Kollégium a 2008. évi 1. pályázati kiírásában élt az erőteljesebb szelekció
meghirdetésének
lehetőségével (rendezvények, nagyrendezvények). Mivel a Kollégium pályázatain a
mozgóképes szakma minden számottevő csoportja, irányzata s tevékenységük
megszólíttatik, bővítést nem tartunk szükségesnek.

Schulze Éva s.k., Kende János s. k.,
a Mozgókép Szakmai Kollégium új és volt elnöke
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MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök:

KAJÁN IMRE

Titkár:

Hajas Gizella
db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

350 000 000

2

Előző évi keretmaradvány (+;-)

43 819 746

3

Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)

3/1

Tárgyévet megelőző 1. év

1

-5 500 000

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;-)

408 788 124

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

797 107 870

2007.évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

688

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

8

címzett

9

egyedi

10

ÖSSZESEN

11

Ebből céltámogatás

12

Tárgy évi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai

13

Tárgyévet követő 1.év
Tárgy évi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
A Múzeumi Kollégium tagjai számára egyre érzékelhetőbb az a feszültség, ami a múzeumi
intézményrendszerrel kapcsolatos szakmai, fenntartói és közönség elvárások, valamint a
feladatok végzésére rendelkezésre bocsátott források között húzódik. Ez abban nyilvánul meg
leg-egyértelműbben, hogy a Kollégium rendes évi pályázati kiírásaira egyre több pályázat
érkezik, ezekben pedig sokszor igen csekély összegből megvalósítható projektekhez kérnek
támogatást a muzeális intézmények. (Hasonló a helyzet nagy, országos múzeumok esetében is,
csak a nagyságrend más...)
Ezt azért kívántam a szakmai beszámoló tartalmi kérdéseinek tárgyalásához előrebocsátani, mert
az igények és források közötti egyre szélesedő szakadék miatt – mint azt már kollégiumi elnök
elődeim is többször hangsúlyozták –, amikor a Kollégium egy esetleg rosszabb látogatói
mutatókkal rendelkező pályázatot támogat, a kultúrához való hozzáférésről dönt. Kistelepülések
és hátrányos helyzetű régiók városainak muzeális intézményei számára ugyanis legtöbbször
kizárólag az NKA támogatásával megvalósuló programok jelentik a kulturális kínálatot. Ezeknek
a programoknak a számára a Kollégium által előírt internetes közzététel pedig a szélesebb
körben történő ismertséget jelenti.
Éppen ezért kettős irányultságú a Kollégium tevékenysége, így volt ez 2007-ben is: míg
igyekeztünk kiemelten támogatni nagy, nagy közönségérdeklődést kiváltó kiállításokat és más
szakmai törekvéseket, nem mondhattunk le a kis projektekről sem.
2007. évi kollégiumi kiírásaink lefedték a szakma területeit, azaz nem maradt olyan szakmai
szektor, amely kimaradt, s így ellátatlan maradt volna a források elosztásakor.
1.1.
A Kollégium – még 2006-ban és már 2007-ben meghozott döntéseivel – 2007-ben több
kiemelkedő szakmai program megvalósulását támogatta. Támogatásunkkal készült el a Ludwig
Múzeum Breuer Marcell, a Magyar Nemzeti Galéria Vaszary János, a Magyar
Természettudományi Múzeum Patagónia óriás dinói, az Iparművészti Múzeum Habán mítosz,
valamint a Szépművészeti Múzeum A Mediciek fénykora c. időszaki tárlata és valósulhatott meg
végre a 2007-ben „interregnumban” dolgozó Magyar Mezőgazdasági Múzeum állandó
kiállításának újabb üteme.
2007-ben a Kollégium döntésével több külföldi kiállítás létrejöttét is támogattuk: a Batthyány
Emlékév alkalmából a Budapesti Történeti Múzeum kiállítása járta a magyar intézeteket, ezen túl
pedig a Tatárjárás-kiállítás vándoroltatott változata mutatkozott be Rév-Komáromban
(Komarno, Szlovákia). A Kollégium adott támogatást a királyhelmeci (Szlovákia) BodrogköziUngvidéki Múzeum állandó kiállításának befejezéséhez is. Egyedi döntésünk alapján adta ki a
Hadtörténeti Intézet és Múzeum a III. katonai felmérés térképeit digitális formában. A rendkívüli
forrásértékű térképmű ezzel válik széles körben elérhetővé, segítve ezzel a történeti kutatásokat.
Immár visszatérően a Múzeumi Szakmai Kollégium feladata a múzeumi szakma nagy eseménye,
a Múzeumi Majális finanszírozása. Ez komoly szakmai érdek, hiszen a budapesti rendezvény két
napján tízezrek találkozhatnak az ország (és a Kárpát-medence) múzeumainak kínálatával.
Hagyományosan ez alkalommal kerül sor Az Év Múzeuma cím odaítélésére is, melyhez a két
kategória fődíjának forrását biztosítjuk. A kiemelkedő munkát végző intézmények számára
létesített, azokat elismerő díjak odaítéléséről szakmai bizottság dönt, melyben a Kollégium
delegáltja is részt vesz.
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1.2.
Az NKA Bizottsága a Múzeumi Kollégium számára több alkalommal határozott meg kiemelt
feladatokat. A nagy kiállítások már fentebb említett segítése mellett a Reneszánsz Év 2008.
kiállításainak előfinanszírozása jelentett kiemelt feladatot. Ez ügyben a szakmai eredmények
2008. tavaszán várhatók, de az már most, az éves beszámoló írásakor látszik, hogy ez ügyben a
tervezett kiállítások előkészítésével-szervezésével kapcsolatos nagyon is szükséges koordináció
az OKM Reneszánsz Programirodájával nem volt problémamentes. A kollégium a tartalmi és
finanszírozási koncepció változásairól csak késve értesült, ezért az érintett szakmai szervezetek
részéről indokolatlan elvárások terhelték, és a szerződéskötési késlekedést értetlenség kísérte.
Hozzá kell tenni, hogy továbbra is számít a kollégium a nagy projektek finanszírozásában
történő részvételre, ám a jövőben mindenképpen jobb volna, ha ez már a finanszírozástervezés
során megtörténne, hogy ne kelljen a szakmai testületnek improvizálnia, később pedig
magyarázkodnia.
1.3.
A Múzeumi Kollégium kiemelt projektként kezelt két feladatot: egy képzés jellegűt, valamint
egy nagy vándorkiállítást.
A korábbi döntésünk támogatásával elvégzett, múzeumi látogatói szokásokat vizsgáló kutatás
eredményeit kívántuk megismertetni az ország múzeumaiban. Erre a célra a kutatást végzők (a
Múzeumi Oktatási és Képzési Központtal együtt) előadássorozatot szerveztek, ahol – megyei
múzeumi szervezetenként – ismertették a kutatás legfőbb megállapításait, tapasztalatait.
Kollégáink visszajelzései alapján a projekt megvalósulása rendkívül sikeresnek mondható,
minden bizonnyal hozzá is járul majd a látogatók kiszolgálása színvonalának emeléséhez.
A projekt kutatási eredménye a kollégium támogatásával az NKA-kutatások könyvsorozat 4.
köteteként 2007-ben meg is jelent.
Másik kiemelt projektünk a Nemzeti Múzeum Dzsingisz kán kiállításához kapcsolódó, a
magyarországi tatárjárást bemutató kiállítás vándor-változatának programja volt. A Megyei
Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége keretében a Békés Megyei Múzeumigazgatóság
(Munkácsy Mihály Múzeum) rendezte meg az interaktív tárlatot és szervezte meg hét
bemutatóját (ebből kettőt határon túli múzeumban). Ennek a kiállításnak a szervezését
kollégiumunk kiemelten figyelemmel kísérte, felügyelte azzal a céllal, hogy megtudjuk, milyen
személyi-szervezési-anyagi
erőforrások
szükségesek
egy
nagykiállítás
országos
vándoroltatásához. A projekt jelenleg is zajlik, tapasztalatait a szervezők folyamatosan gyűjtik és
elemzik.
1.4.
A kollégium a döntéseivel megítélt összegek révén alapvető meghatározó szereplője a múzeumi
megjelenéseknek. Sajnos nyugodtan kijelenthető ez, az NKA-támogatások nélkül csak a szakmai
célok töredéke valósulhatna meg, ami hamarosan az intézményrendszer létét is fenyegetné. Ilyen
formán – ha kissé keserű szájízzel is – elmondhatjuk, hogy a szakmai célokat elérjük, a
támogatások révén számos kiállítás valósul meg, gyűjteményi darabok érkeznek múzeumainkba,
kiadványok jelennek meg, a kiemelkedő műtárgyakat restaurálják és jobb körülmények közé
helyezik őket.
Nagyon sikeresnek mondható a 2005-től bevezetett, a nagy (javarészt nemzetközi) kiállításoknál
alkalmazott visszatérítendő támogatások rendszere. Ez ugyanannak a pénznek többszöri
felhasználását teszi lehetővé, ami elvben megsokszorozza azt. Ebben az ügyben azonban további
megkötést látok szükségesnek, épp megsokszorozási szándék megvalósulása érdekében: a
visszatérítendő támogatást akkor célszerű adni, ha azt a felhasználó kb. fél éven belül vissza
tudja fizetni, s így újra kiadhatóvá válik.
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Sikertelen kollégiumi kezdeményezésről nem tudok. Voltak ugyan meg nem valósult projektek
(köztük két kiemelt is: a Néprajzi Múzeum Mindennapi kenyerünk kiállítása és az ICOM Magyar
Nemzeti Bizottsága számára tervezett film), ám ezek nem rontják meghatározóan az összképet.
1.5.
A fenn említett átfogó jellegű problémák határozzák meg alapvetően ma Magyarországon az
intézményi szakmai munkát. Ezen változtatni csak a kultúrpolitika és közigazgatási rendszer
együttes munkájával, összefogásával lehet. (Az 1997. évi CXL. törvény szakmai
elfogadtatásakor az intézményrendszer és az országban szerteszét lévő egyes intézmények
jövőjéért aggódó szakemberek megnyugtatására a kulturális ágazat akkori vezetése a múzeumok
számára érvényes és kötelező pénzügyi garanciák és normatívák megadását szavatolta. Ennek
több mint 10 éve...)
Sajátos probléma a múzeumi kiadványokban megjelent tudományos eredmények ismertsége,
azok hasznosulása. A Kollégium szorgalmazta ugyan a digitális megjelenéseket, ám ebben az
ügyben nem értünk el áttörést, csak elvétve jelennek még meg digitális kiadványok. 2007-ben
történt ugyan próbálkozás egyes szakági kiadványcsoportok digitális összegzésére, ám ezek
technikai feltételei nem voltak megfelelőek (elavult kereső-módszert ajánlottak), így ezt mi
magunk halasztottuk későbbre. Reményeink szerint a múzeumi kiadványok könnyen, egységesen
és együtt kereshetővé váló digitális megjelentetésére legkésőbb 2008-ban sor kerülhet.
Kevéssé éreztük kidolgozottnak a kiállítási pályázatokban a már évek óta szorgalmazott
múzeumpedagógiai programfejlesztéseket. Ezek – jóllehet bírálati előnyként jeleztük
elkészítésüket – csak „mellékszereplői” voltak a pályázatoknak. Hasonlóak tapasztalataink ezen
a téren a megvalósítást illetően is: az esetek legnagyobb többségében a maradék-elv érvényesült.
2008-tól ezért a múzeumpedagógiai programok pályázatát elválasztjuk a kiállításokétól, azokat
külön írjuk ki és bíráljuk el.
Hasonlatosan aggodalommal figyeltük évek óta, hogy a szakmai összejövetelekre,
konferenciákra egyre kevesebben jönnek el, mert nem tudják kifizetni az utazás, a részvétel
költségeit. Ez nem tartható, hiszen a múzeumi szakmai információátadásnak, továbbképzéseknek
ezek a fő helyszínei, ezekről nem szabad lemondani. A fenntartói támogatások beszűkülése
miatti szakmai veszteséget kívánjuk azzal enyhíteni, hogy 2008-tól szakmai
konferenciatámogatási programot hirdettünk.
1.6.
A pályázati lehetőségek tágítását kollégiumunk – a szakmai szervezetekkel történő konzultáció
után – megkezdte. Így kerül sor 2008-ban az említett két új kiírásra (múzeumpedagógia és
szakmai konferenciák), de – amennyiben a szakmai szervezetek ebben állást tudnak foglalni,
továbbá megvalósítási programját is összeállítják – újabb kiírásra is sor kerülhet: országos
körutak szervezésére egyes „problémás” műtárgy-típusok korrekt meghatározására és leírására.
Ez a munka annál is indokoltabbnak látszik, mert az EU-forrásokból meginduló műtárgydigitalizálási projektekben nagyon fontos ezek megléte.
Az ügyben koordináció szükséges!

2. Stratégiai kérdések (Itt a megadott szempontrendszerben számozási problémák voltak,
ezeket a számozástól függetlenül a leírt kérdések sorrendjében tárgyalom.)
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2.1.
2007-ben stratégiai célként fogalmaztuk meg, hogy a kollégium támogatásai révén átláthatóbbá,
sokkal többek számára elérhetővé kívánjuk tenni a múzeumi munkát. Ennek érdekében
pályázataink többségénél előírtuk az internetes közzétételt (gyűjteménygyarapítás, restaurálások,
kiállítások) és a laikus közvélemény számára történő leírások elkészítését.
Pénzügyi stratégiánk nem volt, de nehéz is lett volna ilyet készítenünk. Az évi keret elosztásának
tervezésekor majd év közben is több alkalommal felmerült az NKA-hoz befizetett járulékok
megemelésének lehetősége (majd a szükséges törvénymódosítás halasztása lett belőle). Ez ugyan
érdemben nem befolyásolta volna a 2007-es évet, mégis reményeket keltett bennünk arra, hogy
nem kényszerülünk a 2006-oshoz hasonlóan halasztott döntésekre és az ebből adódó
bizonytalanságokra.
A nyár eleji 20%-os megvonás (összesen 70 millió Ft) emiatt meglehetősen rosszul érintette a
Kollégiumot, hiszen a tervezett második félévi pályázatokra a szükséges összegnek csak a 60%-a
maradt meg. Ez az őszre előirányzott feladatokban komoly vérveszteségeket okozott, különösen
igaz ez az egyébként is nagyon meghatározó restaurálások esetében, ahol a szakterület számos
fontos feladatát kellett elhalasztani, vagy hosszabb idejű megvalósításra kárhoztatni emiatt.
2.2.
A kollégium tagjai közül többen is szakmai vezető testületek tagjai, Vígh Annamária pedig az
OKM szakmai főosztályának vezetője. Enélkül is természetes számunkra, hogy egyeztessünk a
szakmánkat reprezentáló szervezetekkel. Ennek keretében minden évben közös döntésekre kerül
sor az Állományvédelmi Bizottsággal, valamint az OKM Alfa-programjának szervezőivel.
A szakmai célok meghatározásában elsősorban a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület
a Kollégium partnere.
2.3.
A szakmai együttműködés a szaktárcával és az NKA Bizottságával is korrektnek és
problémamentesnek volt mondható. Az OKM Közgyűjteményi Főosztályával a kollégiumi
üléseken kívül is rendszeres volt a konzultáció, ezek minden alkalommal fontos szakmai
kérdésekről szóló megbeszélések voltak.
Ami a pályáztatás hosszabb távú (stratégiai) kérdéseit illeti, abban meglehetősen erős szakmai
konszenzus van, hogy az NKA szinte az egyetlen évről évre megnyíló kulturális forráshely az
intézményeknek. A 2007-2013. közötti EU-költségvetési ciklus ottani forrásokat is meghatároz
magyarországi kulturális felhasználásra. Éppen ezért haladéktalanul szükségesnek látom egy
pályázati stratégia elkészítését, hogy az eltérő helyről származó források ne egymástól
elszigetelten „lebegő”, hanem ténylegesen egymásra épülő, egymást erősítő eredményeket
hozhassanak létre. Ehhez mindenképpen szükséges a szakmai vezetők stratégiai tervezésben való
jártassága is, ami viszont az NKA-n túlmutató kérdés.
A kollégium szakmai függetlensége szempontjából kívánom kihangsúlyozni, hogy sem az OKM,
sem pedig a Bizottság részéről nem nehezedett „nyomás” a kollégiumra az egyes döntések
meghozatalában.
2.4.
Az NKA erősebb kommunikációja az év során érzékelhető volt. A napilap-megjelenésekkel, és
elektronikus médiajelenlétekkel szinte naponta szembesülhetett az érdeklődő.
Azt gondolom ez alapján, hogy a kultúra iránt érdeklődő állampolgárok számára az NKA igen jó
képben jelenik meg, tevékenységét elismerik és méltányolják.
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A múzeumi szakmában a fentebb többször is kifejtettek miatt a szervezet és a szakmai kollégium
is elismerésnek örvend – bár a 2007-ben bevezetett „újítások” (a 100 ingyenes példány
átengedésének kötelezettsége kiadványoknál, továbbá a szakmai eredmények honlapon történő
közzétételének előírása) plusz feladatokat (és így költségeket) róttak az eredményesen
pályázókra. Azt gondoljuk azonban erről, hogy ez csak a kezdet okozta nehézség számukra, s a
szakmai munkájuk szélesebb körben történő megismertetése már igen hamar sikereket és
támogatásokat hozhat nekik.
A múzeumi szakma számára kollégium rendre tájékoztatót ad a várható pályázatokról és döntési
szempontokról – minden adódó fórumot kihasználtunk erre 2007-ben is. Az NKA Elnöke két
alkalommal is ellátogatott múzeumi szervezésű programokra (múzeumigazgatók országos
értekezlete, ill. Megyei Múzeumok Igazgatóságainak Szövetsége találkozója). A kollégium
elnökeként a Múzeumi Hírlevélben, szakmai konferenciákon, továbbképzéseken és az említett,
általunk szervezett és támogatott workshopokon ismertettem céljainkat és szempontjainkat.
3. Működési kérdések (itt a megadott szempontrendszerben számozási problémák voltak,
ezeket a számozástól függetlenül a leírt kérdések sorrendjében tárgyalom)
3.1.
A kollégium döntési folyamatához minden segítséget korrekten megkapott az NKA Igazgatóság
munkatársaitól. A kollégium titkára Hajas Gizella intézményeink közmegelégedésére végezte
munkáját, felkészült, tájékozott és napra kész volt az év során előttünk lévő feladatokban. Jól
szervezte a kollégium három (!) vidéki tagjával történő kapcsolattartást, ami nélkül a munkánk
ellehetetlenült volna.
A számítógépes tájékoztató rendszer jól működött, a kollégiumi ülésekkor döntéseknél percre
készek voltak.
Az ugyanekkor rendre megkapott pénzügyi tájékoztató táblázatot azonban a vele nem naponta
dolgozók, így én sem értjük meg segítség nélkül, ahhoz nekünk túl bonyolult.
Rendkívüli erőssége a pályázati rendszernek a döntéseket támogató információs bázis, továbbá
az, hogy az alap honlapján az eredményes pályázatok több évre visszakereshetők. Ezzel a
döntéseink megalapozottabbakká válnak, az egyéni döntés-előkészítő mérlegelést is komolyan
segíti.
Van a pályázati végrehajtásnak azonban egy rendkívül gyenge pontja, ez pedig a
szerződéskötéseké. A kollégium tagjait rendre keresik meg az intézmények munkatársai, hogy
majd' egy évvel a döntésről szóló kiértesítés után sem kaptak még szerződést. Ez rendkívüli
módon bizonytalanítja el a programokat végrehajtókat, hiszen a döntésről szóló kiértesítő
levelekből nem ismerik azt, hogy milyen jogcímrészekre nyertek támogatást, mire pedig nem.
A Múzeumi Kollégium pályázati rendszere az érintettekkel egyeztetett, számukra kiszámítható,
követhető és az éves szakmai munkába rendszeresen beillesztett folyamat évről évre.
3.2.
A kollégium és az NKA szervezetének (a Bizottságnak és Igazgatóságnak) a kapcsolata 2007. év
folyamán kiegyensúlyozott volt. Megértettük és tudomásul vettük a 20%-os év közbeni
kényszerű pénzzárolást. Ugyanakkor – különös tekintettel a 2008. januárjában történt
forráscserékre – nem örültünk annak, hogy ennek visszaadásakor a pénzt „pántlikázta” a
Bizottság a 2008. évi reneszánsz programok megvalósítására. Ezzel a legnagyobb
intézményekhez került az egyébként nyílt pályázatokon felhasználható pénz, és ez nem
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egészséges dolog így, hiszen épp másutt volna sokkal nagyobb forráshiány pl. az
állományvédelmi feladatokra (kisebb intézményeknek nincs is saját szakrestaurátoruk...).
A Bizottság 2007-ben kollégiumunkhoz delegált tagja Deme Péter volt. Vele kapcsolatunk
korrekt volt, rendre gyorsan és pontosan tájékoztatta a Kollégiumot a bizottsági döntésekről, a
szükséges döntés-előkészítésekkor konzultált velünk.
Az Igazgatóság munkatársaival és magával a szervezettel kollégiumunk harmonikusan tudott
együttműködni.
Nem bánkódtunk a korábban szorgalmazott döntés-előkészítő információs rendszer
bevezetésének elmaradása miatt: abban a formájában nem volt használható, azóta új verzióval
nem találkoztunk.
3.3.
Ennek folyamatáról fentebb már nyilatkoztam, továbbra is sürgetem a szerződéskötések
folyamatának rendezését.

4. Pályázati tapasztalatok
4.1.
Mint már említettem, folyamatosan és intenzíven emelkedik a pályázatok száma.
Szerénytelenség volna azt feltételezni, hogy ez a kollégiumba vetett bizalom jele. Sokkal inkább
igaz sajnos az, hogy a már említett alulfinanszírozottság egyre erősebb jeleit kapjuk.
A beérkezett pályázatok szakterületenkénti aránya alig változik. Színvonaluk emelkedik,
köszönhetően a kollégium által megkívánt beltartalom bővülésének és a mindenki által
érzékelhető pályázatszám-növekedésnek (több az eszkimó és kevesebb a fóka). Így pl. a
tudományos kiadványok támogatásához előírtuk a tartalom zárt láncú internetes
megtekinthetőségét a bírálók számára. Ezzel a későbbi, bizonytalan tartalmi minőségű
pályázatokat eleve sikerült távol tartanunk a pályázattól.
4.2.
A pályázati rendszerben a pályázók számára egyedül a szerződéskötés-pénzátutalás jelent olyan
elemet, amely a munkát megakasztja. Ezen mindenképpen változtatni kell legalább az értesítő
levelekhez mellékelt tájékoztatóval – amelyben megírnák nekik a szerződéskötés várható
időpontját és az eldöntött felhasználási jogcímeket.
4.3.
A 2007-ben három szakmai részterületen (gyűjteménygyarapítás, restaurálás és kiállítások)
bevezetett internetes közzététel növelte a beszámolók komolyságát és részletességét. A színvonal
emelkedését segítette az is, hogy rendre visszaküldtük a szervezeteknek a nem kellően alapos
beszámolókat. Úgy tapasztaltuk, hogy az érintett intézmények nem érezték ezt piszkálódásnak, a
kiegészítéseket készséggel megtették, majd a továbbiakban már az új elvárásoknak megfelelően
jártak el.
4.4.
Az NKA Ellenőrzési osztálya velünk egyeztetve 2007-ben is tervet készített kollégiumunkkal az
éves átfogó szakmai-pénzügyi ellenőrzésekre. Ezekben Dicső Ágnes restaurátor és Kishonthy
Zsolt képviselte a Kollégiumot. Az ellenőrzések megállapításait írásban megkaptuk, kollégiumi
üléseken ismertettük. Az ellenőrzések csak egy esetben igényeltek külön intézkedést (egy
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évekkel korábbi pályázat lezárásához). Az ellenőrzési szervezettel a Kollégium kapcsolata
nagyon jó.
A kollégium számára a szakmai ellenőrzéseket nagyban segítette a pályázati kiírásokban
rögzített internetes közzétételi feltétel, amellyel pályázóink teljesítése távolról és könnyen
vizsgálható.
4.5.
Újabb preferenciák bevezetését, ahogyan erőteljesebb szelekció meghirdetését a ma élő
pályázataink rendszerében – a bevezetőben is tárgyaltak miatt – semmiképpen nem tartanám
szerencsésnek.
Fontos új szükségletet érzünk azonban, olyat, amelynek finanszírozása felborítaná a kollégium
által
osztható kereteket. Ez a magyarországi skanzenekben bemutatott épületek eseti
helyreállításának igénye. Az ezekre vonatkozó pályázatokat most elutasítja a Műemléki és
Régészeti Kollégium (mondván: nem in situ műemlékek), a zömében nagy összeget kívánó
építési jellegű munkákra pedig kollégiumunk nem adhat támogatást. Az ügyben a megoldás
sürgető, mert a helyzet megoldatlan.

Kaján Imre s.k.,
a Múzeumi Szakmai Kollégium
elnöke
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MŰEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök:

ERŐ ZOLTÁN

Titkár:

Nagy Józsefné

db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Előző évi keretmaradvány (+;-)

3

Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;-)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

Ft
390 000 000
452 216

-2 620 903
387 831 313

2007.évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

322

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

177

353 267 000

8

címzett

0

0

9

egyedi

3

8 200 000

10

ÖSSZESEN

180

361 467 000

11

Ebből céltámogatás

0

0

12
13

Tárgy évi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgy évi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
össz.

0

0

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

180

361 467 000

15

2006.évi keretmaradvány (5-10)

26 364 313

Szakterület támogatása miniszteri keretből

2

2 000 000

17

Szakterület támogatások más keretből (16/1+16/2+…)

2

2 000 000

18

A szaktetület tárgy évi összes támogatása (3+10+17)

182

363 467 000

16/1

2007.évi technikai halasztott döntések

3
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A kollégium 2006. évre nem kapott kiemelt témát. A szokásos pályázati finanszírozáson
túlmenően a Múzeumi Szakmai Kollégiummal közösen finanszírozási feladatot vállalt egy
kiadvány előállításában.
1.2. A kollégiumnak kiemelt szakmai programja nem volt.
1.3. A kollégium pályázatai sikeresek voltak, a pályázatokra jelentkezők száma közel azonos volt
a korábbiakkal, a programok lebonyolítása előrehaladt, több esetben be is fejeződött.
1.4. A pályázatok a szakterület alapvető problémáit az anyagi lehetőségek korlátai miatt
alapvetően nem oldhatják meg – a műemléki támogatási rendszer a rendelkezésre állónál
nagyságrendileg nagyobb forrásokat igényel. A kérdésről az elmúlt évek munkáját áttekintő
elemzés készült, amely 2007. augusztus 26-án Komáromban, a Műemléki Konferencián részletes
előadásban ismertetésre került.
1.5. Érdemi változást a források jelentős bővülése okozhatna, a jelenlegi források a kitűzött
feladat egészéhez viszonyítva szinte megszégyenítően jelentéktelenek. Egyeztetések zajlottak a
KÖH vezetésével a támogatási feladatok esetleges megosztásáról, azonban ezek lényegi
változást nem hoztak magukkal.

2. Stratégiai kérdések
2.1. Ld. 1.1. kérdésre adott választ.
2.2. A Kollégium kapcsolata a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal a korábbi gyakorlatnak
megfelelően kedvező. A KÖH területi felügyelői a továbbiakban adminisztratív okokból egyre
kisebb is szerepet kapnak a támogatási folyamat kontrolljában, a szakmai jelentések elkészítését
külső szakértő vállalja.
2.3. A Kollégium működésének szakmai megítélése kedvező – bár a forráshiány miatt alacsony
súlyának és jelentőségének megfelelően kezelik.
3. Működési kérdések
3.1. Az elmúlt évben a Kollégium működéséhez minden érdemi segítséget megkapott az NKA
munkatársaitól. Különösen ki kell emelni a pályázatok nagy száma miatt az előkészítési
időszakot, ami a munkatársaktól különös erőfeszítést kíván meg. A munkába külső szakértők
bevonásával szervezik, ezt a gyakorlatot a jövőben is folytatni kívánjuk. Munkájukat ezúton is
köszönet illeti.
3.2. Jelentős mértékben javult a pályázatok tartalmi előkészítettsége: a pályázók egyre inkább
tudomásul veszik a tartalmi és formai követelményeket pl. az engedélyek előkészítése a
korábbinál kedvezőbb – bár súlyos tévedések továbbra is akadnak.
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3.3. Továbbra is igaz, hogy meg kell tartani a lehetőséget arra, hogy a pályázatok előkészítéséért
és felülvizsgálatáért szerződéses partnerek segítsék a kollégium munkáját. Ennek fedezetét a
pályázatok nevezési díja biztosítja.
3.4. A pályázók több esetben jeleztek "bürokratikus" akadályokat, melyek azonban a támogatási
célok és a támogatható feladatok határozott megfogalmazásából akadnak.

4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A kollégium eddig lebonyolított pályázatain elsősorban a műemlék-helyreállítási
támogatások népszerűsége látható, azonban természetesen a további alprogramok is hatékonyan
működnek. Látni kell azonban, hogy a források szűkössége és a túljelentkezések miatt a
kollégium által megjelölt maximális támogatást szinte sohasem tudjuk kihelyezni, s – egyfajta
logikával éppen ellentétesen – a korábban már támogatott projektek ismételt támogatását sem
látjuk célszerűnek.
4.2. Utólagos ellenőrzésben ismételten részt vettünk – Káldy Gyula kollégiumi tagunk
munkájával. Az ellenőrzés pozitívan zárult, ismételten igazolódott a támogatási rendszer fő
"biztonsági elemeinek" – utófinanszírozás, szakértői igazoló jelentés alapján – eredményes
működése. E rendszert a továbbiakban is fent kívánjuk tartani.
Erő Zoltán s. k.,
a Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégiumi
elnöke

MELLÉKLET:
Kivonat az Országos Műemléki Konferencián 2007. augusztus 26-án tartott előadásból.
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Erő Zoltán–Varga István
AZ épített Örökség támogatási rendszerei
Előadás
Országos Műemléki Konferencia, Komárom, 2007. augusztus 26.
KIVONAT
***
Melyek az NKA Műemléki és Régészeti Kollégiumának tapasztalatai?
Az NKA – a Nemzeti Kulturális Alap, vagy egy ideig Alapprogram – a kulturális finanszírozás
egyik legfontosabb intézménye ma Magyarországon. Számos, már korábban létező Kollégiuma
mellett a Műemléki és Régészeti Kollégium 2004-ben jött létre, alapvetően dr. Román András
kezdeményezésére, és gyámkodása alatt. Meg kell jegyezni, hogy a műemlék-finanszírozási
feladat megjelenítése az NKA-ban nem független attól a ténytől, hogy az illetékes
minisztériumban, az NKÖM-ben megszüntek a hasonló támogatások.
Köztudott, hogy a kollégium minden évben hagyományosan öt különféle támogatási programot
hirdet meg, ezek egyike, a legnagyobbika a műemlék-helyreállítási, -felújítási program. A
programot a kezdetektől fogva úgy építettük fel, hogy az megfeleljen a fent leírt
követelményeknek. Mindezzel az első évben meglehetős káoszt okozott az NKA professzionális
szervezetében, hiszen a szervezetnek a színházi, zenei, képzőművészeti, literátori programok
lebonyolításában volt gyakorlata, a "tégla és malter" típusú programokat nekik új feladatként
kellett befogadniuk. De ezt az új feladatot is a kezdetektől fogva professzionális szinten sikerült
megoldani, és ezért mindnyájan hálával tartozunk az alap kezelőinek. Más kérdés, hogy a
rendelkezésre álló forrásokat kevésnek találjuk a feladathoz képest, de bizonyára a már
kialakított rendszer ugyanezt a feladatot nagyságrenddel nagyobb összegekkel is biztonsággal le
tudja bonyolítani.
Melyek e támogatási rendszer legfontosabb jellemzői? Először is ne feledjük, ez nem a központi
költségvetés támogatása, hanem a kulturális járulékok e célra elkülönített része – melyből az
elmúlt négy évben évente kb. 300 millió forintot – azaz összesen eddig 1,2 mrd Ft-ot – sikerült
műemlékek támogatásra fordítani. A támogatásokat az országos műemléki védelem alatt álló
emlékekre lehetett felhasználni, a pályázó a központi költségvetés szervei kivételével bárki
lehetett. A támogatások elosztására pályázati rendszerben, kuratóriumi döntések alapján
került sor, az eredmények nyilvánosak. A kuratóriumi döntéseket szakmai előkészítés
támogatja, a lebonyolítást szakmai és pénzügyi ellenőrzés követi.
A rendszer legalább 30% önrészre és utófinanszírozásra alapul: a támogatás kifizetésére
támogatási szerződések alapján csak az önrész felhasználását és a munkák befejezését és
szakmai-pénzügyi ellenőrzését követően kerülhet sor. A támogatás összege limitált: korábban 14
millió forint, jelenleg 16 millió forint a maximális támogatás. A szakmai ellenőrzés anyagi
fedezetét a pályázott támogatási összeg 1%-nak megfelelő pályázati díj fedezi (melyet az
igénylő fizet be) – és ennek megmaradó része szerencsére ismét a támogatásokra fordítható
vissza. A felhasználást az NKA pénzügyi belső ellenőrzési szervezete szúrópróbaszerűen
ellenőrzi.
A Monostori erőd két alkalommal, összesen 16 M Ft támogatásban részesült, ebből került
helyreállításra az ún. Lő-oktató terem.
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Az elmúlt négy év tapasztalatainak összegzéséhez meg kell említeni, hogy amilyen mértékben a
támogatási lehetőség ismertebbé vált, egyre többen jelentkeztek, a támogatás iránti igény
egyre nőtt. Igaz, amikor a tapasztalatok alapján világossá vált, hogy a maximális támogatás nem
érhető el, a pályázati díj mérséklése érdekében a pályázók a támogatási igények összegét is
csökkentették. Mindennek eredményeként elmondható, hogy míg az első évben majdnem
minden érvényes pályázatot támogatni lehetett, az elmúlt két évben az igényelt támogatások 6szorosan múlták felül a lehetőségeket.
Érdekes megnézni, hogyan oszlott meg a közel 1.2 millárd forint műemléki támogatás a
támogatottak csoportjai között. A települési és megyei önkormányzatok (ideértve az
önkormányzati szervezeteket, pl. a megyei múzeumokat) részesedése 26%. Az egyházak és az
egyházi intézmények (pl. iskolák) vették igénybe a támogatási lehetőségek 49%-t. A
magánszemélyek (köztük a társasházak) 6.5%-t, a gazdasági társaságok 6.7%-t vettek
igénybe. A nonprofit szervezetek támogatottsága 12%, itt azonban meg kell jegyezni, hogy a
támogatott alapítványok, kht.-k, egyesületek között egyaránt találunk olyant, amelyik egyházi
jellegű műemlékre, állami tulajdonú épületre, önkormányzati épületre fordította a támogatást –
ez tehát önmagában is egy igen vegyes kategória.
A támogatási szerződések száma (db)

2004
2005
2006
2007
ÖSSZ.:

önkormányzatok
6
14
28
34
82

egyházak
12
29
39
49
129

magánszemélyek
4
6
10
10
30

gazd.
társaságok
4
4
2
3
13

nonprofit
szervezetek
8
8
4
5
25

ÖSSZESEN
34
61
83
101
279

120
100
non-profit szerv.

80

gazd. társaságok

60

magánszemélyek
egyházak

40

önkormányzatok

20
0
2004

2005

2006

A támogatási összegek összesen (MFt)
önkormagánmányzatok egyházak
személyek
2004
33,3
99,4
10,1
2005
76,5
153,0
17,7
2006
108,3
152,0
32,0
2007
83,5
163,0
16,1

2007

gazd.
társaságok
45,2
25,0
2,8
4,9

nonprofit
szervezetek ÖSSZESEN
79,5
267,6
33,0
305,2
15,5
310,6
17,0
284,4
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301,5

567,3

75,9
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77,9

145,0

1167,7

350,0
300,0
250,0

non-profit szerv.

200,0

gazd. társaságok
magánszemélyek

150,0

egyházak

100,0

önkormányzatok

50,0
0,0
2004

2005

2006

A támogatási összegek átlagos nagysága (MFt/db)
önkormagánmányzatok egyházak
személyek
2004
5,5
8,3
2,5
2005
5,5
5,3
3,0
2006
3,9
3,9
3,2
2007
2,5
3,3
1,6
ÖSSZ.:
3,7
4,4
2,5

2007

gazd.
társaságok
11,3
6,3
1,4
1,6
6,0

non-profit
szervezetek
9,9
4,1
3,9
3,4
5,8

ÖSSZESEN
7,9
5,0
3,7
2,8
4,2

12,0
10,0
önkormányzatok

8,0

egyházak

6,0

magánszemélyek
gazd. társaságok

4,0

non-profit szerv.

2,0
0,0
2004

2005

2006

2007

A támogatási összegek megoszlása kategóriánként (%)
önkormagángazdasági
mányzatok egyházak
személyek társaságok
2004
12,4%
37,2%
3,8%
16,9%
2005
25,1%
50,1%
5,8%
8,2%
2006
34,9%
48,9%
10,3%
0,9%
2007
29,3%
57,3%
5,7%
1,7%
ÖSSZ.:
25,8%
48,6%
6,5%
6,7%

non-profit
szervezetek
29,7%
10,8%
5,0%
6,0%
12,4%

ÖSSZESEN
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

A fenti táblázatok és grafikonok mindenképp tanulságosak. A legfontosabb jelenségek, amit ezek
mutatnak, az alábbiak:
– a támogatott pályázók száma folytonosan növekszik – az NKA munkatársainak egyre több
szerződést kell kezelniük.
– a támogatásra fordítható összeg közel ugyanannyi, 2007-ben csökkent.
– a támogatások átlagos összege drasztikusan csökken, a kezdeti közel 8 millió forintról 2007ben már 3 millió forint alá esett.
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– míg a gazdasági társaságok támogatottsága drasztikusan csökkent, az egyházi emlékek
támogatásának részaránya határozottan megnőtt.
Mindez mutathatja a támogatási igények változását, a legfontosabb feladatok körének változását,
a kollégium preferenciáinak változását. Bizonyos, hogy előbb-utóbb választ kell találni azokra a
kérdésekre, hogy
– e támogatási formának szétaprózódó formában "elsősegélyt" kell-e nyújtania minél több
pályázó számára, vagy koncentrált formában egy-egy nagyobb projekt minél teljesebb
befejezését kell-e szolgálnia?
– hogy a gazdasági társaságok kiemelt támogatása nem tud-e nagyobb "multiplikátor"
hatást kiváltani, mint pl. a magánszemélyeké?
– az ilyen mértékű támogatással vajon meggyőzzük-e a műemléki tulajdonosokat a szektor
támogatottságáról, vagy csak egyes szerencsés(?) épületeket segítünk további évtizedekhez.
Nem könnyű e kérdésekre választ találni. Úgy gondoljuk, hogy az elmúlt időszak támogatási
rendszerei mindenképpen bizonyították működőképességüket, és azt, hogy a jelenleg elérhető
forrásoknál nagyságrenddel (nagyságrendekkel) nagyobb összegeket kell és lehet a célnak
megfelelően felhasználni.
***
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NÉPMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök:

PÁL MIKLÓSNÉ

Titkár:

Sebestyén Éva
db

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Előző évi keretmaradvány (+;-)

3

Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)

3/1

Tárgyévet megelőző 1. év

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;-)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

Ft
220 000 000
-1 558 891

2

-2 689 000
36 341 757
252 093 866

2007.évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

1055

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

8

címzett

9

egyedi

10

ÖSSZESEN

11

Ebből céltámogatás

12

Tárgy évi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai

13

Tárgyévet követő 1.év
Tárgy évi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
összesen

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

15

2007.évi keretmaradvány (5-10)

12/1

503

245 090 000

11

6 158 000

514

251 248 000

75

50 000 000

59

32 330 000

59

32 330 000

573

283 578 000
845 866

Szakterület támogatása miniszteri keretből
Szakterület támogatása KIEMELT KULTURÁLIS
ESEMÉNYEK IDEIGLENES SZAKMAI
KOLLÉGIUM keretből

2

2 100 000

3

26 000 000

17

Szakterület támogatások más keretből (16/1+16/2+…)

5

28 100 000

18

A szakterület tárgy évi összes támogatása (3+10+17)

521

276 659 000

16/1

16/2

2007.évi technikai halasztott döntések

0
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A kollégium beszámolója

1.Szakmai, tartalmi kérdések
1.1 A kollégium a korábbi évek jól bevált gyakorlatának megfelelően hirdette meg pályázatait.
Pályázati témakörök: nemzetközi, országos, regionális rendezvények, konferenciák,
fesztiválok, kiállítások, az élő népművészet országos és regionális hatókörű továbbképzései,
népművészeti szaktáborok, rendszeres táncházak, nemzetközi kapcsolatok, népművészeti
adatbank.
A pályázati témakörök kiírásánál figyelembe vettük a szakterület nemzetközi
megjelenésének támogatását, amely részben a Magyarországon megvalósuló eseményeket
jelentett, ezek közül kiemelkedett a Táncháztalálkozó, a Mesterségek Ünnepe, a néptánc
antológia. A „Tengertánc” témakörben a támogatással segítséget nyújtottunk a
táncegyüttesek, zenekarok és népi kézművesség külföldi megjelenéséhez. A kultúrateremtő,
kultúraközvetítő tevékenységet elsősorban a továbbképzések és szaktáborok támogatásával
valósította meg.
1.2. A döntések meghozatalánál szakmai prioritásban részesült a Kodály-évfordulóhoz
kapcsolódó népzenei és néptánc események, folyamatok támogatása.
1.3. A kollégium saját hatáskörében prioritásként kezelte a felmenő rendszerű megyei, regionális
és országos rendezvények és a hagyományosan megrendezésre kerülő események
támogatását.
1.4. A rendelkezésünkre álló keret összeg nem tette lehetővé hogy a szakterület égető gondjainak
enyhítésére előző években már rendszeresen meghirdetett, vagy újabb témaköröket
hirdessünk meg pl. népművészeti, néprajzi kiadványok, új alkotások, produkciók létrehozása,
bemutatók támogatása stb.
A meghirdetett pályázati témakörök találkoztak a szakterület igényeivel, amit a nagyszámban
beérkezett pályázatok bizonyítanak. A sikertelenséget a pályázati támogatások mértéke
jelentette. Egy-egy országos vagy regionális rendezvényre jellemzően 3-700 ezer Ft – közötti
támogatást tudtunk biztosítani, amely a teljes bekerülési költség 10-15%-át érte el.
Gondot okozott, hogy a rendelkezésünkre álló pénzkeret nem tette lehetővé a településszintű
események, továbbá egy-egy alkotóközösség támogatását. A helyi jelentőségű lokális
identitástudatot erősítő kisebb, ám az adott közösségnek nagyon fontos eseményekre nem
fértek bele a támogatási körbe, ami nehezen egyeztethető össze a kulturális
esélyegyenlőséggel.
1.5 A szakterület kialakult értékrenddel, eseményrendszerrel rendelkezik, a szakterület újabb
problémáival a kollégium nem találkozott, éppen ezért következetes maradt a korábban
bevált folyamatok támogatásában.
1.6 Amennyiben a kollégium rendelkezésére álló keretösszeg jelentősen nem változik, újabb
pályázati témakörök kiírására nincs lehetősége. Viszont szükséges lenne népművészeti
témájú kiadványok megjelentetésének támogatására, a népművészet területén új alkotások,
produkciók létrejöttének és forgalmazásának támogatásra.
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2. Stratégiai kérdések
2.1. A kollégium hosszú távú támogatási elvként fogalmazta meg, szakterület fejlődése
szempontjából kiemelkedően fontos képzések, országos és nemzetközi események
támogatását.
2.2. Az NKA Bizottságának Stratégiáján kívül a kollégium a 2007. évi munkája során az
OKM közművelődésre és ezen belül népművészetre vonatkozó stratégiáját vettük
figyelembe. Együttműködtünk a Tengertánc témakörök kialakításában. Fontosnak tartjuk,
hogy 2008-ban az NKA Népművészeti kollégiuma az OKM Közművelődési főosztályával
együttműködjön a pályázati témakörök megfogalmazásánál. A cél az, hogy a különböző
forrásokból nyújtott támogatások a szakterület igényeinek széles skáláját fedjék le, továbbá
teremtsenek lehetőséget, hogy a támogatás a legkisebb népművészeti közösségekig eljusson.
Ehhez rendszeres egyeztetések, közös pályázatbírálatok szükségesek.
2.3. Az NKA Bizottsága és a kollégium szakmai együttműködése megfelelő volt. A
továbbfejlesztést szolgálná, ha a kollégium elnöke – az NKA valamennyi kollégiumára
értendő a javaslat – évente legalább egy alkalommal tájékoztatná a bizottság tagjait a
kollégium munkájáról.
Az NKA által indított kommunikáció két célt valósított meg. Részben ismertebbé vált a
kultúra legnagyobb finanszírozó szervezete, másrészt a mi területünkön hozzájárult a népi
kultúra legjelentősebb eseményeinek pl. a Táncháztalálkozó, a Mesterségek Ünnepe jobb
megismertetéséhez.
3. Működési kérdések
3.1. A kollégium működési feltételei biztosítottak voltak. A pályázati űrlap elektronikus
kitöltése több pályázónál gondot jelentett, amelyben az új program alkalmazása pozitív
változást hozott, bár a 2008. január 1-jétől élő rendszer is hordoz hiányosságokat, pl. az úrlap
kitöltése és kinyomtatás után kézzel, lehet csak beírni az aláírók nevét és a dátumot.
3.2. A bizottság, az igazgatóság és a kollégium munkakapcsolata megfelelő.
3.3. Gondot jelentett ugyanakkor úgy a kollégium, mint a szakmai szervezetek számára a
Kiemelt Kulturális Programok Kollégiumának felállítása, a pályázás feltételei körüli
bizonytalanság. Kollégiumunk emiatt támogatta azokat a nagyrendezvényeket, melyek a
terület legfontosabb eseményei, ugyanakkor ez hátrányt jelentett a kiemelt rendezvények
elbírálása során.

4. Pályázati tapasztalatok
4.1. Megfigyelhető, hogy a kollégiumhoz évről évre nagyobb számú pályázat érkezik be.
Például 2005-ben a képzések, táborok témaköréhez 170 db pályázat érkezett be, 2007-ben
391 db. Hasonló tendencia figyelhető meg a nemzetközi, országos rendezvények esetében is.
2005-ről 2007-re 24 százalékkal növekedett a pályázatok száma. A beérkezett projektek
tartalmi színvonala javult, a költségvetések reálissá váltak.
4.2. A pályázók a pályáztatással kapcsolatban jelentős problémát nem fogalmaztak meg,
előfordult, hogy félreértették a pályázati kiírást, vagy éppen szűknek érezték a nevesített
költségnemeket. Ez utóbbinál a fogalmak nem egyértelműek. Pl. egy nyári szabadtéri
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rendezvény esetében a villanyszerelés épület-fenntartási költségnek minősül és nem
számolható el a rendezvénynél.
4.3. A beérkezett beszámolók és mellékleteik jól tükrözik a megvalósult rendezvények
hitelességét és visszaigazolják a pályáztató prioritásait.
4.4. Az ellenőrzési osztály a kollégium hatókörébe tartozó ellenőrzésekről tájékoztatja a
kollégiumot. Az ellenőrzések kisebb hiányosságokat tártak fel az év folyamán.
4.5. A kollégiumnál évek óta problémát jelent, hogy a településszintű eseményeket nem tudja
támogatni, amelynek oka a rendelkezésére álló keretösszeg.

Pál Miklósné s. k.,
a Népművészeti Szakmai Kollégium
elnöke
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SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök:

VÁMOS MIKLÓS

Titkár:

Bolega Gáborné

db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

356 000 000

2

Előző évi keretmaradvány (+;-)

106 157 495

3

Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;-)

-90 450 000

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

371 707 495

2007. évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

547

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

8

Címzett

9

Egyedi

10

ÖSSZESEN

11

Ebből céltámogatás

12
13

Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
összesen

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

15

2007. évi keretmaradvány (5-10)

256

361 890 000

1

500 000

257

362 390 000

12

10 800 000

257

362 390 000
9 317 495

Szakterület támogatása miniszteri keretből

81

83 996 000

17

Szakterület támogatások más keretből (16/1+16/2+…)

81

83 996 000

18

A szakterület tárgy évi összes támogatása (3+10+17)

338

446 386 000

16/1

2007. évi technikai halasztott döntések

6
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A kollégium beszámolója
Szakmai beszámolóm hangvételét alapvetően meghatározza, hogy az irodalomnak, a könyv- és
folyóirat-kiadói tevékenységnek lényegét tekintve nincsenek más állami forrásból támogatott
intézményei – így a Szépirodalmi Kollégium rendelkezésére álló pénzek az irodalom
támogatásának terén a legjelentősebb pénzösszegnek számítanak. Miközben elfogadom az NKA
Bizottságának az évi keret kollégiumok közötti szétosztása körüli gyakorlatát, szükségesnek
tartom jelezni, hogy az irodalmi intézményrendszer támogatását állami szinten újra kellene
gondolni. Mindezzel azt is mondom, hogy a Szépirodalmi Kollégium rendelkezésére álló
pénzösszeg a Kollégium alapfeladatának tekintett területekre (könyv- és folyóiratkiadás,
alkotómunka támogatása, rendezvények támogatása) alapvetően kevés, így az adott területeken
csak a legalapvetőbb igények kielégítésére elegendő. Mindez meghatározza a Bizottság által
feltett kérdésekre adandó válaszaimat.
A Szépirodalmi Szakmai Kollégium a korábbi évek gyakorlatától eltérő pályázatokat nem
tudott kiírni. Ezzel arra is utalok, hogy sem évfordulókhoz kötődő, sem pedig a szakma belső
törvényeiből fakadó, új szempontrendszert érintő pályázatokra nem kerülhetett sor. Így az
évfordulókhoz kötődő, mégiscsak szükséges támogatásra a rendezvények, a könyvek és a
folyóiratok támogatása során került sor. Ugyanez mondható el a különböző könyvszakmai
rendezvények támogatásáról is: az írók szerepeltetésére a nagyobb írószervezetek (Írószövetség,
Szépírók Társasága, JAK) támogatásán keresztül került sor.
A pályázati rendszert bonyolultnak és túlságosan adminisztratív jellegűnek tartom. Példaként
említem meg, hogy az elvárások különböző helyen (pályázati felhívás, pályázati tudnivalók,
adatlap és betétlap) jelennek meg, s évente mindig újabb adatsorok bekérésére kerül sor. Ezt a
rendszert jelentősen egyszerűsíteni kellene. A döntéseknél még mindig megfigyelhető az anyagi
egalizálásra való törekvés, szerintem ez is a rendelkezésre álló források szűkösségéből fakad, az
igazán kiemelkedő pályázatokat ebben a rendszerben nem lehet érdemeik szerint támogatni.
Stratégiai szempontként a Kollégium a maga minőségérzetét igyekezett érvényesíteni – ebben
csupán a rendelkezésére álló pénzek szűkössége korlátozta. Más szervezet, intézmény távlati
stratégiáját nem érvényesítettük és nem is akartuk érvényesíteni, ilyenek az irodalom területén
egyébként sem léteznek. A Bizottság és a Kollégium között az elmúlt évben szinte nem létezett
kapcsolat, a Kollégium és az Igazgatóság közötti kapcsolat tárgyszerű volt.
Jeleztem már, hogy a Bizottság és az Igazgatóság a pályázati rendszeren belül csupán
adminisztratív jellegű szempontokat tud érvényesíteni, ez rendjén is lenne akkor, ha ezek a
szempontok immáron nem burjánzanának. A pályázók eddig kivétel nélkül alkalmazkodtak az
újabb és újabb szempontrendszerhez, ezért újabb adminisztratív vagy kvantitatív szempontok
érvényesítését az elkövetkező időszakban nem tartjuk fontosnak.
A pályázatok a korábbi évek pályázataihoz képest nem javultak, feltehetően azért nem, mert az
elmúlt években a rutinszerű pályázatok során a pályázók már megfelelő gyakorlatra tettek szert.
Feltűnő, hogy akkor, amikor a pályázónak az intézményét kell bemutatnia, már nem szakmai
anyagokkal, hanem pr-anyagokkal találkozunk. Talán nem csak belelátás, hogy fásultság,
rutinszerűség is érződik a pályázatokon, s mintha növekedne az érvénytelen pályázatok száma is.
Az utólagos ellenőrzésekről tudunk, de a tapasztalatokat nem ismerjük. A szakmai beszámolókat
a könyvek és folyóiratok esetében maguk a megjelent kiadványok jelentik, megítélésük
beleolvad a Kollégium tagjainak az irodalom történéseiről alkotott elképzeléseibe.
Fontos lenne, ha az elkövetkező időszakban a Kollégium erőteljesebben érvényesíthetne
minőségi szempontokat, ehhez azonban az eddigieknél nagyobb anyagi erőre lenne szükségünk.
Ezt követően pontonként válaszolok a Bizottság által felvetett szempontokra:
1.1. Főképpen nemzeti és egyetemes értékek létrehozását, megőrzését valamint terjesztését
tudtuk támogatni. Ehhez kapcsolódóan támogattuk az új irányzatokat, új kulturális
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kezdeményezéseket (itt elég talán a könyvkiadói támogatásokra utalni), viszont nem volt
lehetőségünk belső szakmai kutatásokat támogatni, pedig a folyóiratok és a könyvek
fogadtatását pontosabban kellene látnunk. A rendezvények támogatása kapcsán
szükségszerűen támogattunk közösségteremtő tevékenységeket is. Szakmai elismerésekhez,
díjakhoz nem nyújtottunk támogatást, s nemzetközi tagdíjakhoz sem.
1.2. A Kollégium a döntéseinél a Bizottság által elfogadott alapelveket elfogadta, igyekeztünk
arra figyelni, hogy a támogatások koncentráltan érvényesülhessenek, vagyis, hogy a fontos
lapok nagyobb pénzösszeghez juthassanak, de a kiáltó szükség határt szabott ezeknek az
elképzeléseknek. Törekvésünket jól jelzi, hogy összesen 73 lap pályázott, ebből 34 kapott
támogatást, 36 pedig nem (3 pályázat érvénytelen volt), tehát a támogatottság nem érte le
az 50%-ot.
1.3. A Kollégiumnak az évek során kialakult programok mellett saját programja nem volt.
1.4. Amennyiben szakmai elképzelésnek tekinthető, hogy az irodalmi intézményrendszert
alapszinten sikerült életben tartani, akkor a munkánk sikeresnek tekinthető. Ennél a pontnál
említem meg, hogy a kért összegnek mintegy egyharmada állt a Kollégium rendelkezésére
(1 067 millió forint volt a pályázók összes kérése, s ebből 360 millió forintnyi igényt
lehetett kielégíteni). Figyelembe kell vennünk, hogy a pályázók általában többet kérnek
annál, amennyire az aktuális programhoz szükségük van, ez a kétharmados
„alulfinanszírozottság”, azonban mégis jelzésértékkel bír.
1.5. Alapvető feladat lenne a legjobb lapok kiemelt, állami támogatása, s egy új könyvtámogatási
modell kidolgozása. Amíg ez nem történik meg, addig a Kollégium szükségszerűen csupán
az alapfeladatának tud eleget tenni, s új, alternatív törekvéseket nem tud támogatni.
1.6. Ahogy a fentiekben is írtam: új módon kellene támogatni a folyóiratokat és új
könyvtámogatási modellre lenne szükség – a Kollégium munkája ekkortól tudna alapvetően
megváltozni.
2.1. Hosszú távú stratégiai elvként a Kollégium minőségigénye működött, ez korábban is így
volt, ennek tudható be, hogy a meghatározó irodalmi folyóiratok eddig életben maradtak.
2.2. Más intézmény, szakmai szervezet kulturális területre vonatkozó stratégiáját nem vettük
figyelembe.
2.3. Az NKA és az OKM szakmai együttműködésére nem volt rálátásunk. A Bizottság és a
Kollégium szakmai együttműködése megfelelő volt, érvényesült a Kollégium szakmai
önállósága is, az NKA kommunikációja érezhetően erősödött, de úgy gondolom, hogy a
szakmai közvéleménynek még mindig nincs átfogó képe az NKA vagy éppen a
Kollégiumunk munkájáról.
3.1. A pályáztatás pontos és jogszerű volt, magát a pályázati rendszert és az adatlapokat azonban
túlbonyolítottnak látom, egyes változtatások szakmailag nehezen indokolhatóak, a
változtatássor pedig nem rendszerszerű. Itt is elmondom, hogy a szükséges mellékletek
listáját a pályázónak három helyről (pályázati felhívás, pályázati tudnivalók, adatlap) kell
összeállítania. Zavart okozott az ún. 80%-os szabály is.
3.3. A Bizottság és az Igazgatóság valamint a Kollégium közös munkájában nem láttam
kifogásolható elemet, ugyanez mondható el a szabályozásról is.
4.1. A pályázatok száma érezhetően növekszik, minden meghirdetett témánkban, s különösen az
alkotói támogatásoknál, ennél a pontnál említem meg, hogy 2005-ben alkotói támogatásra
151, 2006-ban 154, 2007-ben pedig 184 pályázat érkezett. A tendencia tehát ugrásszerű
emelkedést jelez, ami nyilvánvalóan kapcsolatba hozható az írói munka társadalmi és
anyagi megbecsülésének csökkenésével. A pályázatok számának növekedésével
párhuzamosan csökken a beadott pályázatok színvonala. Érezhető, hogy más, állami,
önkormányzati szinten csökkennek a támogatások, így egyre többen fordulnak az NKA
felé.
4.2. Alapvető problémának azt látom, hogy a pályázó csak a döntésről értesülhet, a döntés
mögött meghúzódó érvekről nem, így szinte minden elutasított pályázó magát a döntést is
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megkérdőjelezi. Más kérdés, hogy a döntés okai senkit nem győznének meg a Kollégium
igazáról.
4.3. A szakmai beszámolót nálunk a megjelent munkák jelentik, ezek színvonala igazolja
előzetes elképzeléseinket, annál is inkább, mert például a könyvek kéziratát látjuk is.
4.4. Az utólagos ellenőrzésekről csak az azokban résztvevő kollégiumi tagoknak van tudomásuk,
illetve azokra az ügyekre látunk rá, amelyek később a Kollégium elé kerülnek.
4.5. A jelenlegi helyzetben az NKA Kollégiumainak véleményem szerint jobban kellene
szelektálniuk, azaz a minőségigényt kellene erősíteniük, ám ezt a Kollégiumok a rájuk
nehezedő nyomás miatt nem tudják megtenni. Újabb területek „felkarolását” a jelenlegi
anyagi körülmények között nem látom lehetségesnek.

Vámos Miklós és Füzi László s. k.,
Szépirodalmi Szakmai Kollégium volt és
jelenlegi elnöke
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SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök:

TAKÁCS KATALIN

Titkár:

Hajas Gizella

db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

280 000 000

2

Előző évi keretmaradvány (+;-)

3

Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai (-)

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;-)

-43 058 171

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

236 952 206

10 377

2007.évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

533

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

236

192 117 000

8

címzett

2

12 000 000

9

egyedi

12

22 800 000

10

ÖSSZESEN

250

226 917 000

11

Ebből céltámogatás

0

0

12

Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai

13

Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás össz.

0

0

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

250

226 917 000

15

2006.évi keretmaradvány (5-10)

10 035 206

16/1

Szakterület támogatása miniszteri keretből

21

112 200 000

16/2

Szakterület támogatása [55] DRÁMAÍRÓI PÁLYÁZAT
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM KERETBŐL

26

48 600 000

16/3

Szakterület támogatása [66] KIEMELT KULTURÁLIS
ESEMÉNYEK IDEIGLENES SZAKMAI
KOLLÉGIUM keretből

21

260 190 000

17

Szakterület támogatások más keretből (16/1+16/2+…)

68

420 990 000

18

A szakterület tárgy évi összes támogatása (3+10+17)

318

647 907 000

2007.évi technikai halasztott döntések

0
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A kollégium beszámolója
1.1.

A kiírt pályázatok egyik fő szempontja a nemzeti és egyetemes értékek létrehozása, amit
különösen a produkciók létrehozását célzó altémák (évad közbeni és nyári) képviselnek.
Ezek külföldi megjelenését rendezvényeken, fesztiválokon a külföldi kapcsolattartást
célzó kiírásunk erősíti. A megvalósult programok több esetben évfordulókhoz is
kapcsolódnak, de ezt rendszerint a pályázó idézi, amit a kuratórium döntései során
súlyozottan vesz figyelembe.

1.2.

Döntéseinkben hangsúlyosan jelenik meg a kulturálisan kevésbé ellátott területek
támogatása (produkciós és utaztatási altémáknál), valamint a fiatalok, pályakezdők
segítése, illetve a független formációk támogatása.

1.3.

A kiemelkedő előadások helyben történő továbbjátszásának segítése, ahol tovább kell
erősítenünk a kiírásban a kiemelkedő előadás definícióját.

1.4.

Érzékelhető a független színházak erős jelenléte, illetve azok a kőszínházi
kezdeményezések, melyek az alaptevékenységen túlmutatnak, vagy valamilyen missziót
töltenek be. Ezek a tendenciák igazolják vissza az altémák helyes struktúráját. A
produkciók bemutatóhelyen kívüli előadására kiírt altéma nagy költségigényű, ezért a
befogadók a finanszírozást tekintve szinte teljes mértékben az NKA-ra támaszkodnak,
viszont az évről évre csökkentő kollégiumi keret nem ad lehetőséget a pályázati összegek
növelésére. A közönségkapcsolatok terén új módszerek, eszközök fejlesztése témában
beadott pályázatok nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.

1.5.

Erősítenünk kéne a színházi szakkönyv-kiadást, de erre a kollégiumnak nincs kerete. A
jövőben a Színházi Szakmai Kollégium pénzügyi lehetőségeit erre tekintettel is bővíteni
kellene. Nagyon fontos lenne, ha a kollégium kisebb színházi rendezvényeket tudna
támogatni, azonban a szűkös keret nem ad módot erre.

1.6.

A kiírásokat folyamatosan finomítjuk és igyekszünk beépíteni korábbi tapasztalatainkat,
illetve a szakmát érintő törvényi vagy egyéb változások kihatásait. Az előkészület alatt
álló Színházi Törvény módosíthatja majd az altéma struktúrát.

2.1.

A támogatási elveket felülírhatja a Színházi Törvény regisztrációt és finanszírozást érintő
fejezete.

2.2/a) Nincs.
2.2/b) A kollégium és a miniszter képviselői egyeztessenek, hogy a kollégium rostáján szakmai
okból kihullott pályázó a minisztertől ne kaphasson támogatást, mert ez megkérdőjelezi a
kollégium szakmai hitelességét.
2.3/a) Az együttműködés jó, a Bizottságban a színházi területet képviselő szakember személye
erre garancia.
2.3/b) A pályázati kiírások minősége és a döntések befolyásolják a képet az NKA-ról és a
Színházi Szakmai Kollégiumról. Ugyanakkor az NKA egészének kommunikációja az
utóbbi időben érzékelhetően erőteljesebb.
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3.1.

A döntések után a megítélt összegek mielőbbi eljuttatása a pályázóhoz nagymértékben
növelné az NKA működési hatékonyságát. A folyóirat-kiírás elcsúszása magával hozta
más altémák kiírásának a csúszását is, amely a terület bizonytalanságát fokozza.

3.3.

Ld. 2.3., illetve 3.1-re a választ.

3.4.

Az alkotói támogatásnál az író témaváltásának elfogadása legyen kollégiumi hatáskör.
Természetesen konzultálva az erre az altémára felkért dramaturgok képviselőivel.

4.1.

A kollégium keretének csökkenése és az ebből következő szigorúbb döntési rendszer a
pályázókat is eltántorítja a megalapozatlan pályázatoktól. A pályázatokban szereplő
költségszámítás realitását erősíti a pályázott összeg 1%-ának befizetése is. A nemzetközi
kapcsolatokra vonatkozó tevékenység, a két féléves kiírás miatt is egyre karakteresebben
van jelen a pályázatok között.

4.2.

Még mindig kevés pályázó tud jól pályázatot olvasni. Minél jobban definiált fogalmak
szerinti kiírásokra törekszünk.

4.3.

Mivel a produkciós pályázati altéma a leghangsúlyosabb a kollégium működésében, de
az erre vonatkozó támogatás csak a bemutatóig szól, az előadásszám, vagy a nézőszám,
tehát a siker fontos paraméterei nehezen kérhetők számon a produkción. Ilyenkor a
kollégium tagjainak tapasztalatai segítik az igazi szakmai értékelést, így ellenőrizhető a
szakmai beszámolók hitelessége.

4.4.

A pénzügyi és szakmai ellenőrzések célpontjai a kollégiumi javaslatok, melyek
tapasztalatai a beszámolókban olvashatók.

4.5.

Mindezt a kollégium feladatának tekintjük, természetesen a szakterület specialitásait
figyelembe véve.

Takács Katalin, Csizmadia Tibor s. k.,
a Színházi Szakmai Kollégium volt és jelenlegi
elnöke
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TÁNCMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök:

PATAKI ANDRÁS

Titkár:

Fodorné Koltai Györgyi

db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Előző évi keretmaradvány (+;-)

3

Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)

3/1

Tárgyévet megelőző 1. év

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;-)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

Ft
200 000 000
-1 002 819

9

-20 680 000
-2 022 403
176 294 778

2007. évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

351

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

8

címzett

9

egyedi

10

ÖSSZESEN

11

Ebből céltámogatás

12
13

Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
összesen

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

15

2006. évi keretmaradvány (5-10)

16/1

Szakterület támogatása miniszteri keretből

16/2

Szakterület támogatása KIEMELT KULTURÁLIS
ESEMÉNYEK IDEIGLENES SZAKMAI
KOLLÉGIUM keretből

17

Szakterület támogatások más keretből (16/1+16/2+…)

18

A szakterület tárgy évi összes támogatása (3+10+17)
2007. évi technikai halasztott döntések

184

114 005 000

9

8 713 600

193

122 718 600

0

0

193

122 718 600
53 576 178

11

51 700 000

8

54 400 000

19

106 100 000

221

208 138 600

0
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A kollégium szakmai beszámolója

Szakmai, tartalmi kérdések
A Nemzeti Kulturális Alap törvényében megfogalmazott céloknak megfelelően a Táncművészeti
Szakkollégium konkrét feladatai változatlanul hosszú távú stratégiát képeznek.
A táncművészet nemzeti és egyetemes értékei megőrzése – hiszen a terület egyik kiemelkedő
célja ez –, hazai és határon túli terjesztése érdekében a kollégium évek óta kínál lehetőséget
kiírásában a magyar professzionális táncművészek külföldi bemutatkozására, jelentős szakmai
rendezvényeken való részvételére, valamint a határon túli művészek és művészeti együttesek
támogatására. A benyújtott pályázatok céljait tekintve 2007. évben is nyilvánvalóvá vált, hogy a
„kitekintés” a táncművészet egészének lételeme, hiszen mind a határon túli, mind a hazai
produkciók forgalmazása témában érkezett a legtöbb pályázat az új produkciók létrehozása
mellett.
Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az államilag és az önkormányzatilag támogatott
együtteseknek nincsen kerete az új produkciók létrehozására, ezért pályázati pénzekből tudják
létrehozni az új darabokat. Ehhez csatlakoznak a független társulatok, de ezen belül is lehet
súlyozni azok számára, akik munkásságuk alapján több éve részesülnek működési támogatásban,
gondolok azokra, akik ténylegesen évek óta társulatot építenek és együttesként működnek. Ezt
lehet látni az előadásaik számában, és legfőképpen abban, hogy repertoárjuk van.
Az új produkciók létrehozásában tehát nagy szerepe van a Nemzeti Kulturális Alapnak.
Elmondhatjuk, hogy ez az egyik legkiemelkedőbb feladata!
Előre meghatározott kiemelt szakmai program támogatására kollégiumunknak 2007-ben
pénzügyi keretét tekintve nem volt lehetősége. Szakmai elképzeléseink megvalósításának
továbbra is legnagyobb akadálya a folyamatosan szűkülő pénzügyi keret. Így – az adott
körülmények között – nem is pályáztathattunk olyan témákat – olyan táncművészeti szempontból
kiemelt eseményeket –, mely „sikertelenül” végződhetett volna. Lehetőségeinkhez képest
elindítottuk a tánctudományi területek céltudatosabb támogatását, alkotói támogatásban
részesítettük a szakma tudományos szereplőit, valamint segítséget nyújtottunk új és jelentős
kiadványok megjelenéséhez. E terület óriási fejlesztésre szorul, hiszen a táncszakma múltjának
és jelenének dokumentálása és feldolgozása igen töredékes, elhanyagolt. Emellett a külföldi
szakirodalom sem tud magyar fordításban eljutni az érdeklődőkhöz… Elindítottuk a kísérleti
rövid táncfilmek pályáztatását. Jó eredmények, 25 pályázó, valós érdeklődés. Együttműködést
kell kezdeményeznünk a filmesekkel a pályamunkák beérkezése és értékelése után.
A nemzetközi kulturális jelenlét a táncművészet számára elengedhetetlen, a benyújtott
pályázatok alapján a nemzetközi kapcsolatok szélesedése figyelhető meg.
A Bizottság által megfogalmazott irányelvek, feladatok ellátásának kötelezettsége a folyóirattámogatások esetében érintette régebben a kollégiumot. Korábban a Bizottság által kötelezően
meghatározott támogatási mérték a döntés szakmai értékét csökkentette, szinte egészében
gazdasági döntésről beszélhettünk. Ez a kötelezettség megváltozott és az egyhangú szavazás
lehetőségével a kollégium végre szakmai elképzelését tükröző döntéseket hozhatott. Ezzel
remélem egy olyan folyamatot indíthattunk el, amely előremutató a korszerű szakkritika írás
területén és a mára megkövült hangsúlyok ezen a területen végre természetes egyensúlyba
kerülhetnek.
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A Bizottság által újra meghatározott 2007. évben is kötelező pénzügyi tartalékolás és az ez által
okozott bizonytalanság, az előre látott programok támogatásait nehézkessé tették. Mind emellett
a tervezhetetlen keret miatt a támogatási összegek még kénytelenül elaprózódtak, ami mint
tudjuk, ellenkezik az NKA irányvonalával.
A kollégiumnak kiemelt programja nem volt 2007-ben.
A kollégium a pályázók szakmai elképzeléseit, programjaikat, terveiket, veszi figyelembe,
melyhez támogatással nyújthat segítséget. A rendelkezésre álló, és abból aktuálisan
felhasználható keret miatt ez maradéktalanul soha nem tudott teljesülni.
A szakterület alapvető problémája 2007-ben is az egyre növekvő általános forráshiány. Ezt a
nehézséget csak növelte az NKA-nál elérhető pénzösszegek rendkívül alacsony mértéke is,
amelyhez ebben az évben még a kötelező év eleji tartalékolás is hozzájárult. Az adott –
pályázatilag elnyerhető – összegek csupán a szakma vegetálására (vegetáltatására) elegendőek,
vagyis a kollégiumi döntések mozgástere rendkívül csekély. A hatékonyság növelését jelen
kondíciók mellett csak az érintett kuratóriumok (OKM–NKA) összehangoltabb munkájában
látom. Mára az NKA szinte az egyetlen biztos forrás ezért döntési felelősségünk is folyamatosan
növekszik. Mivel a szakma élet-halál harcot vív, vélt tehetetlenségében alkalmasint már magára
is támad. Kollégiumunkat is komoly támadások érték, azaz nem tudtuk függetleníteni magunkat
a szakterületet jelenleg mélyen meghatározó anomáliáktól. Meggyőződésünk, hogy egyidejűleg
szükség van a táncszakma rehabilitálására, strukturális és financiális átalakítására, érdekképviseleti rendszerünk megerősítésére is. Erre reményeink szerint a készülő Előadó-művészeti
Törvény talán megoldást nyújt majd.
Meglepő és elgondolkodtató például az a tény is, hogy az NKA Bizottságában hosszú idő óta
nincs szakember a táncművészet területéről. Kérdés továbbá, hogy miért nem találunk
képviselőink közül senkit a Kiemelt Rendezvények Kollégiumában, habár fesztiváljaink és
nagyrendezvényeink szinte elképzelhetetlenek táncesemények nélkül. Régi, artikulált igényünk,
hogy a soron következő bizottsági tagok kinevezéskor vegyék figyelembe a szakma ezen
igényét.
A kollégium elsősorban 2 területet tartott a szakma kiterjesztése érdekében rendkívül fontosnak.
Egyrészt a táncfilmek létrehozását, mely műfaj érthetetlen okok miatt szinte ki sem alakult
hazánkban, pedig egy rendkívül izgalmas kísérlet a vizuális művészeti ágak társítása terén. Ez az
új műfaj újabb teret nyitna művészeti águnk népszerűsítésének lehetőségei között… Emellett a
tudományos munkának ösztönzése és erősítése is egyre dominánsabb helyet kell, hogy kapjon a
kiírásban. Mindkét terület rendkívül elhanyagolt, mondhatni érdemben nem igen létezik.
Szakmailag nagyon fontos lenne ezeknek a területeknek preferálása, még inkább életre hívása.
Komoly szellemi potenciállal rendelkező műhelyek várják az alkalmat, hogy eddigi
erőfeszítéseiket méltányolhassuk, illetve megfelelő forráshoz jutva dolgozhassanak. Ezen a
területen, mint azt már említettem valós eredményeket hozott a 2007-es év.
A 2007-es őszi kiírásban megjelent táncfilmek létrehozása eredményesnek bizonyult.
A továbbiakban az elkészült művek megismerése után együtt kívánunk működni a Mozgókép
Szakmai Kollégiummal.

Stratégiai kérdések
Természetesen kollégiumunk figyelembe vette döntéseiben a Bizottság által megfogalmazott
irányelveket, noha nem mindegyiket tudtuk maradéktalanul megvalósítani. A pályázati pénzek
szétaprózását például az adott körülmények között minden igyekezetünk ellenére nem igen
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tudtuk kikerülni, mivel a rendelkezésre álló források viszonylagos koncentrálása a szakma
jelentős részének teljes ellehetetlenítését eredményezte volna. Ezek között pedig jócskán vannak
olyan együttesek, akik hazai és külföldi viszonylatban is bizonyították már életképességüket.
Ennek ellenére úgy gondolom, és ezt különböző sajtóorgánumok is megerősítik, hogy szigorú
elbírálás után nem csak névleges, hanem valós, értékelhető összegekkel támogattuk a nyertes
pályázókat (Nem lehet elégszer leírni: a táncszakma kinőtte adott kereteit, ahhoz, hogy képes
legyen a felé támasztott – egyre növekvő – igényeknek maradéktalanul megfelelni, a jelenleginél
komolyabb támogatásra van szüksége.)
Kollégiumunk folyamatosan kapcsolatot tart szakmai szervezetekkel, vagyis az NKA jelenlegi
tevékenysége – adottságai, eredményei – egyre ismertebb a szakmai közvéleményben. Ez
természetesen közel sem csak a mi érdemünk, hanem annak a kommunikációs stratégiának is,
melyet az NKA vezetése dolgozott ki, s éppen arra hivatott, hogy ne csak a szakma, hanem a
„széles nagyközönség” is megismerje munkánkat.
Az információáramlás az NKA Táncművészeti Szakkollégiuma és az OKM Művészeti
Főosztálya között az OKM által delegált kurátor révén megoldott: mivel a kuratóriumnak
tudomása van arról, hogy az államháztartás különböző alrendszereiből milyen támogatásokat
kapnak a pályázók, így pusztán információhiány miatt nem ítél meg kétszeres támogatást a
kuratórium.
Mivel a táncművészeti kuratóriumban az egyik szakértő egyben az OKM független színházak és
táncszínházak működési pályázatának is kurátora: így a független tánc- és mozgásszínházi
pályázók támogatása differenciáltan működhet.
Javasoljuk a két kollégium egyeztetését az aktuálisan következő pályázati év közös
preferenciáinak kialakítására vonatkozóan, amit az elbírálásnál szempontként mindkét
kuratórium figyelembe tud venni. Ezzel tovább csökkenthetnénk a pénzek felaprózódását,
áttekinthetőbbé tudnánk tenni a terület lassan kaotikussá váló helyzetét.
Működési kérdések
Az NKA végrehajtási feladataiba, valamint a pályázati rendszer működésébe a kollégiumnak
közvetlen belelátása nincs, feladatunk a pályázatok bírálatára terjed ki leginkább. Azonban
visszhangok alapján egyre nyilvánvalóbb, hogy a bürokrácia a feladatokat igen lelassítja. Ez
2007-ben különösen érzékelhető lett. Nagy segítség azonban a pályázóknak, hogy a
tartozásigazolásokat az NKA saját hatáskörben szerzi be.
Kollégiumunk lehetőségei szerint segíti a pályázókat. A pályázók ismerik, s többnyire be is
tartják a pályázati feltételeket. Ami nehézséget okoz, az nem a működéssel kapcsolatos
probléma, hanem jellegzetesen szakmaspecifikus. Nonverbális művészeti ágról lévén szó,
alkalmasint problémát jelenthet egy-egy alkotónál tervezett előadásának előzetes verbális leírása.
A művészi tudatosság, illetve tematikai elkötelezettség mást jelent területünkön, mint más
művészeti ágakban. Ez a probléma azonban nem okozott lényegi konfliktust munkánkban, és a
számos „blöff” pályázat kiejtése után kimondott javulást mutat.
A Táncművészeti Kollégiumnak és a Bizottságnak közvetlen viszonya nincs. A Bizottságban,
mint azt már az előzőekben említettem, a táncszakma nincs jelen, de még olyan kollégiumban
sem, ahol táncművészetről és annak támogatási keretéről is döntenek. Ennek ellenére a
kollégium törekszik figyelembe venni a felsőbb szakmai ajánlásokat és betartani a Bizottság és
NKA előírásait, határozatait. Az Igazgatósággal való kapcsolata kollégiumunknak kifejezetten
jó, mondhatni problémamentes. Kifejezetten szerencsés volt például, hogy a döntéseinkben nem
egyszer jogi segítséget kaptunk az Igazgatóságtól, ami pontosította döntési kompetenciánk
határait.
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A pályázati lapok adminisztratív terhei egyszerűsödtek, de további racionalizálásra szorulnának.
Pontosabban: a közigazgatási, jogi nyelv alkalmasint indokolatlanul nehezíti a pályázati űrlapok
kitöltését. Ne felejtsük: művészekről van szó, akik más nyelven beszélnek, mint amilyen nyelven
a kérdéseket felteszik nekik.
Érezhető, hogy a pályázati pontosság és fegyelem évről évre javul.
Pályázati tapasztalatok
A benyújtott pályázatok száma 2007. évben csökkent az előző évhez képest. Ez véleményem
szerint az átgondoltabb kiírás és pályáztatási rendszer eredménye, mely megakadályozza a
tartalmatlan és megalapozatlan pályázatok beérkezését vagy kiejti azokat. A közönségigény
szakmánk iránt növekvőben van. Az akkreditált tánciskoláink egyre több táncművészt,
koreográfust képeznek évről évre. A források jelentős növekedése nélkül nem fogjuk majd a
jogosnak elkönyvelhető igényeket kezelni. Pontosabban: a jövőben a rendelkezésre álló források
tovább aprózódhatnak, ami pedig ellentétes az Alap törekvéseivel.
A pályázók elsődlegesen a bürokrácia egyre nagyobb szorításával találkoznak, amely azonban az
NKA-ra is kötelezettséget ró, enyhíteni az állami előírások, törvények miatt nem lehet.
Az ellenőrzés területünkön hibát nem talált. Egyetértünk egyébként azzal a törekvéssel, hogy az
ellenőrzések szigorát – szakmai és adminisztratív értelemben egyaránt – növelni kell.
Kollégiumunk a maga lehetőségei közepette mindent meg is tesz az ellenőrzés hatékonyságának
növelése érdekében. A beszámolók tartalmi és stilisztikai igényességét, már a pályázati kiírásban
is megköveteli.
Utólagos ellenőrzésről nincs tapasztalatunk.
Kollégiumunk – noha három szakmai területet fog át: balett, néptánc, kortárstánc – minden tőle
telhetőt megtesz a pályázati felkészülés javításában, a táncszakma igényeinek kielégítésében.
Úgy gondoljuk, hogy ez a három terület egyaránt értéket teremt, itthon és külföldön méltóan
képviseli hagyományainkat. Preferálni ezek közül bármelyiket is, hiba lenne: megbontaná a
közöttük kialakult kényes egyensúly jelenlegi gyakorlatát.
Összefoglalva, vitathatatlan, hogy a Nemzeti Kulturális Alap minden tekintetben hozzájárul a
magyar táncművészek, alkotók szakmai munkájához. Látva az egyre erősödő belföldi és külföldi
igényt, érdeklődést a magyar táncművészet iránt; ismerve az e művészeti ágban való rövid ideig
tartó művészi jelenlétet, bízunk abban, hogy további támogatásban részesül a Táncművészeti
Szakmai Kollégium.
Pataki András s. k.,
a Táncművészeti Szakmai Kollégium
elnöke
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ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök:

SZIRÁNYI JÁNOS

Titkár:

Fodorné Koltai Györgyi
db

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Előző évi keretmaradvány (+;-)

3

Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)

3/1

Tárgyévet megelőző 1. év

Ft
320 000 000
537 416

15

-158 650 000

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;-)

224 676 494

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

386 563 910

2007.évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

906

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

462

347 505 000

8

címzett

0

0

9

egyedi

41

34 835 000

10

ÖSSZESEN

503

382 340 000

11

Ebből céltámogatás
Tárgy évi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai
Tárgy évi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
össz.

61

95 000 000

0

0

503

382 340 000

2

120 000 000

12
13
14

15

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)
Tárgyévet követő évekre vonatkozó döntésből
meghiúsult
2006.évi keretmaradvány (5-10)

4 223 910

16/1

Szakterület támogatása miniszteri keretből

48

345 050 000

16/2

38

258 241 000

17

Szakterület támogatása KIEMELT KULTURÁLIS
ESEMÉNYEK IDEIGLENES SZAKMAI
KOLLÉGIUM keretből
Szakterület támogatások más keretből
(16/1+16/2+…)

86

603 291 000

18

A szaktetület tárgy évi összes támogatása (3+10+17)

604

826 981 000

2007.évi technikai halasztott döntések
A kollégium beszámolója

0
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1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1-4. A Zenei Kollégium, mint a hazai zenei élet legfőbb mecénása, lehetőségei és szakmai
meggyőződése alapján, ha különböző hangsúlyokkal is, de valamennyi törvényben
meghatározott feladatának igyekezett eleget tenni. Az alkotó értékteremtés, a
rendezvénytámogatás, a zenei dokumentálás, a nemzetközi jelenlét, a zenei publikációk segítése,
az egyes zeneszakmai műfajok résztámogatása, a kultúraközvetítés megannyi változatának
éltetése, vagy éppen a közösségi tevékenység elősegítésének feladatai között azonban elsősorban
a 2007. évi költségvetés szorító helyzete miatt, jelentősen nőttek ezek a hangsúlykülönbségek.
Az előző esztendők érzékelhetően erősödő zenetámogatási tendenciái megtorpantak, sőt, egy
meglehetősen romló, kiegyensúlyozatlan, időnként kapkodó támogatáskezelési folyamattal
kellett szembesülnünk.
Mindezek ellenére a legfontosabbnak ítélt feladatait ebben az esztendőben is maradéktalanul
ellátta a kollégium: ezúttal minden érintett társintézmény jó tervezési és szakmai
együttműködése eredményeképpen kiemelkedően szépen sikerült a nemzeti Kodály-évforduló,
rangosak voltak az ezzel kapcsolatos nemzetközi megjelenések (pl. a Brüsszeli Magyar Intézet
támogatott koncertsorozata), eredményesen zárult és jelenleg is tart a Műemléki Orgonák
felújítási programja, megvalósult valamennyi hagyományosan jelentős komolyzenei zenei
fesztivál, verseny, mesterkurzus és hangversenysorozat. Ugyanakkor a Bartók-lemezösszkiadás
és a szintén külön támogatott Kodály-lemezciklus mellet egy késői meghívásos lemezkiadási
pályázattal is csak a korábbiak felét tudtuk abszolválni, lényegében elmaradtak a zenetudományi
szakmai és könyvkiadási támogatások és immár végleg a megjelenési tárgyévre csúszott a zenei
laptámogatás teljes keretösszege.
A sort folytatva mindenképpen ki kell térnem a könnyűzene-világzene-dzsessz műfajok
támogatási gyakorlatára. Megerősítve, hogy a kollégiumi szakfelelősök továbbra is mindvégig
korrekt és felelős együttműködéssel vettek részt a közös munkában, és mindannyian elfogadtuk a
műfaj részkategóriáinak „cizellálását” – nem tagadható, hogy szakmailag ismét és ismét vitatjuk
a műfaj általános, támogatottsági helyzetét. Figyelemmel és igazodva is a szerintünk mértékében
túldimenzionált miniszteriális támogatási programokra, a korábbiaknál lényegesen kevesebbet,
csak a valóban egyetemes értékfogalmakkal magyarázható produktumokra fordíthatunk
támogatásunkból.
1.5-6. Miután a Kollégium zenei tevékenysége, hagyományosan kialakított szakmai témarendje
jól lefedi és tükrözi a zenei élet teljességét, hangsúlyváltást csak a szűkösségből fakadó
korlátozások kényszerítenek ki. Jelesül, adott tárgyévben mely témákat nem tudjuk kiírni, illetve
az egyes témákon belül milyen további szűkítéseket kell megfogalmazunk. Sajnos, immár
ismerve a 2008. évi keretszámokat, félő, hogy a hiány hangsúlyai szaporodni fognak.
2. Stratégiai kérdések
2.1. Zenetámogatási stratégiánk lényegében nem változott. Az elmúlt évben is, igazodva a
Bizottság útmutatásához, elég pontosan határoztuk meg szakmai prioritásainkat, kiemelve a
Kodály-évforduló nemzeti jelentőségét, meghatározva a legfontosabb zenei nagyrendezvények
rangsorát, s négy esztendő után ismét felvállalva a műemléki orgonák rekonstrukciós pályázatát.
Újra megerősítettük azt a szándékunkat, hogy elaprózott támogatások helyett koncentráljunk a
nagyobb lélegzetű eseményekre, figyeljünk erőteljesebben az egyes pályázatok reális
megvalósíthatóságára, és éljünk jobban a meghívásos és egyedi pályáztatás lehetőségeivel. De
amíg 2006-ban – takarékoskodásként –azt döntöttük el, hogy nem bővítjük pályázati
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kategóriáinkat, idén az orgonapályázat felvállalása és a költségvetés csökkenése miatt minden
meghirdetett kategóriában csökkentettük pályázati kereteinket. Ezzel összefüggésben nagyobb
jelentőséget adtunk a szakmailag kiemelkedő egyedi pályázatoknak, és meghívásos pályázati
formában bonyolítottuk le összes hanglemezpályázatunkat.
2.2 Szakmai integrációnk a zenei életben továbbra is meglehetősen széleskörű: szinte minden
meghatározó zenei intézménnyel, társadalmi, civil szervezettel van kapcsolatunk, ha szükséges,
együttműködésünk. A kulturális tárcával kiváltképp évfordulós ügyekben dolgoztunk együtt,
legeredményesebben a Nemzeti Évfordulók Titkárságával. De tavalyi beszámolómtól eltérően
2007-ben általában is jobb volt információs együttműködésünk az OKM-el, amire nagy szükség
is volt, hogy elkerüljük a korábban néha pazarló „kettős” pályáztatásokat.
2.3 Éves költségvetésünknél maradva, sajnos csak ismételhetem tavalyi beszámolóm e fejezetét,
miszerint „alapvető stratégiai kérdés, hogy a szakmai kollégiumok milyen garantált költségvetés
birtokában tervezhetik meg pályázati rendjüket, hogy milyen időtávra, többéves ciklusra
tekinthetnek előre, és hogy milyen információkkal rendelkezhetnek az egyéb, kiváltképp
szakminisztériumi támogatások tárgyában”.
Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy az egyelőre legjelentősebb hosszú távra elkötelezett
támogatásunk, a Bartók-lemezösszkiadás magvalósulása – miközben a megjelent kiadványok
egyre jelentősebb nemzetközi sikereket aratnak – lassabban halad a tervezettnél, kikényszerítve a
szerződés módosítását, esetleg újrapályáztatását. (Ezzel kapcsolatban jegyzem meg, hogy ennek
a pályázatnak a kezelésében, de általában is minden tekintetben, komoly segítséget kaptunk az
Igazgatóság munkatársaitól.)

3. Működési kérdések
3.1,2,3 Már az előző fejezetben érintettem a kollégium és az Igazgatóság együttműködésének
„javulását”, ami nagy mértékben köszönhető mind Nagy Erika, mind az őt váltó Koltai Györgyi
hozzáértésének és személyiségének. Azt azonban hadd merjem remélni, hogy ez a sűrű
fluktuáció – három esztendő alatt négy titkár! – immár megszűnik, és a jövőben az egyik,
mennyiségileg is legnagyobb feladattal bíró kollégium e téren megnyugtatóan tudja ellátni
munkáját. Vitánk, illetve gondunk az év során csupán az előzetes tervektől eltérően megvalósuló
„pályázati naptárral” adódott. Belátva, hogy nagyon nehéz az egész NKA számára egyenletesen
teljesíthető menetrendet felállítani, javasoljuk, hogy a jövőben az egyes szakmai érdekeket
jobban figyelembe vevő előzetes tervek készüljenek, illetve azokat pórbáljuk meg is valósítani.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1 A zenei pályázatok száma összességében alig változott az előző évhez képest – összesítve a
kiírásra, meghívásra és a folyóiratokra érkezett pályázatokat –, változatlanul közelítik az ezer
darabot. Végül is – a csökkentett pályázati kiírások okán – az igényekhez viszonyított teljesítés
aránya sem változott lényegesen: a kereken 1,6 milliárd forintnyi kérelemből összesen kb. 380
milliót, tehát kb. negyedrészt tudtuk teljesíteni. (A sikeres pályázatok darabszámainak aránya
meghaladta az 50%-ot.)
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Pályázati kiírásainkban majd minden alkalommal részleteztük az elbírálás szempontjait is –
tapasztalataink szerint, valóban könnyítve, egyszerűsítve döntéshozatalunkat. Ma már
elmondható, hogy ezeket a témákra fókuszáló kéréseket, illetve feltételeket a pályázók sem
tekintik felesleges zaklatásnak.

Zárószó
Végezetül hadd szóljak kollégiumunk személyi kérdéseiről, belső együttműködésünk
minőségéről. 10 fős testületünk tagjai, szakmai orientáltságuk alapján is, nagyon pontosan
lefedik zenei életünk, tehát felelős döntéshozatalunk sokrétűségét. Ugyanakkor elfogultság
nélkül állíthatom, hogy alapos egyéni felkészülésünk mellett és eredményeképpen, mindannyian
folyamatosan képesnek bizonyultunk az együttműködésre, belső szakmai konszenzusaink
megkötésére. Így döntéseink túlnyomó többségét egyhangú szavazással tudtuk megerősíteni és
felvállalni. Kétévnyi változatlan összetételünk után ez év végén három tisztújításra is sor került,
mindhárom esetben a Magyar Zenei Tanács delegálásaként. Lejárt a mandátuma Dobszay
Lászlónak, Zelinka Tamásnak és Zsoldos Bélának, új tagjaink lettek Boronkay Antal, Várbíró
Judit és Retkes Attila. Tehát a nagyszerű, rutinos kollégák távozása után az egyes szakmai
részterületek képviselete továbbra is kiváló kollégákkal folytatódhat. Első közös munkánk
alapján azt is bízvást megerősíthetem, hogy a jövőben belső együttműködésünk minőségében
sem lesz változás.

Szirányi János s.k.,
a Zenei Szakmai Kollégium
elnöke
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V. AZ NKA IDEIGLENES SZAKMAI
KOLLÉGIUMÁNAK 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA
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KEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK IDEIGLENES
SZAKMAI KOLLÉGIUM

Elnök: INKEI PÉTER
Titkár: Nagy Józsefné
db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

851 000 000

2

Előző évi keretmaradvány (+;-)

10 016 570

3

Tárgyévi keretet terhelő, megelőző évek
kötelezettségvállalásai(-)

4

egyéb évközi keretmódosítások (+;-)

5

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

353 159 113
1 214 175 683

2007. évi döntések
6

Beérkezett pályázatok

142

Támogatott pályázatok (tárgyévi keret terhére)
7

pályázatok felhívás szerint

8

címzett

9

egyedi

10

ÖSSZESEN

11

Ebből céltámogatás

12

Tárgyévi keretet nem terhelő, következő évek
kötelezettségvállalásai

13

Tárgyévi keretet nem terhelő kötelezettség vállalás
össz.

14

Támogatott pályázatok mindösszesen (10+13)

15

2007. évi keretmaradvány (5-10)

130

1 189 613 556

130

1 189 613 556

51

389 682 556

130

1 189 613 556
24 562 127
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A kollégium beszámolója
A kollégium 2007-ben tizenegy meghívásos felhívást tett közzé, továbbá előkészített egy, 2008.
elején meghirdetett nyílt pályázatot. A tizenegy felhívás nyomán 130 pályázó részére
1 189 613 556 forint támogatásról született döntés.

Kiemelt kulturális események (két felhívás)
A kollégium alapfeladatához leginkább a nagyrendezvények (fesztiválok, egyéb kiemelt
kulturális események) körére kiírt két felhívás kapcsolódik. Az ezek nyomán megítélt 800 millió
forintot kitevő támogatás követésére az előző évben kezdeményezett monitori eljárást
tökéletesített formában alkalmaztuk. A monitorok 54 eseménymenet közbeni vizsgálatát
végezték el. A főbb szakmai következtetéseket a monitori összefoglalóból emelem át:
Az NKA által 2007 évben támogatott rendezvények egyötödéről a monitori jelentések alapján az
a kép alakult ki, hogy elsősorban kulturális értéke miatt érdemes a támogatásra; egy tizedéről,
hogy turisztikai értéke miatt, és a látogatott események 60%-át mind kulturális, mind turisztikai
értéke miatt támogathatónak ítélték. A monitorozás egyik fontos eredményének tartjuk, hogy
nem igazolta azt az olykor hallott - s talán épp e jelentés alapján mondhatjuk, téves előítéletet mely szerint gyenge minőségű rendezvények nyernek támogatást.
Maguknak a benyújtott és elfogadott pályázatoknak a színvonalát is értékelték a monitorok. A
pályázók gyakran általánosságokban fogalmaznak, a monitorok olykor úgy ítélték meg, hogy a
pályaművek az előző éviek egyszerű lemásolásával és a legszükségesebb – általában csak a
programokra vonatkozó – módosításokkal készültek. A benyújtott pályaművek fő erőssége közé
tartozik az események szakmai koncepciójának, kulturális jelentőségének ismertetése, valamint a
települések imázsára gyakorolt hatásának kifejtése. A fejlesztendő területek közé sorolhatók a
tervezett újítások, marketing tervek, célcsoportok meghatározása és a turisztikai jelentőség
számszerű adatokkal alátámasztott bizonyítása. A pályázatok jellemző hiányosságaként a saját
bevétel nem megfelelő alátámasztása, tervezése és a munkahelyteremtő szerep igazolásának
hiányosságai említhetők.
A megvalósuló eseményeken a monitorok rendre magasra értékelték az NKA-ÖTM által
közösen támogatott rendezvények kulturális jelentőségét, a szervezés és a szolgáltatások
minőségét, valamint az infrastruktúrát. Ez megerősíti, hogy érdemes a kétféle forrást (NKAOKM), illetve a kétféle szemléletmódot (kultúra-turizmus) vegyíteni.
A rendezvények legfőbb hiányosságai a marketing tevékenység és a közönség szempontok
figyelembevétele terén mutatkoztak. A monitori jelentésekből az is kiderül, hogy ritkán találni a
rendezvény lázában égő települést, ahol mindent elborítanának a plakátok, ahol valódi fesztivál
hangulat lenne.
A rendezvények mintegy ötödénél fordult elő, hogy a források csökkenése miatt romlott a
programkínálat (kevesebb program, rövidebb fesztivál, gyengébb programok), azonban ez
többnyire az eredeti pályázatban vázolt tervekhez, s nem a meghirdetett műsorokhoz képest
jelentett csökkenést. Ahol apróbb változások történtek a meghirdetett programhoz képest,
többségében a fellépők megbetegedése (vagy olykor egyéb váratlan esemény) miatt vagy
szerepcsere történt (más fellépő művész, zenész, zenekar), vagy egyszer-egyszer más előadás
került a programba.
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Az NKA több ezer ingyen program megvalósulásához járult hozzá 2007. évi támogatásaival.
Összesen több mint 7000 ingyenes program volt a rendezvényeken, a belépős programok teljes
száma 2300 körüli volt. A monitorozott eseményeket összesen legalább 2,8-3 millió ember látta.
Ezen felül további 200-500 ezerre becsüljük az adatot nem szolgáltató események
látogatottságát, így az összes látogató száma 3,2-3,5 millióra becsülhető.
Új tendencia, hogy a régóta megrendezett Ünnepi Könyvhét, illetve „A Könyvtárak Összefogása
a Társadalomért” rendezvénysorozat mellett egyre több közművelődési feladatot betöltő
esemény jelenik meg (pl.: a Múzeumok Éjszakája, A Festészet Napja, a Múzeumok Őszi
Fesztiválja, vagy a Szertárak Titkai utazó kiállítások) és válik egyre népszerűbbé.
A közönség bővítésére vonatkozó tervekkel kapcsolatban azt találtuk, hogy a fiatalabb
generációt kívánja elérni a szervezők kb. tizede, a gyerekek megcélozása a közönség növelése
kapcsán a rendezvények mintegy 15%-ánál fordult elő. Sok tervben szerepel a külföldi turisták
arányának növelése, illetve tudatosabb elérése. Kimaradnak a tervekből az idősebbek, az
alacsonyabb társadalmi státusú rétegek és a fogyatékkal élők.
A fenntarthatóságra vonatkozó megfigyeléseink azt mutatták, hogy a támogatott események
nincsenek kellően felkészülve az állami szerepvállalás arányának csökkenésére, s nem fordítanak
kellő figyelmet pótlólagos források bevonására. Bár a szervezők 56%-a lehetőségeket lát a
bevétel növelésére (elsősorban a jegyár- és kereskedelmi bevételek növelése révén) az annak
eléréséhez vezető úton még csak bizonytalan lépéseket tettek.
Jelentős a helyi lakosok, s főleg a civil szervezetek hozzájárulása a fesztiválokhoz. A
rendezvények 69%-át segítették önkéntesek, az 54 vizsgált fesztiválon összesen majdnem
kétezer fő. A rendezvények mintegy fele igen erősen kötődik a neki helyet adó település tárgyi és
szellemi örökségéhez és legtöbbjük küzd az egyediség, az identitás hangsúlyozásáért. A legtöbb
esetben azonban a szervezők még nem jutottak el odáig, hogy az egész település, térség
fejlődésének kontextusában nézzék saját rendezvényüket.
A pályázók legfőbb elvárása az NKA pályáztatási rendszerével szemben a nagyobb
kiszámíthatóság. A pályázók többségének elvárása az, hogy legyen kiszámítható, évről-évre
ugyanazon ütemezés szerint zajló pályázati rendszer. Lehetőleg egy évben kétszer legyenek
kiírások, hogy a tavaszi-őszi rendezvények egyaránt a támogatás nagyságának ismeretében
véglegesíthessék a programjukat.
Megítélésünk szerint a kulturális rendezvényeknek és más jelentősebb projekteknek nyújtott
támogatás megvalósulásának, hatásainak menet közbeni monitorozása jelentős (visszajelző,
orientáló, olykor fegyelmező) hatással van a támogatásban részesülőkre, az ily módon szerzett
információk érdemi módon járulnak hozzá a szakmai ellenőrzéshez és kézzel fogható segítséget
nyújtanak a pályázati rendszer folyamatos tökéletesítéséhez.

Monitorozás (két felhívás)
Az együttesen 7,6 millió forintos támogatás valójában egységes rendszerben végzett folyamatra
vonatkozott (a második felhívás kiegészítő jelleggel történt). A monitorozás tapasztalatait
stratégiai érvénnyel ajánljuk az NKA figyelmébe. A rendezvények esetében a menet közben,
külön felkészített monitorok bevonásával történő megfigyelés minőségi többletet nyújt az NKA
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hagyományos szakmai értékelési rendjéhez képest, ami utólag, a szervezők írásos beszámolója
alapján zajlik.
Holland-flamand fesztivál (egy felhívás)
Egyedi jellegű rendezvényről van szó, amelynek egyik különlegessége a két országra kiterjedő
németalföldi kultúra egységes megjelenése. A másik, az NKA szempontjából lényegesebb
sajátosság, hogy a kultúra egyoldalú importja helyett minden produkcióban magyar partnereket
vontak be.
EU támogatáshoz való hozzájárulás (egy felhívás)
Az NKA-nak ezt a kezdeményezését Európa-szerte megkülönböztetett figyelem övezi. Minden
körülmények között fenntartani, folytatni javasoljuk. A nemzetközi bíráló testületek pozitív
döntése biztosítékot jelent a megfelelő minőségre, és mivel a projektek értelemszerűen
nemzetközi összefogást tételeznek föl, ezáltal az NKA is aktív részese az európai kulturális
együttműködésnek.
Kultúrakutatási támogatás (két felhívás)
A kulturális élet különféle vonatkozásaira irányuló kutatásokat a Bizottság megbízása alapján
minősítettük „kiemelt kulturális eseménynek” és ügykörünkbe vontuk. A kollégium
meggyőződéssel támogatja, hogy az NKA részt vállaljon az ilyen természetű vizsgálatokból.
Eseti támogatások (három felhívás)
Két program kiírása és elbírálása történt a beszámolási időszakban, a megvalósulás a 2008. évre
húzódik át. A Nyugat című folyóirat centenáriumi támogatása minden szempontból kiemelt
kulturális eseménysorozat. Hosszabb távú szándékkal, mindazonáltal kipróbálási jelleggel történt
a Revizor című kritikai sorozat támogatása, ami bizonyos szempontból a monitorozási
kezdeményezéshez társítható, hiszen ennek is a korábbinál érdemibb visszacsatolás a lényege.
A zenekarok támogatására eszközölt pályázat egy korábbi gyakorlat befejező fázisa volt, ami
egyúttal azt igazolta, hogy ennek a támogatásnak más keretek között, egyúttal másik szakmai
kollégium gondozásában kell történnie.
Budapest, 2008. február 29.

Inkei Péter s. k.,
a Kiemelt Kulturális Események
Ideiglenes Kollégiumának elnöke
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1. sz. melléklet
2007. ÉVI MÓDOSÍTOTT KERET
2007. január 1–-2007. december 31.

Kollégium
Állandó szakmai kollégiumok
10 Mozgókép
13 Szinházi
14 Zenei
15 Táncművészeti
16 Képzőművészeti
17 Iparművészeti
18 Fotóművészeti
19 Népművészeti
20 Közművelődési
21 Könyvtári
22 Levéltári
23 Múzeumi
24 Építőművészeti
25 Ismeretterjesztés és Környezetkultúra
26 Szépirodalmi
27 Műemléki És Régészeti
Állandó szakmai kollégiumok összesen
Miniszteri
40 Nagyrendezvények
41 Központi Intézmények
43 Egyéb Egyedi
Miniszteri összesen
Miniszteri keretből pályázat
Drámaírói pályázat ideiglenes szakmai
55 kollégium
Miniszteri keretből pályázat összesen
Kiemelt programok
Kiemelt kulturális események ideiglenes
66 szakmai kollégium
Kiemelt programok összesen
NKA összesen:

Év eleji jóváhagyott Aktuális jóváhagyott
keret
keret
370 000 000
280 000 000
320 000 000
200 000 000
330 000 000
248 000 000
131 000 000
220 000 000
410 000 000
310 000 000
300 000 000
350 000 000
104 000 000
268 000 000
356 000 000
390 000 000
4 587 000 000

266 000 000
216 000 000
414 000 000
185 000 000
297 000 000
228 400 000
119 800 000
251 000 000
373 000 000
371 500 000
273 000 000
651 550 000
95 200 000
284 900 000
264 300 000
377 550 000
4 668 200 000

400 000 000
379 247 704
1 081 752 296
1 861 000 000

400 000 000
379 247 704
1 033 152 296
1 812 400 000

0
0

48 600 000
48 600 000

851 000 000
851 000 000

1 172 000 000
1 172 000 000

7 299 000 000

7 701 200 000
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2. sz. melléklet
2007. ÉV ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI

NKA
Mozgókép Szakmai
Kollégium
Színházi Szakmai
Kollégium
Zenei Szakmai
Kollégium
Táncművészeti Szakmai
Kollégium
Képzőművészeti
Szakmai Kollégium
Iparművészeti Szakmai
Kollégium
Fotóművészeti Szakmai
Kollégium
Népművészeti Szakmai
Kollégium
Közművelődési Szakmai
Kollégium
Könyvtári Szakmai
Kollégium
Levéltári Szakmai
Kollégium
Múzeumi Szakmai
Kollégium
Építőművészeti Szakmai
Kollégium
Ismeretterjesztés És
Környezetkultúra
Szakmai Kollégium
Szépirodalmi Szakmai
Kollégium
Műemléki és Régészeti
Szakmai Kollégium
Állandó szakmai
kollégiumok

Technikai
halasztott
döntés db

Technikai
halasztott
db

Érvénytelen
db

Elutasított
db

Halasztott
db

Támogatott
db

379

291

6

122

0

163

0

1 433 106 315

467 434 673

242 866 940

232 078 940

10 788 000

595

535

7

278

0

250

0

937 715 154

402 923 753

226 917 000

226 917 000

0

942

906

19

384

0

503

0

1 910 852 025

1 159 746 274

382 340 000

382 340 000

0

583

351

40

118

0

193

0

822 469 312

321 505 451

122 718 600

122 718 600

0

1079

1079

46

489

18

526

3

1 202 918 894

608 220 828

227 219 962

227 219 962

0

398

404

21

90

0

292

31

562 724 688

447 705 429

270 773 423

270 773 423

0

331

334

4

165

0

165

13

439 758 246

232 697 905

128 463 649

128 463 649

0

1055

1064

101

390

0

573

0

1 010 230 661

641 284 669

283 578 000

251 248 000

32 330 000

1390

1288

270

344

0

674

0

1 810 604 525

997 206 935

391 475 000

384 375 000

7 100 000

582

582

26

100

0

456

16

601 368 473

497 287 514

462 390 050

462 390 050

0

358

358

4

95

0

258

6

441 920 508

336 915 352

273 248 000

273 248 000

0

688

688

7

320

0

361

14

1 592 296 357

1 064 522 537

749 137 000

746 137 000

3 000 000

165

157

20

74

0

63

18

249 827 001

114 465 933

89 741 486

89 741 486

0

827

844

31

448

0

365

2

1 485 869 441

623 183 491

383 882 000

383 882 000

0

621

620

34

329

0

257

6

977 840 923

536 691 602

362 390 000

362 390 000

0

350

322

15

127

0

180

0

1 916 221 586

968 077 431

361 467 000

361 467 000

0

10343

9823

651

3873

18

5279

109

17 395 724 109

9 419 869 777

4 958 608 110

4 905 390 110

53 218 000

1

Megítélt
támogatás Ft

Tárgyévi keret
támogatás Ft

Következő
évi keret
támogat. Ft

Elbírált
db

1

Igényelt
támogatás Ft

Támogatott
pályázatok
igénye Ft

Beérkezett
db
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NKA

Beérkezett
db

Elbírált
db

Érvénytelen
db

Elutasított
db

Halasztott
db

Támogatott
db

ebből technikai
halasztott

101

111

0

20

0

89

2

2

0

0

0

2

Miniszteri - Központi
Intézmények
Miniszteri - Egyéb

31
298

31
298

0
0

0
0

0
0

Miniszteri

331

331

0

0

Drámaírói Pályázat
Testülete

63

63

3

Miniszteri Keretből
Pályázat

63

63

Kiemelt Kulturális
Események Ideiglenes
Szakmai Kollégium

142
142
10879

Miniszteri Nagyrendezvények

Kiemelt programok

Technikai
halasztott
db

Technikai
halasztott
döntés db

2

Igényelt
támogatás Ft

Támogatott
pályázatok
igénye Ft

Megítélt
támogatás Ft

Tárgyévi keret
támogatás Ft

Következő
évi keret
támogat. Ft

229 445 664

252 511 692

171 019 951

171 019 951

0

0

180 500 000

180 500 000

180 500 000

180 500 000

0

31
298

0
0

391 648 787
814 216 000

391 648 787
814 216 000

391 648 787
814 216 000

383 648 787
810 216 000

8 000 000
4 000 000

0

331

0

1 386 364 787

1 386 364 787

1 386 364 787

1 374 364 787

12 000 000

34

0

26

0

154 968 835

62 210 000

48 600 000

48 600 000

0

3

34

0

26

0

154 968 835

62 210 000

48 600 000

48 600 000

0

142

2

10

0

130

0

2 246 084 961

2 043 849 329

1 189 613 556

1 189 613 556

0

142
10359

2
656

10
3917

0
18

130
5766

0
109

2 246 084 961
21 183 142 692

2 043 849 329
12 912 293 893

1 189 613 556
7 583 186 453

1 189 613 556
7 517 968 453

0
65 218 000
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3. számú melléklet
PÁLYÁZATOK 2002–2007

Pályázat
éve
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Beérkezett Elbírált pályázat Támogatott pályázat
db
db
db
11 245
11 245
6 605
12 459
12 459
7 213
14 888
14 750
8 133
12 683
12 683
6 483
11 820
11 578
6 301
10 879
10 359
5 766
73 974
73 074
40 501

Igényelt támogatás
Ft
15 649 192 483
19 481 941 316
28 244 874 215
23 226 258 819
20 628 007 653
21 183 142 692
128 413 417 178

Megvalósításhoz szükséges
összeg Ft
42 344 288 543
45 214 211 567
71 803 148 268
56 593 030 356
53 379 752 082
48 565 988 026
317 900 418 842

Támogatott pályázatok
Megítélt támogatás
igénye Ft
Ft
9 114 654 354
5 644 770 025
11 933 023 799
7 021 916 385
14 881 172 998
8 676 401 259
13 981 854 881
8 423 091 313
11 750 666 986
7 482 679 020
12 912 293 893
7 583 186 453
74 573 666 911
44 832 044 455
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4. számú melléklet
BEÉRKEZETT ELSZÁMOLÁSOK FELDOLGOZÁSÁNAK ALAKULÁSA 1994–2007

S.sz. Megnevezés
1.

2.

2.

Befejezett pályázatok

3.

Pénzügyileg ellenőrzött, szakmai
ellenőrzésre váró pályázatok

4.
5.

Jogi úton lévő pályázatok
Elszámolás alatti pályázatok

8.

Elszámolásra felszólított
pályázatok
Elszámolásuk később aktuális
Nem lezárt pályázatok
együtt (3-7)

9.

Támogatott pályázatok összesen
(2+8)

10.

Befejezett pályázatok a
támogatott pályázatok arányában
( 2/9)

6.
7.

Megoszlás
a támogatott
pályázatok
%-ban
18.

1994
3.

1995 1996 1997 1998 1999
4.
5.
6.
7.
8.

2000
9.

2001
10.

2002
11.

2003
12.

2004
13.

2005
14.

2006
15.

2007 Együtt
16.
17.

2004

6292 4008 7001 4889 5848

5505

7194

6596

7194

8088

5935

4613

2044

77211

92,7

8

2

18

426

494

948

1,1

5
6

7
34

8
512

9
958

0
6

54
1516

0,1
2,0

2

6
4

83
212

85
3137

176
3353

0,2
3,9

3

0
2004

100

10

9

19

45

548

1688

3722

6047

7,3

6292 4008 7004 4889 5848

5508

7204

6605

7213

8133

6483

6301

5766

83258

100

99,9

99,9

99,9

99,7

99,4

91,5

73,2

35,4

92,7

99,9

0

9

3

100

3

10

0

100

0

3

100

100

