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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
2005-BEN
A Nemzeti Kulturális Alapprogram (továbbiakban: NKA, Alapprogram) 2005-ben is teljesítette a törvényben meghatározott feladatait. A beszámolás évében azonban több feladat, több szempontból eltért ritmusában, megoldásában, újszerûségében a megelõzõ évek gyakorlatától.
Az NKA-ra, mint költségvetési fejezeti kezelésû elõirányzatra az államháztartási törvényben
meghatározott elõirányzat-gazdálkodási szabályokat kellett alkalmazni. Ez azt jelentette, hogy az
Alapprogram pénzügyi forrása elszakadt a tényleges kulturális járulék-bevételtõl, ami a stabil, kiszámítható gazdálkodási lehetõséget biztosította. Ugyanakkor – az állami költségvetés egyensúlyi helyzete miatt – kötelezõ év végi pénzmaradvány-képzésre kaptunk utasítást, amely az éves elõirányzat
mintegy 40 %-ára terjedt ki, korlátozva a tárgyévi pénzfelhasználás ütemét. Ez az intézkedés a támogatások egy részének 2006. évre történõ átütemezését eredményezte, amit az érintett pályázói kör
nem, vagy csak nehezen vett tudomásul. A feladatot a pályázókkal való szinte egyenkénti egyeztetés
keretében sikerült megoldani.
A pályázatok száma közel 20%-kal csökkent az elõzõ évihez viszonyítva. A csökkenés hátterében a célirányosabb pályázati felhívás, valamint a pályáztatási adminisztráció növekedése állhat.
Az NKA mûködésének 2004. évi átvilágítása alapján a Bizottság javaslatot tett a kollégiumi
struktúra átalakítására. A szakmai és politikai egyeztetések után azonban a struktúra, azon belül a kollégiumok feladatai, alapvetõ mûködési feltételei nem változtak.
A folyóirat-támogatások gyakorlatának felülvizsgálata után a Bizottság új alapokra helyezte a
támogatás elnyerésének feltételeit. Az intézkedés a meglévõ pénzeszközök koncentrált felhasználásával járt együtt, illetve ezzel párhuzamosan az elutasított pályázatok számának növekedésével. A
hatásvizsgálat a 2006. évre húzódik át.
Az NKA tevékenységének ismertebbé tétele érdekében a Bizottság kommunikációs stratégiát
fogadott el, amely eredményeként TV-ben, napilapokban, plakátokon stb. az NKA által támogatott
egyes programok a korábbinál összehasonlíthatatlanul nagyobb nyilvánosságot kaptak.
Az Állami Számvevõszék vizsgálata az elõzõ (1998-ban befejezett) vizsgálat óta eltelt idõszakra vonatkozott. A vizsgálat célja annak értékelése volt, hogy
– a Nemzeti Kulturális Alapprogram gazdálkodása, feladatellátási feltételeinek biztosítása célszerû volt-e, az Alapprogram pénzeszközei milyen eredményességgel járultak hozzá az elõirányzott
kulturális célok megvalósításához;
– az egyes kulturális szakterületek támogatási rendszere, a szakterületekre fordított pénzeszközök hasznosítása és az Alapprogramból támogatott szervezetek, személyek pályázati pénzfelhasználása eredményesen, hatékonyan történt-e, s milyen értékgyarapodást eredményezett.
A vizsgálat összefoglaló megállapításait a beszámoló külön fejezete tartalmazza.
A támogatott pályázók helyszíni ellenõrzése növekedett. Eredményként kell elkönyvelni azt is,
hogy nõtt a teljesítmény-ellenõrzések száma, ami a szakmai és pénzügyi együttes helyszíni
vizsgálatot jelenti.
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Jelentõs informatikai fejlesztések kezdõdtek el. Nevezetesen:
– A döntéstámogató-rendszer kialakítása a kurátorok munkájának megváltoztatását, az objektivitás növelését célozta. A fogadtatása vegyes visszhangra talált, ami azt jelzi, hogy tovább kell
javítani a rendszer feltételeit.
– Az on-line pályáztatási rendszer kialakítása elkezdõdött. Bevezetésére a 2006. évben kerül
sor.
– A pályázók terheinek csökkentése érdekében a köztartozás-igazolások beszerzéséhez – a Magyar Államkincstárral együttmûködve – próbálunk informatikai úton segítséget nyújtani. A rendszer
kialakítása folyamatban van, bevezetésére a 2006. évben kerül sor.
A fenti témák önmagukban is igen jelentõs, komplikált feladatot képeznek, ezért csak megfontolt, jól körülhatárolt feltételekkel kezdhettünk a fejlesztéshez a napi feladatok vitele mellett.
A fent vázolt extra feladatok mellett az Alapprogram és az NKA-t kezelõ Igazgatóság a tevékenységi körének megfelelõ székházba költözött, amely eredményeként a Bizottság és a szakmai kollégiumok részére a korábbinál lényegesen jobb munkafeltételeket lehet biztosítani.
A Nemzeti Kulturális Alapprogram 2005. december 31-i hatállyal megszûnt, jogutóda a Nemzeti Kulturális Alap. Az Alap törvényét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma az Alapprogram
Bizottságával, az NKA Igazgatóságának bevonásával készítette elõ a beszámolás évében. Az NKA
mûködése szempontjából a továbbiakban is fontos szempont az államtól való karnyújtásnyi távolság
garantálása, az Alap testületeinek függetlensége, a szakmai és társadalmi szervezetekkel való együttmûködés és – nem utolsó sorban – a nyilvánosság elõtti mûködés biztosítása. Csak ezzel a háttérrel,
támogatottsággal mûködhet kielégítõen a továbbiakban is a Nemzeti Kulturális Alap, amely az immár
12 éves mûködésével a kulturális ágazat kiemelkedõ pénzforrásává nõtte ki magát.

Perlik Pál s. k.,
igazgató

dr. Harsányi László s. k.,
az NKA Bizottságának elnöke
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TÁJÉKOZTATÓ
A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
BIZOTTSÁGÁNAK
2005. ÉVI MÛKÖDÉSÉRÕL
A BIZOTTSÁGI MUNKA RENDES MENETE
A Bizottság a 2005. év során tíz rendes, közöttük egy kibõvített ülést tartott, melyekre a szakmai kollégiumok elnökeit is meghívta.
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztere, Bozóki András a Bizottság két ülésére is
ellátogatott.
Rendkívüli ülés összehívására nem volt szükség. A Bizottság egy ülésén határozatképtelen
volt.
Az ülések napirendje az alábbiak szerint alakult:

2005. január 24. – kibõvített ülés
Napirend:
Pályázati keretek meghatározása
A kollégiumi tagok számára tervezett tréning
A pályázati adatlapok beérkezésével kapcsolatos szabályozás módosítása
Az NKA folyóirat-támogatási rendszere
Tájékoztató az informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos intézkedésekrõl
„A Nagy Könyv” program jelenlegi állásának ismertetése
Az NKA 2004. évi átvilágítása – Budapest Investment
Állami Számvevõszék vizsgálata

2005. február 7.
Napirend:
Az NKA kommunikációs munkaterve
A Kollégiumok 2006. évre vállalható kötelezettségvállalásának mértéke, illetve a rendelkezésükre álló 2005. évi pályázati keretek meghatározása
Az NKA 2005. évi Elnöki kerete
A kollégiumi tagok számára tervezett „tréning”
Fiatal mûvészek támogatása
Az 2004. évi ellenõrzési jelentés
Az Állami Számvevõszék ellenõrzésének folyamata
Az NKA törvénymódosításának elõkészítése
Szabó Ildikó levele az üdülési csekkek felhasználásáról
Kultúra 2000. kollégium új kurátorai
A kollégiumok 2004. évi szakmai beszámolói
Az informatikai fejlesztés állása
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2005. március 21. – miniszteri látogatás
Napirend:
Az NKA kommunikációs munkaterve – „Tematikus hónapok”
Az NKA 2005. évi elnöki kerete
Az NKA 2004. évi szakmai kollégiumi beszámolói
A Kultúra 2000 kollégium felfüggesztett döntése
Kollégiumi pályázati keretek – a Bizottság elnökéhez érkezett kérések
Személyi változások a közmûvelõdési kollégiumban
Az NKA kollégiumi tagjai számára szervezett ismeretátadó tréningek
„A Nagy Könyv” program eseményeinek ismertetése

2005. április 25.
Napirend:
A Bizottság 2004. évi beszámolója
Az NKA Igazgatóságának 2004. évi beszámolója
Tájékoztató a legutóbbi ülés óta született határozatokról
Az NKA törvénymódosításának elõkészítése
Az NKA új, ideiglenes kollégiumának megalakítása
Az NKA 15/2005. évi határozatának módosítása
Az NKA új ideiglenes kollégiumának kerete
Teljesítményellenõrzések az NKA-nál
Tájékoztató az Állami Számvevõszék ellenõrzési folyamatáról
Tájékoztató az NKA új székházának felújításáról
Tájékoztatás a döntés-elõkészítési rendszer bevezetésérõl

2005. június 6.
Napirend:
Az NKA ideiglenes kollégiumainak 2004. évi beszámolói
Az NKA Bizottságának 2005. évi munkaterve
Fiatal mûvészek támogatásának 2005. évi lehetõségei, valamint az e támogatásra elkülönítendõ kollégiumi keretek
Mûemléki szakmai kollégium kutatási keretének kérdése
Populáris zenekultúra ideiglenes kollégium tagjai
Képzõmûvészeti kollégium kérése
Jövõ évi költségvetés meghatározása
Az Állami Számvevõszék ellenõrzésének folyamata (tájékoztató)
Az NKA új székházának építési folyamata (tájékoztató)
Üdülési csekk a NKÖM által támogatott mûvészeti fesztiválokon
AZ NKA folyóirat-támogatási pályázatok betétlapjainak módosítása
Az NKA Táncmûvészeti szakmai kollégiumának döntésével kapcsolatos panaszok
Az NKA Informatikai fejlesztésének pillanatnyi állása, jövõbeli idõterve
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2005. szeptember 12.
Napirend:
Tájékoztató a 2005. évi kötelezõ pénzmaradvány-képzési kötelezettségrõl
Tájékoztató az NKA új törvényérõl
A mozgókép szakmai kollégiumi elnöki megbízatásának hosszabbítása
A mozgókép szakmai kollégium kérése
Kiemelt kulturális események ideiglenes kollégiumának létrehozása
Az NKA 2006. évi pénzügyi lehetõségei
Az NKA 2006. évre vonatkozó folyóirat-támogatása
Döntéstámogatási-rendszer – I. félévi tapasztalatok
Beszámoló és döntések a szervezetfejlesztéshez kapcsolódó feladatokról, vita a VHR
tervezetérõl
Az NKAI észrevételei a Bizottság 37-43/2005. határozataihoz
Az NKA Szépirodalmi, Népmûvészeti, Közmûvelõdési, valamint Ismeretterjesztés és Környezetkultúra kollégiumainak pályázati kiírásai
A Magyar Lapkiadók Egyesülete kulturális bizottságának javaslata a folyóirat-támogatási
rendszer támogatására
Tájékoztatás az Állami Számvevõszék vizsgálatáról
Tájékoztató az NKA új székházáról, a költözés folyamatáról
Tájékoztatás a teljesítményellenõrzésekrõl és a 2006. évi tervezés megindításáról
NKA Igazgatóság 2006. évre tervezett kiadása
Fiatal Mûvészek Támogatása – Budapesti Õszi Fesztivál
Folyóirat pályázatok miatt „eladósodott” kollégiumok szanálása

2005. október 10. – miniszteri látogatás
Napirend:
Folyóirat pályázatok miatt „eladósodott” kollégiumok szanálása
Az NKA szakmai kollégiumi beszámolóinak szempontrendszere
Az NKA Szépirodalmi szakmai kollégiumának kérése
Az NKA Ismeretterjesztés és környezetkultúra kollégiuma egyedi keretében módosítása
Az NKA 2005. évi tisztújítási folyamatával kapcsolatos feladatok
Az NKA pályázati rendszerének 2006. évi prioritásai és a kollégiumi pályáztatási keretek
tervezet
A 2006. évi folyóirat támogatások fõbb szempontjai és a MATESZ auditálás eredményei
Folyóirat-pályázati kiírások kérdése – Szépirodalmi, valamint Ismeretterjesztés és környezetkultúra szakmai kollégiumok kérdése
Tájékoztatás a Kiemelt kulturális események kollégiumának tagságáról
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2005. november 14.
Napirend:
Dr. Schneider Márta helyettes államtitkár kérése a Kiemelt kulturális események kollégium pályázataihoz
Az NKA 2006. évi kollégiumi pályáztatási keretei (2. változat)
Koncz Erika helyettes államtitkár kérése
Az NKA Szépirodalmi, valamint Könyvtári szakmai kollégiumainak 2006. évi kötelezettségvállalása
Javaslat az NKA új pályázati rendszerére
Javaslat a Képzõmûvészeti, Könyvtári, Ismeretterjesztési, Múzeum és régészet, valamint Zenei
szakmai kollégiumok elnökeinek személyére
Az NKA 2006. évi ellenõrzési terve
Marketing, PR kollégium elõkészítõ tanulmány
Az NKA informatikai fejlesztésének állása, idõterve
Tájékoztatás az Állami Számvevõszék vizsgálatáról
Vámos Miklós nyílt levele
Az NKA törvénymódosítási folyamata, módosított végrehajtási rendeletének szövege

2005. december 22.
Napirend:
Az NKA törvénymódosítási folyamata, módosított Végrehajtási rendeletének szövege
Az NKA 2005. évi tisztújítási folyamata
Az NKA 2005. évi kommunikációjának értékelése, 2006. évi kommunikációs javaslatok
Az NKA 2006. évi kollégiumi pályázati keretei (5. variáció)
Az NKA új, egységes pályázati adatlapjának kidolgozása
Tájékoztató az NKA 2005. évi kollégiumi „túlköltésekrõl”
„A Nagy Könyv” program lezárása, jövõje

Serly Piroska s. k.,
az NKA Bizottságának
titkára
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A BIZOTTSÁG ÜLÉSEIN
SZÜLETETT HATÁROZATOK
A Bizottság a 2005. év során tíz rendes, közöttük három kibõvített ülést tartott, melyekre a
szakmai kollégiumok elnökeit is meghívta.
Rendkívüli ülés összehívására nem volt szükség. A Bizottság két ülésén határozatképtelen volt.
Az üléseken a következõ határozatok születtek:

2005. január 24.
1/2005. (I. 24.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással elfogadta az NKA 2005. évi pályázati kereteinek prioritásait, általa meghatározott programjainak támogatását azzal a kiegészítéssel, hogy Harsányi László Merényi Judit bizottsági taggal további tárgyalásokat folytat a mûvészeti oktatás támogatásainak
módozatairól; majd a Bizottság egy késõbbi idõpontban mindezek ismeretében dönt az egyes szakmai
kollégiumok rendelkezésére álló keretek konkrét mértékérõl.
2/2005. (I. 24.) sz. határozat:
A Bizottság nyolc igen és három nem szavazat mellett úgy határozott, hogy a folyóirat-támogatás okán a 2005. évre eladósodott szakmai kollégiumokat a túlköltött összeg 50%-os mértékében
szanálja.
3/2005. (I. 24.) sz. határozat:
A Bizottság a kollégiumi tagok számára tervezett tréing tárgyában egyhangúlag döntött a
következõkben:
– sürgõsen és haladéktalanul, legkésõbb március 15-ig meg kell szervezni, és le kell bonyolítani az összejöveteleket;
– a tréningek szervezésébe és lebonyolításába az NKA-nak külsõ céget kell bevonnia;
– a képzésekben az NKA munkatársai, valamint a Bizottság tagjai aktívan részt vesznek;
– a kollégiumi tagok számára szervezett „összeszoktató” program nem lehet hosszabb egy
napnál.
4/2005. (I. 24.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúan döntött abban, hogy felkéri az Igazgatóságot, a Magyar Terjesztés Ellenõrzési Szövetséggel az NKA által támogatásban részesülõ lapok auditálása tárgyában kezdje meg
a szerzõdés elõkészítését.
5/2005. (I. 24.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag döntött abban, hogy a Budapest Investment által 2004-ben elkészített
átvilágítási munkát elfogadja, s egyben felkéri az Igazgatóságot, hogy a szerzõdésben foglaltak
szerint járjon el.
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2005. február 7.
6/2005. (II. 7.) sz. határozat:
A Bizottság, egyhangú szavazása értelmében az NKA kommunikációs tevékenységébe, valamint a kommunikációs tevékenységek megvalósítására vonatkozó szükséges közbeszerzési eljárás
elõkészítési folyamatába, lebonyolításába külsõ szakértõi tanácsadót von be.
7/2005. (II. 7.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az elkészített „Tematikus hónapok” kommunikációs tevékenységi tervet elfogadja, azzal a kitétellel, hogy az abban foglalt hónap-beosztásokról a közeljövõben további egyeztetések folynak.
8/2005. (II. 7.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással döntött, hogy valamennyi szakmai kollégium esetében a
2006–2007. évekre vállalható kötelezettség mértékét egységesen 15%-ban határozza meg; s egyben
törli korábbi döntését a folyóirat-támogatás minimumáról; továbbá egyetértett abban, hogy a kötelezettségvállalási mérték emelésének kérdését a második félév elején napirendre tûzi.
9/2005. (II. 7.) sz. határozat:
A Bizottság 2005. januári 24-ei ülése 2. számú határozatát módosítva, egyhangú szavazással
döntött a szakmai kollégiumoknak 2005. évben rendelkezésére álló keretek mértékérõl.

2005. március 21.
10/2005. (III. 21.) sz. határozat:
A Bizottság, – a korábban elfogadott NKA kommunikációs stratégiával összhangban készült –
„Tematikus hónapok” éves programjavaslatát egyhangú döntéssel elfogadta; azzal a kiegészítéssel,
hogy a márciusra tervezett, ún. „Induló sajtótájékoztatót” minél elõbb meg kell tartani, valamint az
építõmûvészet témakörét szeptember hó folyamán népszerûsíti.
11/2005. (III. 21.) sz. határozat:
A Bizottság, egyhangú szavazással a 2005. évi elnöki keret nagyságát 12 millió forintban határozta meg.
12/2005. (III. 21.) sz. határozat:
A Bizottság, az NKA tizenhat állandó szakmai – azaz, az Építõmûvészeti, Fotómûvészeti, Iparmûvészeti, Ismeretterjesztés és környezetkultúra, Képzõmûvészeti, Könyvtári, Közmûvelõdési, Levéltári, Mozgókép, Múzeumi, Mûemlék és régészet, Népmûvészeti, Szépirodalmi, Színházi,
Táncmûvészeti és Zenei – kollégiuma 2004. évi beszámolóját egyhangúlag elfogadta.
13/2005. (III. 21.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással a Kultúra 2000 ideiglenes szakmai kollégium 1/2005. számú döntési ülésén született 6031/0026-os számú pályázatát – a kollégium egyik tagjának összeférhetetlenségébõl fakadó érvénytelensége ellenére – támogatásban részesítendõnek ítéli.
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14/2005. (III. 21.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az NKA Kultúra 2000 ideiglenes szakmai
kollégiumának tagságát egy fõvel bõvíti (a személy felkérésére késõbb kerül sor).

2005. április 25.
17/2005. (IV. 25.) sz. határozat:
A Bizottság az NKA Bizottságának 2004. évrõl szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.
18/2005. (IV. 25.) sz. határozat:
A Bizottság az Miniszteri keretrõl szóló 2004. évi beszámolót egy tartózkodás mellett hét igen
szavazattal elfogadta.
19/2005. (IV. 25.) sz. határozat:
A Bizottság az NKA Igazgatóságának 2004. évi beszámolóját egyhangú szavazással elfogadta.
20/2005. (IV. 25.) sz. határozat:
A Bizottság egyetértett abban, hogy az NKA-ról szóló törvénymódosítás a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma elé tárgyalásra kerüljön.
21/2005. (IV. 25.) sz. határozat:
A Bizottság egy ellenszavazattal úgy döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszterének javasolja az NKA szervezetén belül új, „Populáris zenekultúra ideiglenes kollégium” létrehozását.
22/2005. (IV. 25.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a 15/2004 (IV. 12.) döntését módosítva, a
korábban a Színházi kollégium keretéhez átcsoportosított 4 millió Forintot visszaveszi.
23/2005. (IV. 25.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú döntése alapján, a 20/2005. (IV. 25.) döntése alapján újonnan alapítandó
Populáris zenekultúra ideiglenes kollégiumának pénzügyi forrásait a következõ összegek
átcsoportosításával biztosítja:
– Zenei kollégium keretébõl
5 millió Ft
– Közmûvelõdési kollégium keretébõl
5 millió Ft
– Kultúra 2000 kollégium keretébõl
4, 5 millió Ft
– a Bizottság által korábban a színház kollégiumhoz rendelt keretbõl
4 millió Ft
– a Bizottság által korábban elkülönített keretbõl
7, 5 millió Ft
– a miniszteri keretbõl
1 millió Ft.
24/2005. (IV. 25.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag elfogadta az NKA Igazgatóságának Belsõ Ellenõrzési Osztálya által
elvégett teljesítmény-ellenõrzéseket, valamint a munkáról szóló jelentést.
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2005. június 6.
27/2005. (VI. 6.) sz. határozat:
A Bizottság az NKA Amatõr együttesek utaztatása, Nemzeti és etnikai kisebbségek, Közkultúra informatika, Kultúra és turisztika, Holocaust ideiglenes kollégiumai 2004. évrõl szóló beszámolóit
egyhangúlag elfogadta.
28/2005. (VI. 6.) sz. határozat:
A Bizottság 2005. évi munkatervét egyhangú szavazással elfogadta.
29/2005. (VI. 6.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a fiatal mûvészek támogatása érdekében a
2005. évi „Fiatal mûvészek a jövõnek” munkacímû program támogatására a következõ összegek átcsoportosításával hoz létre keretet:
– Táncmûvészeti kollégium
4 millió Ft
– Mozgókép kollégium
5 millió Ft
– Fotómûvészeti kollégium
3 millió Ft
– Képzõmûvészeti kollégium
5 millió Ft
– Iparmûvészeti kollégium
4 millió Ft
– Építõmûvészeti kollégium
3 millió Ft
– Színházi kollégium
5 millió Ft
– Zenei kollégium
5 millió Ft
– Kultúra 2000 keretbõl
6 millió Ft.
30/2005. (VI. 6.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a fiatal mûvészek támogatása érdekében
kiírandó meghívásos pályázat lebonyolításával, majd a pályázat megvalósulása után annak szakmai
ellenõrzésével az Építõmûvészeti szakmai kollégiumot bízza meg.
31/2005. (VI. 6.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a korábbi, valamennyi szakmai kollégium
esetében elkülönített 10 millió forintos kutatási keretekbõl fennmaradó összegek sorsáról a Bizottság
elnöke saját hatáskörében dönthet.
32/2005. (VI. 6.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy szavazott, hogy az NKA 2006. évi költségvetésének bevételi elõirányzatát a kormány által a 2006. évre prognosztizált infláció és fogyasztásnövekedés figyelembevételével az Igazgatóság tervezze meg.
A mûködtetésre fordítható keret megállapítására a szervezetfejlesztés alakulása, illetve a jövendõ irodaház várható üzemeltetési költségeinek figyelembe vételével az igazgató az elnökkel
egyeztessen és arról a Bizottságot a következõ ülésen tájékoztassa.
33/2005. (VI. 6.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy szavazott, hogy az NKA folyóirat-támogatási pályázatok (hagyományos és elektronikus folyóiratok számára hirdetetteknél egyaránt) betétlapjának és kitöltési útmutatójának módosítását a javasolt formában elfogadja; azzal a kitétellel, hogy az, részleteiben még
változtatásra szorul.
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2005. szeptember 12.
44/2005. (IX. 12.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazás mellett javasolja a miniszternek Kozma Károly, az NKA Mozgókép szakmai kollégiuma elnöki mandátumának egy évvel, azaz 2006. június 30-ig történõ
meghosszabbítását.
45/2005. (IX. 12.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazás mellett úgy döntött, hogy az NKA Mozgókép szakmai kollégiumának egy kiemelt pályázat miatt felhasznált egyedi pályázatra fenntartott keretét – a kollégium rendelkezésére álló keret belsõ átcsoportosítása által – 19,7 millió Forinttal megemeli.
46/2005. (IX. 12.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazás mellett úgy döntött, a nemzeti kulturális örökség miniszterének javasolja Inkei Péter vezetésével, a „Kiemelt kulturális események” ideiglenes kollégium
létrehozását.
47/2005. (IX. 12.) sz. határozat:
A Bizottság egy tartózkodás és tíz igen szavazat mellett úgy döntött, hogy az NKA szakmai
kollégiumai kötelesek a Bizottság által meghatározott folyóirat-pályázati felhívás szövegét alkalmazni; egyben felkéri Kázmér Judit bizottsági tagot, hogy a témához tartozó egyeztetéseket a Bizottság
javaslatai alapján az Igazgatósággal folytassa le.
48/2005. (IX. 12.) sz. határozat:
A Bizottság 38/2005. számú határozatát egyhangú szavazással megsemmisíti, s egyben felkéri
az Igazgatóságot a bizottsági vita során meghatározott célok kialakítási módjának kidolgozására.
49/2005. (IX. 12.) sz. határozat:
A Bizottság 39/2005-ös számú határozatát egyhangú szavazással megsemmisítette.
50/2005. (IX. 12.) sz. határozat:
A Bizottság 41/2005-ös számú határozatát egyhangú szavazással megsemmisítette.
51/2005. (IX. 12.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy az NKA Szépirodalmi, Népmûvészeti,
Közmûvelõdési, valamint Ismeretterjesztés és környezetkultúra szakmai kollégiumainak rendezvényeket érintõ pályázati kiírás altémáit megállítja; továbbá az újonnan létrejövõ „Kiemelt rendezvények és események” ideiglenes kollégiuma kompetenciájába kerülõ rendezvényekrõl az érintett
szakmákkal történt egyeztetés alapján születõ határozatok elkészültéig a szakmai kollégiumok
rendezvények témakörben nem írhatnak ki pályázatot.
52/2005. (IX. 12.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú szavazással úgy döntött, hogy a 2004. évi folyóirat-támogatás okán eladósodott Ismeretterjesztés és környezetkultúra, Képzõmûvészeti, valamint Szépirodalmi szakmai
kollégiumának tartozását annulálja.
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2005. október 10.
54/2005. (X. 10.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag döntött, hogy az NKA 2005. évi kollégiumi pénzügyi keretek meghatározásánál az éves elõirányzatban tartalékba helyezett, valamint az elõzõ évi maradványból elõirányzatosított összegbõl 950 millió Forintot a Kiemelt Kulturális Események ideiglenes kollégium
keretének növelésére fordít.
55/2005. (X. 10.) sz. határozat:
A Bizottság kilenc igen és egy nem szavazat mellett úgy döntött, hogy az NKA 2005. évi kollégiumi pénzügyi keretek meghatározásánál az éves elõirányzatban tartalékba helyezett, valamint az
elõzõ évi maradványból elõirányzatosított 285 millió forintból a Szépirodalmi 75 millió, Ismeretterjesztési és környezetkultúra 175 millió, Képzõmûvészeti 25 millió, valamint a Zenei szakmai kollégium 10 millió forintot kapott a folyóiratok 2006. évi folyóirat-támogatására.
56/2005. (X. 10.) sz. határozat:
A Bizottság kilenc igen és egy nem szavazat mellett úgy döntött, hogy az NKA 2005. évi kollégiumi pénzügyi keretek meghatározásánál az éves elõirányzatban tartalékba helyezett, valamint az
elõzõ évi maradványból elõirányzatosított összegbõl – az elõterjesztést módosítva – 10,1 millió forintot, fõként zenei programok támogatására fordít.
57/2005. (X. 10.) sz. határozat:
A Bizottság az NKA 2005. évi szakmai kollégiumi beszámolóinak szempontrendszerét – az
elõterjesztésnek megfelelõen – egyhangú szavazással elfogadta.
58/2005. (X. 10.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Szépirodalmi Szakmai Kollégium a kritikai kiadványok megjelentetésére elkülönített célkeret 2 115 821 forintos maradványát II. félévi felhívására
beérkezõ pályázatok támogatására fordíthatja.
59/2005. (X. 10.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Ismeretterjesztés és környezetkultúra szakmai
kollégium – kérésének megfelelõen – két egyedi pályázat támogatáshoz hiányzó 2 029 484 forintot a
kutatásra szánt célkeretbõl az egyedi pályázati keretbe csoportosít át; továbbá engedélyezi, hogy a támogatás még idén kifizethetõ legyen a pályázó számára.
60/2005. (X. 10.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, az NKA 2005. évi tisztújítási folyamatának koordinálásával a 2004. évben felkért szervezeteket bízza meg; valamint, hogy a delegálásra jogosult szakmai
szervezetek között közremûködésre kéri fel a Magyar Színházi Társaságot, a MAOE Iparmûvészeti
Szakosztályát és a Magyar Zenei Tanácsot.
61/2005. (X. 10.) sz. határozat:
A Bizottság többségi szavazattal úgy döntött, hogy az elé került javaslat ellenére nem hozza létre az „Elsõ lépések” kollégiumot, ugyanakkor felkéri Harsányi László elnököt, hogy a novemberi bizottsági ülésre alakítson ki valamilyen koncepciót a kérdés jövõ évi támogatási módjáról.
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62/2005. (X. 10.) sz. határozat:
A Bizottság kilenc igen és egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy 47/2005. (IX. 12.) számú
határozatát megerõsíti – mely szerint a szakmai kollégiumok kötelesek az általa meghatározott folyóirat-pályázati felhívás szövegét alkalmazni –, s így a Szépirodalmi, valamint az Ismeretterjesztés és
környezetkultúra szakmai kollégiumok 2006. évre vonatkozó folyóirat-pályázati felhívása szövegét
nem fogadja el.

2005. november 14.
65/2005. (XI. 14.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag döntött, hogy az NKA Kiemelt Kulturális Események ideiglenes kollégiuma alapító okiratának módosítása mellett új pályázati kiírás megfogalmazását javasolja kiemelt
nemzetközi események támogatására; a kollégium idei kertének maradványa, valamint a jövõ évi
tervezett keret maximum 10%-a erejéig.
66/2005. (XI. 14.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag döntött, hogy az NKA szakmai kollégiumai számára kötelezõen elõírt támogatások a következõk:
Ismeretterjesztés
Kutatás
10 millió Ft
Képzõmûvészeti
Kutatás
10 millió Ft
Fogyatékkal élõk támogatása
8 millió Ft
Kortársmûvész gyûjteményes kiállítása
10 millió Ft
Könyvtári
BV intézetek könyvtári állománybõvítés
5 millió Ft
Határon-túli magyar folyóiratok
15 millió Ft
Közmûvelõdési
Fogyatékkal élõk támogatása
20 millió Ft
Cirkuszmûvészet
20 millió Ft
Levéltár
Állományvédelmi program
150 millió Ft
Mozgókép
Kutatás
5 millió Ft
Múzeumi
„Múmiák” kiállítás
20 millió Ft
Mûemlék és régészet
Örökségi elsõsegély
10 millió Ft
Szépirodalom
Kutatás
10 millió Ft
Kritikai kiadások támogatása
10 millió Ft
Színházi
Fogyatékkal élõk támogatása
2 millió Ft
Zenei
Könnyûzenei klubok támogatása
40 millió Ft
A Bizottság felhatalmazza Harsányi László NKA bizottsági elnököt, hogy az a kollégiumi keretek meghatározása tárgyában az Igazgatósággal a Bizottság nevében tárgyalásokat folytasson.
67/2005. (XI. 14.) sz. határozat:
A Bizottság egy tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Múzeumi kollégiumon keresztül
visszatérítendõ támogatás formájában segíti a következõ kiállítások megvalósítását:
Öt évszázad spanyol festészete – Szépmûvészeti Múzeum
Dzsingisz kán kincsei – Magyar Nemzeti Múzeum
Az Eszterházy kincs – Iparmûvészeti Múzeum.
68/2005. (XI. 14.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA Könyvtári szakmai kollégiuma 2006. évre
vállalható kötelezettségének mértékét 5%-kal csökkenti.
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69/2005. (XI. 14.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA Szépirodalmi kollégium a 2006. évre vállalható kötelezettségének mértékét 35%-ra emeli, azzal a kikötéssel, hogy az e döntést eredményezõ
184 millió forintot a kollégium csak és kizárólag a 2006. évi folyóirat-támogatásra fordíthatja.
70/2005. (XI. 14.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA új pályázati rendszere, adatlapja elvi koncepcióját elfogadja.
71/2005. (XI. 14.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangú döntés mellett a különbözõ okokból megüresedõ szakmai kollégiumi elnöki posztokra a következõ személyek kinevezését javasolja a miniszternek:
Ismeretterjesztés és környezetkultúra kollégium – Székely Gábor
Képzõmûvészeti kollégium – Kovács Péter
Könyvtári kollégium – Komlósi József
Mûemlék és régészet kollégium – Erõ Zoltán
Zenei kollégium – Szirányi János.

2005. december 22.
76/2005. (XII. 22.) sz. határozat:
A Bizottság a Nemzeti Kulturális Alapprogram 2005. évi kommunikációs tevékenységérõl
szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.
77/2005. (XII. 22.) sz. határozat:
A Bizottság a Nemzeti Kulturális Alap 2006. évi kommunikációs tevékenységére tett javaslatainak keretfeltételeit egyhangú döntéssel elfogadta.
Felkéri az NKA Igazgatóságát annak megvizsgálására, hogy a 120 millió forintos költségkeret
biztosítható-e, valamint a témában a közbeszerzési eljárás lebonyolítására.
Felkéri Békés Pál, Deme Péter, valamint Levendel Ádám bizottsági tagokat, hogy az eljárás során a mûvészeti, a közvetítõ, valamint a valamennyi területre kiterjedõ szemléletmódot szakértõként
képviseljék.
78/2005. (XII. 22.) sz. határozat:
A Bizottság a Nemzeti Kulturális Alapprogram 2006. évi szakmai kollégiumok számára rendelkezésre álló pályázati keretek meghatározásakor – egyhangú döntés alapján – a Kiemelt kulturális
események ideiglenes kollégium pályázati döntését, valamint a visszatérítendõ támogatások összegét
figyelembe veszi.
dr. Harsányi László s. k.,
az NKA Bizottságának
elnöke
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A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK KÖZÖTT
SZÜLETETT HATÁROZATOK
A Bizottság rendes ülései közötti idõkben, amennyiben szükséges volt, írásbeli szavazást
tartott.
Az ezen a módon született döntések a következõk voltak:

2005. április 12.
15/2005. (IV. 12.) sz. határozat:
A Bizottság egyetértett abban, hogy a Színházi Szakmai Kollégium keretéhez egy kiemelt pályázat érdekében 4 millió forintot csoportosít át.
16/2005. (IV. 12.) sz. határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a folyóirat-támogatás okán az idei évre áthozott
kötelezettségvállalásból következõ keretterhelések miatt a Szépirodalmi, valamint Ismeretterjesztés
és Környezetkultúra Szakmai Kollégiumok pályáztatásának folyamatossága biztosítása érdekében –
a 2005. évre a Kultúra és Turizmus témakörre elkülönített 100 millió forintból – 45-45 millió forintot
biztosít számukra; továbbá az év második felében a kötelezettségvállalás mértékét újra tárgyalja.

2005. május 4.
25/2005. (V. 4.) határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA Közkultúra informatika ideiglenes kollégiumához beadott nyertes pályázatok megvalósítási határidejét 2005. június 30-ra, az elszámolási határidõt 2005. július 15-re módosítja.

2005. február 28.
26/2005. (II. 28.) határozat:
A Bizottság egyhangúan úgy döntött, hogy az NKA kurátorai számára (két csoportra bontva)
egynapos ismeretátadó elõadást szervez, ugyanakkor a tréning második – a kollégiumok számára külön szerevezett – „a megszerzett tudást begyakorló” alkalmak megtartásától, korábbi döntését
módosítva, eltekint.

2005. július 12.
34/2005. (VII. 12.) határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az Európai Unió Kultúra 2000 keretprogramja magyar nyerteseinek támogatására az NKA 2006. év költségvetésében 100 millió forintot különít el.
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2005. augusztus 11.
35/2005. (VIII. 11.) határozat:
A Bizottság 10 igen és 1 nem szavazattal úgy döntött, hogy az NKA 2006. január elsejétõl mûködõ, új kollégiumi szerkezetében a következõ kilenc ágazati típusú kollégium jöjjön létre:
1. Vizuális kultúra kollégiuma (képzõmûvészet, mozgókép, fotó)
2. Zenemûvészeti kollégium
3. Színház- és táncmûvészet kollégium
4. Építõmûvészet és épített örökségvédelem kollégium
5. Múzeumi kollégium
6. Könyvtári és levéltári kollégium
7. Iparmûvészeti kollégium
8. Az anyanyelvi kultúra támogatásának kollégiuma (könyvek, forgatókönyvek, az ezekkel
kapcsolatos rendezvények, stb.)
9. Helyi kulturális programok kollégiuma (közmûvelõdés és népmûvészet)
A Bizottság írásbeli szavazás során belsõ szervezési feladatokra vonatkozó döntéseket hozott
(36–43/2005. (VIII. 11.) számú határozatok).

2005. október 4.
53/2005. (X. 4.) határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiuma, a határon
túli folyóiratok céltámogatásából megmaradt 3 121 047 forintot átcsoportosíthatja a kistelepüléseken
megkezdett könyvtári állományok megújítási programjára.

2005. október 28.
63/2005. (X. 28.) határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy kéri a nemzeti kulturális örökség miniszterét, hogy
az NKA Könyvtári, Közmûvelõdési, Szépirodalmi, valamint Zenei kollégiumai létszámát – a többi
változatlansága mellett – 2-2 fõvel csökkentse.
64/2005. (X. 28.) határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy az NKA 2005. évi kollégiumi pénzügyi keretek
meghatározásánál az éves elõirányzatban tartalékba helyezett, valamint a Fesztiválközpont Kht. által
az NKA számára visszautalt összegbõl 20 millió Ft-ot a Múzeumi, 5,5 millió Ft-ot a Zenei, 5 millió
Ft-ot a Mozgókép és 600 ezer Ft-ot a Színházi szakmai kollégium meghívásos pályázataira fordít.

2005. november 21.
72/2005. (XI. 21.) határozat:
A Bizottság egyhangú döntése értelmében javasolja Miniszter úrnak a Kiemelt Kulturális Események ideiglenes kollégium alapító okiratának módosítását; azaz, hogy a kollégium 2007. évi kiemelkedõ jelentõségû rendezvények támogatása tárgyában meghívásos pályázatot bonyolítson le;
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hogy a Bizottság által a 2006. évi tervezett költségvetésbõl e célra elkülönített 900 millió forintból a
következõ két támogatási cél megvalósítására az alábbi összegek álljanak rendelkezésére:
– 2006. évi nemzetközi kiemelt kulturális események
100 millió forint,
– 2006. évi hazai kiemelt kulturális események
200 millió forint;
valamint fentiek alapján javasolja a kollégium összes, támogatásokra felhasználható keretének
1 900 millió Forintra való emelését.

2005. december 8.
73/2005. (XII. 8.) határozat:
A Bizottság egyhangú döntése értelmében a 2006. évre tervezett költségvetési tartalékból 100
millió forintot a következõ események támogatására különít el:
– „Bartók Béla összkiadás” (hanganyag) program megkezdése
60 millió forint,
– 1956-os dokumentumfilmek kiegészítõ támogatása
40 millió forint.
Záradék: amennyiben az adott év második felében az NKA bevételei nem a tervezettnek megfelelõen alakulnak, a Bizottság a második félévi pályáztatási keretet a fent megjelölt 100 millió forinttal csökkenti.

2005. december 19.
74/2005. (XII. 19.) határozat:
A Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy a Kultúra 2000 ideiglenes kollégium 2005. évi keretébõl fennmaradó összeget az alábbi meghívásos pályázatokra fordítja:
– Táncmûvészeti szakmai kollégium
13 000 000 Ft
– XI. Duna Nemzetközi Kulturális Találkozó
– Közmûvelõdési szakmai kollégium
1 000 000 Ft
– „A kultúra pénze – a pénz kultúrája” címû konferencia megrendezése
– Közmûvelõdési szakmai kollégium
7 000 000 Ft
– Országos közmûvelõdési szakmai konferenciák szervezése
– Levéltári szakmai kollégium
10 000 000 Ft
– Savas levéltári anyagok állományvédelmének elõkészítésére
– Fotómûvészeti szakmai kollégium
4 639 218 Ft
Magyar Fotográfiai Múzeum Alapítvány és a Magyar Fotográfusok Háza
Kht. számára szakkönyvtári állományuk közös adatbázisának kiépítésére
és on-line hozzáférésének biztosításár a 2006. január 1.–december 31. közötti idõszakban.
75/2005. (XII. 19.) határozat:
A Bizottság a Nemzeti Kulturális Alapprogram új kulturális nomenklatúráját egyhangúlag
elfogadta.

dr. Harsányi László s., k.
az NKA Bizottságának elnöke
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AZ NKA 2005-TÕL
KINEVEZETT TISZTSÉGVISELÕI
– SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK
VÁLTOZÁSOK A TISZTSÉGVISELÕI ÁLLOMÁNYBAN
Az NKA Bizottsága
Bagáriné Viszket Katalin, igazgatóhelyettes – Megyei Mûvelõdési Központ, Szombathely
Építõmûvészeti Szakmai Kollégium (változás nem történt)
Fotómûvészeti Szakmai Kollégium
Bán András, egyetemi oktató – Miskolci Egyetem
Batha László, fotóriporter,
Dozvald János, fotómûvész
Szalay Zoltán, fotóriporter
Iparmûvészeti Szakmai Kollégium
Zsótér László, grafikus – Magyar Iparmûvészeti Egyetem
Gremsperger Beatrix, iparmûvész, iparmûvészeti referens – NKÖM
Lencsés Ida, kárpitmûvész
Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium (változás nem történt)
Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium
Várkonyi György, fõmuzeológus – Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
Kovács Péter, mûvészettörténész – Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
Elekes Károly, grafikusmûvész – Fiatal Képzõmûvészek Stúdiója
Kõnig Frigyes, festõmûvész – Magyar Képzõmûvészeti Egyetem
Lugossy Mária, szobrászmûvész
P. Szûcs Julianna, mûvészettörténész, fõszerkesztõ – Mozgó Világ Alapítvány
Könyvtári Szakmai Kollégium
Folyó Istvánné, könyvtáros, fõigazgató – BME OMIKK
Jehoda Imola, informatikus könyvtáros, könyvtárvezetõ – Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar Könyvtára
Komlósi József, könyvtáros, igazgató – Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Székesfehérvár
Mátó Erzsébet, könyvtárigazgató – József Attila Városi Könyvtár, Makó
Dr. Skaliczki Judit, könyvtáros, fõosztályvezetõ – NKÖM
Varga Róbert, könyvtáros, igazgató – Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár
Közmûvelõdési Szakmai Kollégium
Tóth Zsuzsanna, közmûvelõdési szakember, fõosztályvezetõ – Magyar Mûvelõdési Intézet
Bartha Éva, fõmuzeológus-adattáros – Magyar Nemzeti Múzeum
Bokor Béla, igazgató – Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ
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Csatlósné Komáromi Katalin, igazgató – A Mûvelõdés Háza, Sárospatak
Hegedûs Ágnes, igazgató – Õrmezei Közösségi Ház
Kenyeres Sándorné, közmûvelõdési szakember, igazgató-helyettes – Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Mûvelõdési, Továbbképzési és Sport Intézet, Szolnok
Laknerné Brückler Andrea, közmûvelõdési szakember, igazgató – Pécsi Kulturális Központ
Tapodi Katalin, igazgató – Kossuth Mûvelõdési Központ, Dabas
Levéltári Szakmai Kollégium
Baráth Magdolna, levéltáros-történész, osztályvezetõ – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára
Németh István, fõlevéltáros – Magyar Országos Levéltár
Dr. Szabó Attila, levéltáros történész, igazgató – Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, Kecskemét
Mozgókép Szakmai Kollégium
Bácsfalvi Szilvia, filmforgalmazó
Erdõs Pál, filmrendezõ
Pörös Géza, szerkesztõ, kulturális igazgató – Duna Televízió
Schulze Éva, dramaturg, adjunktus – Színház és Filmmûvészeti Egyetem
Szarvasi Zoltán, ügyvezetõ – Homo Regius Kht.
Múzeumi Szakmai Kollégium
Dr. Viga Gyula, etnográfus, muzeológus, múzeumigazgató-helyettes – Hermann Ottó Múzeum
Kaján Imre, muzeológus, múzeumigazgató – Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyûjtemény
Mûemlék és Régészet Szakmai Kollégium
Dr. Vándor László, régész, megyei múzeumigazgató – Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága
Népmûvészeti Szakmai Kollégium
Beszprémi Katalin, közmûvelõdési szakember, fõosztályvezetõ – Hagyományok Háza
Demarcsek György, igazgató-helyettes – Vásárhelyi László Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Nyíregyháza
Matókné Kapási Júlia, mûvelõdési menedzser, igazgató – Babits Mihály Mûvelõdési Ház és
Mûvészetek Háza
Szabó Zoltán, fõmuzeológus – Néprajzi Múzeum
Szépirodalmi Szakmai Kollégium
Dr. Vámos Miklós, író
Füzi László, irodalomtörténész, fõszerkesztõ – Forrás Kiadó, Kecskemét
Garaczi László, író
Kõszeghy Péter, irodalomtörténész – MTA Irodalomtudományi Intézet
Péliné Bán Éva, könyvszakmai referens – NKÖM
Prágai Tamás, író, szerkesztõ – Kortárs
Szigeti László, igazgató – Kalligram Kiadó, Pozsony
Turczi István, költõ
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Színházi Szakmai Kollégium
Árvai György, díszlettervezõ
Takács Katalin, színmûvész
Zsámbéki Gábor, rendezõ, igazgató – Katona József Színház
Táncmûvészeti Szakmai Kollégium
Pataki András, balettigazgató – Szegedi Kortárs Balett
Gaál Mariann, tanársegéd – Magyar Táncmûvészeti Fõiskola
Hegedûs Sándor, tanár – ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium
Horváthné Major Rita, fõiskolai docens – Magyar Táncmûvészeti Fõiskola
Zenei Szakmai Kollégium
Szirányi János, zongoramûvész-tanár, igazgató – Bartók Béla Emlékház
Ember Csaba, zenetanár-karnagy, igazgató – Rózsavölgyi Márk Mûvészeti Iskola
Gerenday Ágnes, zenemûvészeti referens, vezetõ tanácsos – NKÖM
Gyöngyössy Zoltán, fuvolamûvész, tanszékvezetõ egyetemi tanár – Pécsi Tudományegyetem
Mûvészeti Kar

Új elnökök a szakmai kollégiumok élén 2005. január 1-jétõl
Fotómûvészeti Szakmai Kollégium
Bán András, egyetemi oktató – Miskolci Egyetem
Iparmûvészeti Szakmai Kollégium
Zsótér László, grafikus – Magyar Iparmûvészeti Egyetem
Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium
Várkonyi György, fõmuzeológus – Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
Kovács Péter, mûvészettörténész – Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
Közmûvelõdési Szakmai Kollégium
Tóth Zsuzsanna, közmûvelõdési szakember, fõosztályvezetõ – Magyar Mûvelõdési Intézet
Levéltári Szakmai Kollégium
Molnár József, nyugdíjas levéltáros
Múzeumi Szakmai Kollégium
Dr. Viga Gyula, etnográfus, muzeológus, múzeumigazgató-helyettes – Hermann Ottó Múzeum
Népmûvészeti Szakmai Kollégium
Dr. Balogh Balázs, néprajzkutató – MTA Néprajzi Kutató Intézet
Szépirodalmi Szakmai Kollégium
Dr. Vámos Miklós, író
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Színházi Szakmai Kollégium
Csizmadia Tibor, igazgató – Gárdonyi Géza Színház, Eger
Táncmûvészeti Szakmai Kollégium
Pataki András, balettigazgató – Szegedi Kortárs Balett

A 2005. évben létrehozott ideiglenes szakmai kollégiumok
Populáris Zenekultúra Ideiglenes Szakmai Kollégium
Elnök:
Retkes Attila, fõszerkesztõ – Gramofon – Klasszikus és Jazz folyóirat
Tagok:
Koszits Attila, rádiós újságíró – Magyar Rádió Rt. Pécsi Szerkesztõség
Rieger Johanna, televíziós szerkesztõ
Tóth Zsuzsanna, közmûvelõdési szakember, fõosztályvezetõ – Magyar Mûvelõdési Intézet
Zsoldos Béla, zeneszerzõ, docens – Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Jazz Tanszék
Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Szakmai Kollégium
Elnök:
Inkei Péter, igazgató – Kelet-közép-európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány
Tagok:
Balogh Balázs, néprajzkutató, tudományos fõtitkár – MTA Néprajzi Kutató Intézet
Boros Géza, mûvészeti fõtanácsos – NKÖM
Koncz Gábor, igazgató – Magyar Kultúra Alapítvány
Meczner János, igazgató – Budapest Bábszínház
Pálfy Gábor, titkár – Magyar Mûvészeti Fesztiválok Szövetsége
Vásárhelyi Tamás, fõigazgató-helyettes – Magyar Természettudományi Múzeum

Serly Piroska s. k.,
az NKA Bizottságának titkára
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KAPCSOLATTARTÁS
A 2005. év az NKA törvénymódosítási folyamatának jegyében telt, mely eredményeként 2006.
január 1-jével a 2005. évi CXL törvény értelmében a Nemzeti Kulturális Alap visszanyerte elkülönített állami pénzalap státuszát.
Az NKA a 2005. évben kiemelten karolta fel az olvasás népszerûsítése érdekében szervezett,
játékos „A Nagy Könyv” címû programot.
Számos médium beszámolt az Alapprogramnál megváltozó pályázati rendszerrõl, valamint a
folyóirat-támogatás területén tapasztalható változásokról, de ugyancsak téma volt a maradványképzéssel kapcsolatos nehézségek kezelése.
Az NKA honlapja, a hírlevél, illetve a pályázati felhívások folyamatosan tájékoztatták az érdeklõdõket a pályázati lehetõségekrõl, határidõkrõl.
A Bizottság munkáját hatékonyan segítették az Igazgatóság munkatársai.
Dr. Harsányi László, a Bizottság elnökeként 2005. év során számos helyszínen tartott elõadást,
illetve képviselte az Alapprogramot, tájékoztatott annak mûködésérõl, illetve a már fent említett „A
Nagy Könyv” program lényegérõl; továbbá beszélgetéseken vett részt a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma Stratégiai Tanácsa által kidolgozott Kulturális Stratégia munkaanyagáról, annak fõbb
irányelveirõl.
Januárban kibõvített bizottsági ülésen vettek részt a kollégiumok elnökei, ahol többek között a
2005. év folyóirat-támogatás is szóba került.
Február hónapban valamennyi kollégiumi tag részletesen – egynapos program keretében –
megismerhette az NKA mûködését, a 2005. évi kommunikációs tevékenység lényegét, valamint a törvénymódosítással kapcsolatos változások tervét.
Március elején a döntéstámogató rendszer mûködésérõl szóló elõadáson vettek részt a
kurátorok.
2005. június 14-én az NKA Bizottsága a szakmai kollégiumok valamennyi tagját tájékoztatta
az Alapprogramnál várható szervezeti, pályáztatási változásokról. Ezen alkalommal az új törvény kialakítására nézve a résztvevõk ismertethették nézeteiket, véleményüket, javaslataikat.
2005-ben elindult az NKA kommunikációs stratégiájának megvalósítása. A kommunikáció
arra az elképzelésre épült, hogy a figyelem középpontjába az NKA szakmai kollégiumai által támogatott alkotások, események kerüljenek, ezek kapjanak nyilvánosságot. Az alap kommunikáció több
csatornán folyt: a Magyar Televízióban KincsTár néven sugárzott egyperces ajánlók, a Népszabadság
Hétvége címû mellékletében és az Est.hu weblapon megjelenõ írások mind a Nemzeti Kulturális
Alapprogram ismertségének növelését eredményezték.
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Elõadások, részvételek:
Január
Január 4–9.
Harsányi László, miniszteri megbízottként a minisztérium felsõ vezetésével Izraelbe látogatott.
Január 13.
Dialógusok 2005. – régiók, információk, kapcsolatok címû konferencián elõadás „A kultúra finanszírozásának jelene és jövõje” címmel
A rendezvény szervezõje: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közmûvelõdési és Idegenforgalmi
Intézet, A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága
Helyszín: Sárospatak – A Mûvelõdés Háza
Január 13.
„A Nagy Könyv programról” beszélgetés a Magyar Televízió „Kultúrház” címû mûsorában
Január 21.
„A Magyar Kultúra Napja” alkalmából Békéscsabán szervezett konferencián elõadás a magyar
kulturális stratégiáról
A rendezvény szervezõje: Békés Megyei Mûvelõdési Központ
Helyszín: Békés Megyei Mûvelõdési Központ, Békéscsaba
Január 24.
Tájékoztatás és beszélgetés az NKA szakmai kollégiumainak elnökeivel.
Szervezõ: NKA elnöki titkárság
Helyszín: NKA tárgyalója – Budapest
Január 26.
„A Nemzeti Kulturális Alapprogram 2005. évi pályázatai” címmel elõadás a Honvédelmi Minisztérium által szervezett Kulturális társadalmi szervezetek képviselõinek 2005. évi pályázatokkal
kapcsolatos információs értekezletén
A rendezvény szervezõje: Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Tudományszervezõ
Fõosztály
Helyszín: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem – Budapest

Február
Február 8.
Kulturális Intézetek Igazgatósága – igazgatósági munkaértekezlete a Magyar Filmszemléhez
kapcsolódóan, elõadás a Magyar Kulturális Stratégiáról a külföldi magyar kulturális intézetek
igazgatóinak
A rendezvény szervezõje: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Kulturális Intézetek
Igazgatósága
Helyszín: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma – Budapest
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Február 8.
Tájékoztató a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma felsõ vezetése számára a kulturális
stratégia készítésének állásáról
A rendezvény szervezõje: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Államtitkári Hivatal
Helyszín: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma – Budapest
Február 10.
Budapesti Beszélgetések – „A Nagy Könyv” program bemutatása
A rendezvény szervezõje: Kultúraközvetítõk Társasága
Helyszín: Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár – Budapest
Február 16.
A kultúra és a területfejlesztés együttmûködési lehetõségei c. konferencián elõadás „A Magyar
Kulturális Stratégiai célja és prioritásai, a Nemzeti Kulturális Alapprogram 2005–2006-os
koncepciója” címmel.
A rendezvény szervezõje: Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézet, Veszprém Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal
Helyszín: Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézet – Veszprém
Február 22.
Tájékozató „A Nagy Könyv” programról az Országgyûlés Kulturális és sajtó bizottsága
számára
A rendezvény szervezõje: Az Országgyûlés Kulturális és sajtó bizottsága
Helyszín: Képviselõi Irodaház – Budapest
Február 23.
Nemzeti Kulturális Alapprogram „Ismeretátadó tréningje” szakmai kollégiumainak tagjai számára keretében elõadás az NKA stratégiai céljairól és lehetõségeirõl
A rendezvény szervezõje: NKA Elnöki titkárság
Helyszín: Hotel Liget – Budapest

Március
Március 8.
Nemzeti Kulturális Alapprogram „Ismeretátadó tréningje” szakmai kollégiumainak tagjai számára keretében elõadás az NKA stratégiai céljairól és lehetõségeirõl
A rendezvény szervezõje: NKA Elnöki titkárság
Helyszín: Benczúr Hotel – Budapest
Március 31.
A Magyar Társadalom Európai Uniós érettsége címû egynapos konferencián „Az életmód és a
mindennapi kultúra alakulása, irányai, alternatívái” címmel kerekasztal-beszélgetés
További résztvevõk: Bozóki András, miniszter, Vitányi Iván
A rendezvény szervezõje: a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományok Intézete, a
Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete, valamint a Nemzeti Fejlesztési Hivatal
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia kupolaterme – Budapest
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Április
Április 7.
NKA – A magyar kultúra védjegye, 2005. a védjegy bevezetésének éve; sajtótájékoztató
A rendezvény szervezõje: NKA elnöki titkárság, ALICE Csoport
Helyszín: Petõfi Irodalmi Múzeum, Lotz terem – Budapest
Április 7.
Országos Környezetvédelmi Tanács elõtt elõadás a Nemzeti Kulturális Alapprogram
mûködésérõl
A rendezvény szervezõje: Országos Környezetvédelmi Tanács
Helyszín: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest
Április 8.
Elõadás „A Nagy Könyv” programról a Könyvtár a jövõ címû országos konferencián
A rendezvény szervezõi: Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és Közösségi Ház, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete és a MKE Gyerekkönyvtáros Szekciója
Helyszín: Móricz Zsigmond Városi Könyvtár és Közösségi Ház – Mezõtúr
Április 9.
A Magyar Írószövetség „Irodalmi intézményrendszer és finanszírozás” címû tanácskozásán
elõadás: Állami mecenatúra az irodalomban
A rendezvény szervezõje: Magyar Írószövetség
Helyszín: Magyar Írószövetség – Budapest
Április 12.
A Magyar Lapkiadók Egyesületének VII. kétnapos, Lapkiadás a változó világban címû szakmai konferenciáján elõadás A Nemzeti Kulturális Alapprogram folyóirat-támogatási rendszerérõl
A rendezvény szervezõje: Magyar Lapkiadók Egyesülete
Helyszín: Hotel Azúr – Siófok
Április 12.
Fenti programhoz kapcsolódva: „Az NKA mûködésérõl, a magyar kultúra finanszírozási lehetõségeirõl” beszélgetés a Balaton Televízióban
Az esemény szervezõje: Balaton Televízió
Április 14–17.
Utazás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának szervezésében Moszkvába, a városi
idegen nyelvi könyvtár kertjében József Attila-szobor avatása
A rendezvény szervezõje: Moszkvai Magyar Kulturális Intézet
Helyszín: Moszkva
Április 18.
A Magyar Közgazdasági Társaság Kultúra-gazdaságban szakosztályának 2005. évi tisztújító
közgyûlésén elõadás „Van-e, lehet-e a kultúrának új társadalmi szerepe?” címmel
A rendezvény szervezõje: Magyar Közgazdasági Társaság Kultúra-gazdaságban szakosztálya
Helyszín: Kossuth Klub – Budapest
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Április 20.
A XII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál sajtótájékoztatóján való részvétel, beszéd
A rendezvény szervezõje: Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülete
Helyszín: Budapesti Kongresszusi Központ – Budapest
Április 23.
Köszöntõ a „Zoom to Europe and the World” címû II. Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Film és
Videomûhelyek – Fesztiválok Találkozóján
A rendezvény szervezõje: Makói Videó- és Mûvészeti Mûhely
Helyszín: Hagymaház – Makó
Április 24.
Az NKA által támogatott kortárs írók bemutatkozása – „A Nagy Könyv” program TOP 100-as
listáján szereplõ kortárs magyar regények bemutatása
A rendezvény szervezõje: NKA elnöki titkárság
Helyszín: Budapesti Kongresszusi Központ – Budapest
Április 29.
Nyitó beszéd megtartása a „Virtuális utazás a Szent György téren” címmel, a Budapesti Történeti Múzeum új látványosságának, a letûnt korok épületének háromdimenziós virtuális rekonstrukcióját megjelenítõ Vetítõterem átadása kapcsán
A rendezvény szervezõje: Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma
Helyszín: Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma – Budapest

Május
Május 5.
Utazás Gyurcsány Ferenc, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke részvételével az Auschwitzban és Birkenauban (Lengyelország) szervezett megemlékezésre
A rendezvény szervezõje: Külügyminisztérium, Protokoll Fõosztály, Állami Protokoll
Helyszín: Auschwitz, Birkenau – Lengyelország
Május 9.
„A magyar kulturális stratégia jelentõsége a hazai és a határon túli könyvtárak életében” címmel elõadás a Kárpát-medencei könyvtárosok háromnapos konferenciáján
A rendezvény szervezõje: Informatikai és Könyvtári Szövetség, Csemegi Károly Könyvtár és
Információs Központ
Helyszín: Csemegi Károly Könyvtár, Csongrád
Május 10.
A Tv2 Magellán címû mûsorának felvétele
Helyszín: Nemzeti Kulturális Alapprogram székháza
Május 11.
„Új célok a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál” címmel elõadás a Balassi Bálint Megyei
Könyvtár és a Nógrádi megyei kultúraközvetítõ társaság Szakmai Napján
A rendezvény szervezõje: Balassi Bálint Megyei Könyvtár és a Nógrádi megyei kultúraközvetítõ társaság
Helyszín: Balassi Bálint Megyei Könyvtár – Salgótarján

A BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA

n

NKA HÍRLEVÉL

685

Május 12.
Sajtóbeszélgetés „A Nagy Könyv” programról
A rendezvény szervezõje: „A Nagy Könyv” Programiroda
Helyszín: Kódex Könyváruház – Budapest
Május 25.
„Magyarország kulturális „térképe” – Települések, kistérségek, régiók” elõadás a Mi a mozi
most? – „A mozi halott” és/vagy „mozi az egész világ”? címû mozgókép terjesztési szakemberek számára szervezett továbbképzési program keretében
A rendezvény szervezõje: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos
Egyesület
Helyszín: Rátkay Klub – Budapest
Május 30.
A Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvésze Szövetségének „Helyzet” címû kétnapos konferenciáján „A vizuális kultúra támogatási formái, támogatási rendszerek-formák” címû szekcióban
elõadás
További résztvevõk a szekcióban: Magi István, Dr. Nagy István, Mélyi József
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia, Díszterem – Budapest

Június
Június 2.
A 76. Ünnepi Könyvhét Szép Magyar Könyv díjának átadása
A rendezvény szervezõje: Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülete
Helyszín: Aranytíz Mûvelõdési Központ – Budapest
Június 11.
„Kell-e nemzetközi színházi fesztivál Magyarországon? – beszélgetés és vita a Pécsi Országos
Színházi Találkozó keretében, június 10-12. részvétel a Fesztivál eseményein, beszélgetésein
További résztvevõk: Ascher Tamás, Gáspár Máté, Inkei Péter, Jordán Tamás, Kovalik Balázs,
Schilling Árpád, Szabó György, Török András, Zsámbéki Gábor
A rendezvény szervezõje: Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
Helyszín: Pécsi Kulturális Központ, Dominikánus Ház – Pécs
Június 16.
MÁÉRT Kulturális Szakértõi Bizottság ülésén elõadás az NKA határon túli magyar folyóiratok magyarországi terjesztését támogató programjáról
A rendezvény szervezõje: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fõosztálya, Határon Túli Magyarok Osztálya
Helyszín: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Június 16.
Fesztivál világ – Helyzetértékelés, valamint javaslatok a támogatási rendszer fejlesztésére
címû, az NKA által megrendelt fesztivál kutatás tanulmányának bemutatásán való részvétel
A rendezvény szervezõje: Magyar Közgazdasági Társaság Kultúra-gazdaságtani Szakosztálya
Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem – Budapest
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Június 18.
Részvétel a 7. Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon
A rendezvény szervezõje: Kecskeméti Animációs Filmfesztivál
Helyszín: Erdei Ferenc Mûvelõdési Központ – Kecskemét
Június 21.
Rádiófelvétel a Gazdasági Rádióban

Július
Július 5–6.
A külföldi magyar kulturális intézetek igazgatóinak éves beszámoló értekezletén elõadás az
NKA és az intézetek kapcsolatiról, az NKA-ra vontakozó törvény módosításával kapcsolatos tájékoztatás, illetve a magyarországi „A Nagy Könyv” program összefoglalása.
A rendezvény szervezõje: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma – Kulturális Intézetek
Igazgatósága
Helyszín: Mûvészetek Palotája – Budapest
Július 7.
Nyilatkozat a Magyar Narancsnak az NKA tervezett törvénymódosítása témakörben
A rendezvény szervezõje: Magyar Narancs
Helyszín: Nemzeti Kulturális Alapprogram – Budapest
Július 18.
A THEALTER International – Szabadtéri Színházak Nemzetközi Találkozója fesztivál megnyitóján való részvétel
A rendezvény szervezõje: Magyarországi Alternatív Színházi Központ Egyesület
Helyszín: Régi Zsinagóga – Szeged
Július 27.
Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál megnyitója
A rendezvény szervezõje: Nógrád Megyei Közmûvelõdési és Turisztikai Intézet
Helyszín: Somoskõi vár – Somoskõ
Július 28.
Részvétel az Új Magyar Zenei Egyesület terveirõl szóló megbeszélésen
A rendezvény szervezõje: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Schneider Márta helyettes államtitkár
Helyszín: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma – Budapest

Augusztus
Augusztus 3.
Nyilatkozat az NKA törvénymódosítási folyamatáról a Heti Válasz címû lapnak
A rendezvény szervezõje: Heti Válasz
Helyszín: Nemzeti Kulturális Alapprogram – Budapest
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Augusztus 5.
Dzsesszmély 2005 – Nemzetközi Jazznapok rendezvény kertében Szentessy László grafikusmûvész tárlatának megnyitása
A rendezvény szervezõje: Neszmély Barátainak Köre, Hungária Jazz Alapítvány, Dzsesszmély Alapítvány, Nyugdíjas Klub Dunaalmás, Dunaalmás Barátainak Köre
Helyszín: Szociális Alapszolgáltatási Központ – Neszmély
Augusztus 10.
Sajtótájékoztató a Holocaust Emlékközpontban létesülõ állandó kiállításról
A rendezvény szervezõje: Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyûjtemény
Közalapítvány
Helyszín: Holocaust Emlékközpont – Budapest

Szeptember
Szeptember 9.
Megbeszélés a kortárs képzõmûvészeti alkotások forgalmazásának ösztönzése céljából
A rendezvény szervezõje: Miniszterelnöki Kabinet iroda Gazdasági– és Társadalompolitikai
Titkársága
Helyszín: Parlament – Budapest
Szeptember 14.
Megbeszélés a Magyar Mûvészeti Fesztiválok Szövetségével az „SZT-2004 regisztrációs pályázat” véleményezésérõl, valamint a fesztiválok NKA által történõ támogatási lehetõségekrõl
A rendezvény szervezõje: Magyar Mûvészeti Fesztiválok Szövetsége
Helyszín: Budapest
Szeptember 14.
Egyezetõ tárgyalás a Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével az NKA törvénymódosítási folyamatáról
A rendezvény szervezõje: Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete
Helyszín: Budapest
Szeptember 15.
Tájékozató a Nemzeti Kulturális Alapprogram szervezetének és mûködésének átalakítását célzó elõterjesztésrõl, az ezzel összefüggõ tervezett jogszabály- és szabályzatmódosításokról a Kulturális Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács ülésén
A rendezvény szervezõje: Kulturális Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács
Helyszín: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma – Budapest
Szeptember 17.
Elõadás az „Európa Kulturális Fõvárosa-pályázat tapasztalatai és a magyar kulturális politika”
címû konferencián
A rendezvény szervezõje: Pécs 2010 Pályázati Központ
Helyszín: Pécs
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Szeptember 19.
Az NKA régi és várható új pályázati rendszere címmel beszélgetés a Bartók Rádió „Felhang, a
zenei közélet” magazin mûsorában
A rendezvény szervezõje: Magyar Rádió
Helyszín: Budapest
Szeptember 28.
A Budapesti Õszi Fesztivál sajtótájékoztatója; az NKA által támogatott „Jövõ mûvészei-mûvészet a jövõnek” címû rendezvénysorozat ismertetése
A rendezvény szervezõje: Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesülete
Helyszín: Budapest

Október
Október 8.
A Budapesti Õszi Fesztivál és a Jövõ mûvészei – beszélgetés az ATV Napkelte címû
mûsorában
A rendezvény szervezõje: ALICE Csoport, Napkelte Televízió
Helyszín: Napkelte Stúdió – Budapest
Október 12.
Az NKA átalakítási szempontja címmel elõadás a Magyar Népmûvelõk Egyesülete XXII. Vándorgyûlésén
A rendezvény szervezõje: Magyar Népmûvelõk Egyesülete, Csongrád Megyei Népmûvelõk
Egyesülete
Helyszín: Belvárosi mozi – Szeged
Október 14.
Budapesti Õszi Fesztivál megnyitója, az NKA által kiemelten támogatott Jövõ mûvészei programjai fõ helyszínének, az Info pavilonnak bemutatása
A rendezvény szervezõje: Budapesti Fesztiválközpont Kht.
Helyszín: Károly körút, Városháza kinyitott kertje – Budapest

November
November 7.
Elõadás a „Mi mennyi? Kultúra a gazdaságban” címû konferencia „A kultúra gazdaságtana, a
kultúra és a gazdaság kapcsolata” címû panelben
A fent említett panel további elõadói: Penyigey Krisztina, Baán László, Bendzsel Miklós, Kiss
Ferenc, Zachar Balázs
A rendezvény szervezõje: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Magyar Mûvelõdési
Intézet
Helyszín: Normafa, Budai Sport Hotel – Budapest
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November 8.
Részvétel a Magyar Országgyûlés Kulturális és sajtó bizottsága ülésén
A rendezvény szervezõje: Magyar Országgyûlés Kulturális és sajtó bizottsága, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Helyszín: Képviselõi Irodaház – Budapest
November 9.
Egyeztetõ megbeszélés a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumában a Nemzeti Kulturális
Alapprogram törvénymódosítása ügyében
A rendezvény szervezõje: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Helyszín: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma – Budapest
November 10.
Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál fõvédnöki ünnepi köszöntõje
A rendezvény szervezõje: Csemadok Kassa-környéke területi választmánya, Csemadok Országos Tanácsa – Pozsony
Helyszín: Szepsi Kultúrház – Szepsi (Szlovákia)
November 15.
A Magyar Országgyûlés Kulturális és sajtó bizottságának ülésén tájékoztató és vita a Nemzeti
Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvénymódosításról szóló törvényjavaslatról
A rendezvény szervezõje: Magyar Országgyûlés Kulturális és sajtó bizottsága
Helyszín: Képviselõi Irodaház – Budapest
November 16.
A Magyar Országgyûlés Költségvetési és pénzügyi bizottságának ülésén tájékoztató és vita a
Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvénymódosításról szóló
törvényjavaslatról
A rendezvény szervezõje: Magyar Országgyûlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága
Helyszín: Képviselõi Irodaház – Budapest
November 17.
Sajtótájékoztató az NKA 2005. évi folyóirat-támogatásáról
A rendezvény szervezõje: Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága
Helyszín: Nemzeti Kulturális Alapprogram székháza, Tanácsterem – Budapest
November 22.
A Magyar Országgyûlés Kulturális és sajtó bizottságának ülésén a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvénymódosításról szóló törvényjavaslathoz kapcsolódó
módosító javaslatok megvitatás
A rendezvény szervezõje: Magyar Országgyûlés Kulturális és sajtó bizottsága
Helyszín: Képviselõi Irodaház – Budapest
November 24.
„MESTERkurzus – Hidy Péter emlékkonferencia a Fiatal Kultúraközvetítõk X. Fóruma” keretében részvétel kerekasztal-beszélgetésen a szakma diákjaival
A rendezvény szervezõje: Kultúraközvetítõk Társasága
Helyszín: Magyar Kultúra Alapítvány – Budapest
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November 27.
Beszélgetés a kultúra állami finanszírozásáról az ECHO Televízió RAPORT címû mûsorában
A rendezvény szervezõje: ECHO Televízió
Helyszín: ECHO Televízió stúdiója – Budapest

December
December 5.
Felkészítõ megbeszélés Bozóki András miniszternek az Országgyûlés Kulturális és sajtó bizottsága elõtt történõ beszámolója kapcsán
A rendezvény szervezõje: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Miniszteri kabinet
Helyszín: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma – Budapest
December 10.
Bartók Béla Emlékbizottság alakuló ülésén való részvétel
A rendezvény szervezõje: A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia, Kongresszusi terem – Budapest
December 15.
„A Nagy Könyv” címû egész éven át tartó program döntõje, annak televíziós közvetítésén való
részvétel, televíziós nyilatkozat az élõ mûsorban
A rendezvény szervezõje: „A Nagy Könyv” programiroda, Magyar Televízió Rt.
Helyszín: Magyar Televízió VIII. stúdió – Budapest
December 16.
„A Nagy Könyv utolsó oldala” – Sajtóreggeli „A Nagy Könyv” program lezárásaképp
További résztvevõk: Békés Pál (író), Rudi Zoltán (Magyar Televízió Rt. elnöke), Kovács
György (ORTT elnöke)
A rendezvény szervezõje: „A Nagy Könyv” programiroda
Helyszín: Le Meridien Budapest Hotel, Átrium Café – Budapest

Serly Piroska s. k.,
az NKA Bizottságának
titkára
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A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAM
IGAZGATÓSÁGÁNAK
A NEMZETI KULTURÁLIS ALAPPROGRAMRA
VONATKOZÓ 2005. ÉVI SZAKMAI
ÉS GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA*
A 2005. ÉV
A 2005. év a jelentõs változások éve volt.
Januárban a Nemzeti és Kulturális Örökség minisztere az éves tisztújítási ünnepségen bejelentette, hogy a Nemzeti Kulturális Alapprogramból ismételten Alap lesz. Az ehhez szükséges törvénymódosítást elõkészítõ munka nyomban megkezdõdött, és hosszú elõkészítési folyamat
lezárásaképpen az Országgyûlés 2005. december 13-i ülésnapján elfogadta azt. Ilyképpen az egész
esztendõre rányomta bélyegét, áthatotta – az Alappá váláshoz szükséges szabályok megalkotásán túl
– az NKA mûködése során felhalmozott ismereteknek, – tapasztalatoknak a többi jogszabállyal
harmonizáló módon történõ törvényi megfogalmazása.
További lépések történtek az informatikában. Ezek érintették:
– a döntéstámogató rendszer korszerûsítését,
– a köztartozás igazolások kezelése új rendszerének kialakítását,
– és az online-pályáztatás elõkészítését.
További fejlesztésre került sor a belsõ ellenõrzésre vonatkozóan is. Ez érintette az ellenõrzések
tartalmi részét és a szervezet további erõsítését is.
2005-ben az Állami Számvevõszék vizsgálatot folytatott az NKA-nál, melynek során az
1999–2004 közötti idõszak pályáztatási gyakorlatát tekintették át. Ezen ellenõrzés célja az volt, hogy
– a Nemzeti Kulturális Alapprogram gazdálkodása, feladat-ellátási feltételeinek biztosítása
célszerû volt-e, az Alapprogram pénzeszközei milyen eredményességgel járultak hozzá az elõirányzott kulturális célok megvalósításához;
– az egyes kulturális szakterületek támogatási rendszere, a szakterületekre fordított pénzeszközök hasznosítása és az Alapprogramból támogatott szervezetek, személyek pályázati pénzfelhasználása eredményesen, hatékonyan történt-e, s milyen értékgyarapodást eredményezett;
– a jogelõd Nemzeti Kulturális Alapnál 1998-ban végzett átfogó ÁSZ-ellenõrzés javaslatait és
azok realizálására készített intézkedési tervet hogyan hajtották végre.
Az Állami Számvevõszék alapvetõen pozitív megállapításokkal zárta vizsgálatát, ugyanakkor
felhívta a figyelmet néhány, a pályáztatás/bírálat/beszámoltatás gyakorlatának jobbá tételére.
A Nemzeti Kulturális Alapprogram mûködését biztosító szerkezetben alapvetõ változás nem
történt. A javulást nem mutató külsõ környezet mellett az állandó és az ideiglenes szakmai kollégiumok továbbra is meghozták a benyújtott pályázatokról támogató, vagy elutasító döntéseiket.

* Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága – a továbbiakban: Igazgatóság
Nemzeti Kulturális Alapprogram – a továbbiakban: NKA (A szerk.)
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AZ NKA BIZOTTSÁGA ÁLTAL ELKÜLÖNÍTETT
KERETBÕL ALAKÍTOTT
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUMOK
Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Szakmai Kollégium
A kollégiumot a kulturális miniszter a Bizottság javaslatára azért hozta létre, hogy a 2006. évben megvalósuló nagyrendezvények már az elõzõ évben megismerhessék a támogatás összegét, így
tervezhetõbb legyen a költségvetésük. A Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Szakmai Kollégiumának Alapító okirata 2005. év október 10-én kelt és 2005. november 22-én került módosításra.
A kollégium meghívásos pályáztatást bonyolított le. A meghívandó pályázókat, valamint a
hozzájuk tartozó programokat az állandó kollégiumok, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma javaslatai alapján állította össze a Kollégium. A meghívásra kerülõ pályázók közül így is
hármat nem támogatott a kollégium a pályázat nem megfelelõ elõkészítése, kidolgozása miatt.
A támogatási igény 1 790 195 088 Ft volt, melybõl 1100 000 000 Ft támogatást megítélt a kollégium. A meghívott pályázók száma 92 volt.

Miniszteri keretbõl alakított ideiglenes kollégiumok
A miniszteri keret terhére 2005. évben nem jött létre új kollégium.

Külsõ források bevonásával alakított ideiglenes kollégiumok
A 2005. évben nem volt olyan bevonható külsõ forrás, amely új kollégium alakítását igényelte
volna.

Kollégiumok közös pályáztatása
Populáris Zenekultúra Ideiglenes Szakmai Kollégium
A Bizottság 21/2005. (IV. 25.) számú határozatával kérte a NKÖM miniszterét az ideiglenes
kollégium létrehozására. Populáris Zenekultúra Ideiglenes Szakmai Kollégiumának Alapító okirata
2005. év május 23-án kelt.
Az ideiglenes kollégium keretét az alábbi kollégiumoktól a következõ összegek átcsoportosításával biztosította a Bizottság [23/2005. (IV. 25.) számú Bizottsági határozat]:
Zenei kollégium:
5 millió Ft
Közmûvelõdési kollégium:
5 millió Ft
Kultúra 2000 ideiglenes kollégium:
4, 5 millió Ft
Színházi kollégium:
4 millió Ft
Bizottság elkülönített keret:
7, 5 millió Ft
Miniszteri keret:
1 millió Ft
A miniszteri keret 1 millió Ft-ja biztosította a kollégium elnökének és tagjainak a tiszteletdíját.
A pályázati felhívásra 402 db pályázat érkezett 265 227 493 Ft igénnyel. A kollégium 70 pályázatot
támogatott a rendelkezésére álló 26 millió Ft összeggel.
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Külsõ források biztosítása állandó kollégiumok részére
a) A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzõk és Kiadók Reprográfiai Egyesülete 2005-ben is
folytatta az NKA célkitûzéseinek támogatását. Ez 2005-ben két területet, az Ismeretterjesztési és a
Szépirodalmi kollégiumot érintette. Bár a támogatásra vonatkozó szerzõdés még 2004. késõ õszén elkészült a tényleges támogatásra, illetve annak felhasználására 2005-ben került sor.
b) A folyóiratok megjelentetését a KvVM is támogatta, az ennek keretét jelentõ szerzõdés 2005
decemberében került aláírásra, ám a támogatás és annak összegének korábbi ismeretében az érintett
kollégiumok a szükséges döntéseket még a 2005-ös évben meghozták.

2005-ben megszûnt kollégiumok
1. Millenáris Rendezvények Ideiglenes Szakmai Kollégium – 2003-ban alapított
2. Nemzetközi Összmûvészeti Fesztiválok Szakmai Kollégiuma – 2003-ban alapított
3. „Fogyatékossággal élõ emberekért” Média és Mûvészeti Ideiglenes Szakmai Kollégium –
2003-ban alapított
4. Mûvészetoktatási Ideiglenes Szakmai Kollégium – 2003-ban alapított
5. és az EU Kommunikáció Ideiglenes Szakmai Kollégium – 2003-ban alapított ideiglenes kollégiumokhoz tartozó támogatott pályázatok esetében mind a pénzügyi elszámolás, mind a szükséges
szakmai elszámolás megtörtént, így a szakmai elszámoltatás vonatkozásában e kollégiumok
feladataikat ellátták, munkájuk befejezõdött.

AZ IGAZGATÓSÁGNAK AZ ALAPPROGRAMRA
VONATKOZÓ
SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA
Általános beszámoló
a) Az Igazgatóság 2005-ben is ellátta a jogszabályokban rögzített feladatait, ennek
megfelelõen:
– tervezte az NKA éves költségvetését és elkészítette a 2004. évre vonatkozó beszámolóit,
– elõkészítette az NKA elõirányzatainak felhasználására vonatkozó döntést, javaslatot tett az
Igazgatóság költségvetésére,
– végrehajtotta a Bizottság és a szakmai kollégiumok döntéseit,
– elõkészítette és lebonyolította a miniszter által kiírt pályázatokat, végrehajtotta a miniszteri
támogató döntéseket,
– szervezte a szakmai kollégiumok pályáztatását,
– szerzõdést kötött a kedvezményezettekkel, gondoskodott a támogatások kiutalásáról, elszámoltatta a kedvezményezetteket, a szakmai kollégiumokkal közösen ellenõrizte a támogatás cél
szerinti felhasználását,
– szervezte és elõkészítette a pályázatok szakmai ellenõrzését, továbbá indokolt esetben azok
komplex vizsgálatát, melyekben tevõlegesen részt vett,
– intézte – a kulturális járulék kivételével – az NKA-val szemben fennálló követelések
behajtását,
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– biztosította az NKA mûködésének nyilvánosságát, közzétette az NKA pályázatait, a bírálatok
eredményét és az egyéb közhasznú információkat,
– gondoskodott az NKA jogszabályoknak megfelelõ mûködésérõl,
– közremûködött az NKA testületeinek (Bizottság és a szakmai kollégiumok) tisztújításával
kapcsolatos feladatokban,
– végrehajtotta az NKA, illetve az Igazgatóság szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott további feladatokat,
– ellátta a NKÖM fejezeti kezelésû elõirányzatai terhére nyújtott támogatások pályáztatási és
elszámoltatási feladatait.
A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvényt összesen 8 helyen módosította a 2005. évre vonatkozó költségvetési törvény és a 2004. évi CI. törvény.
A módosítások többsége a kulturális járulékfizetéshez kapcsolódott, amelyek az Európai Unióhoz történõ csatlakozásból adódtak, valamint egyéb jogszabályi változásokhoz igazodva váltak
szükségessé.
A további két módosítás az Alapprogramból teljesíthetõ kiadások célját pontosította azzal,
hogy a kulturális pályázati támogatások céljából, külsõ forrásból átvett pénzeszköz esetében a pályázatkezelés során felmerülõ költségekre külön kitért.
Végül pedig a módosítás kiszélesíti a pályázatot benyújtók körét az egyéni vállalkozásokkal.
Az NKA törvényének végrehajtási rendelete is módosításra került.
A Bizottság javaslatának megfelelõen, az 1/2005. (I. 7.) NKÖM-rendelet módosította a rendelet egy pontját, amelynek köszönhetõen a pályázati felhívásokról szóló tájékoztató közleményt kettõ
helyett csupán egy országos napilapban kell megjelentetni.
Ezzel a jelentõs költségmegtakarítással az NKA pályázatainak ismertsége nem csökkent arányosan, hiszen pályázók többsége eddig is az NKA honlapjáról, ill. egyéb forrásokból értesült a
kollégiumok felhívásairól.
Igen jelentõs volt az Igazgatóság életében is a már említett NKA törvénymódosításának idõszaka. Ennek kapcsán több olyan kérdés került napirendre, majd eldöntésre, amelyek módosítják – igaz,
hogy csak a 2006. január 1-jét követõ hatálybalépés után – a munkát.
A törvényalkotás során számba kellett venni az esetlegesen igénybe vehetõ új források lehetõségét, ám ebbéli próbálkozásainkat siker nem koronázta. Felvetéseink még a kormányzati szakaszban
– pénzügyi, költségvetési érdekek, ellenérvek alapján – sorra elbuktak.
Hosszú vita elõzte meg az immáron törvényben megfogalmazott szigorú összeférhetetlenségi
szabályok megfogalmazását. Ezek végül, a parlamenti elfogadást követõen kompromisszummal látszódtak zárulni, ám elõre jelezhetõ több területen is a szakmai kollégiumok döntéshozó munkájának
komoly mértékû megnehezülése, esetenként akadozása is.
b) A 2005. év pénzügyi mûködése során nehézséget okozott a nyár végén megjelent kormányhatározat, amely az év hátralevõ részére vonatkozó kötelezõ pénzügyi megtakarítások mértékét írta
elõ. Ez az Igazgatóság részérõl a szerzõdések alapján való utalások ütemezésének átalakítását jelentette, mellyel a kormánydöntés elõírásának érvényesülése – ha nehezen is, de – biztosíthatóvá vált.
c) Mindezek mellett, 2005-ben is folytatódtak azok a részben korábban, részben ez évben indult fejlesztések, amelyek a pályáztatás során mind a pályázók, mind a döntéshozó kurátorok feladatellátását igyekeztek segíteni, megkönnyíteni.
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A pályázók felé jelenti az ügyintézés egyszerûsítését – bár ez számukra költségnövekedéssel is
jár –, hogy 2005-tõl kezdõdõen választhatnak aközött, hogy a támogatott pályázatot követõ utaláshoz
szükséges köztartozás igazolásokat maguk szerzik meg és nyújtják be, vagy azt a pályáztatást végzõ
Igazgatóságra bízzák.
Ez, ugyan kicsiny segítséget jelent a pályázóknak, az amúgy is sokat kritizált bürokratikusságot csökkentve, ám annak az igazgatóságot terhelõ új rendszerének kialakítása – annak összetettsége
miatt – komoly feladatot jelentett.
Folyamatosan zajlott a kurátorok munkájának segítését célzó ún. döntéstámogató rendszer továbbfejlesztése is. Az év során valamennyi állandó szakmai kollégium legalább egy pályázati altéma
alkalmával tesztelhette azt, ezzel a lehetõséggel 14 állandó szakmai kollégium élt is, majd ezt követõen véleményével segíthette a további fejlesztési irányok kialakítását.
d) A folyóirat támogatási döntések jobb megalapozását szolgálja a Bizottság által elrendelt és
2005. évben megvalósult auditálás, amely 70 folyóirat meghatározott szempontú vizsgálatát jelentette. Az ennek során szerzett tapasztalatok a szakmai kollégiumi munkát segíthetik.
e) A Bizottság 2004. évben hozott döntése értelmében 2005-ben megváltozott az NKA arculata. Ez az arculatra vonatkozó valamennyi elemet érintett. Ugyancsak bizottsági döntésre vezethetõ
vissza az írott és az elektronikus médiákban fokozott szerepvállalásunk, amelyek az NKA és annak
tevékenysége jobb megismerését hivatott a széles közönség elõtt elérni.
f) Az Igazgatóság ebben az esztendõben is részt vett a soron lévõ tisztújítás – elsõsorban jogi
természetû – feladatai megoldásában.
g) 2005-ben az Állami Számvevõszék az 1999-2004. idõszakra vonatkozó vizsgálatot folytatott az NKA-nál, amelynek lezárásaként megfogalmazott értékelés többek között az
az 1. számú mellékletben (Részlet az ÁSZ-jelentésbõl) foglaltakat tartalmazza.
h) Kiemelkedõ jelentõsége volt 2005-nek az NKA testületei és az Igazgatóság immár jobb, a
feladatellátásukhoz igazodó, a magyar kultúrában betöltött szerepükhöz, a szervezet méltóságához, a
jogosan elvárt igényekhez igazodó – hosszú vajúdáson átesett – elhelyezésének terén. A Gyulai Pál
utcába való átköltözést hosszan tartó, kitartó munka elõzte meg. Az épület megvásárlása, a szükséges
átalakítás megtervezése, a kivitelezõk kiválasztása ugyan a korábbi évekre nyúlik vissza, de a felújítás munkálatai, az átadás-átvétel lebonyolítása, valamint a költözés a 2005. év feladatai közé tartozott.
Ezen feladatok jelentõs része közbeszerzési eljárás lefolytatását igényelte, amely ugyancsak
bonyolította azokat.
Az év második felében a költözés zökkenõmentesen lezajlott, az új székházban továbbra is zavartalanul folyik a munka, a pályázók igényeinek – a lehetõségekhez mért – legmegfelelõbb
kielégítése.
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RÉSZLETES BESZÁMOLÓ
I. Az NKA 2005. évi pénzügyi adatai
Bevételek
Eredeti terv

Módos. terv

Tényleges

Bevételi jogcímek
Bevétel (millió Ft)
1. Állami támogatás

9 600,0

2. Társ tárcáktól átcsoportosított támogatás
3. Szerzõi jogi bírság

115,0

9 600,0

9 600,0

25,0

25,0

115,0

0,3

4. Pályázati támogatás visszafizetések

101,2

5. Kötbér, késedelmi pótlék
5,2
6. Nevezési díjbevétel
5,0
7. Elõzõ évi pénzmaradvány felhasználása
9 715,0

Összesen:
Kötelezõ megtakarítás miatt
használható tárgyévi bevétel:

fel

nem

3 013,1

3 013,1

12 753,1

12 749,8
4 406,0

2005-ben – az államháztartási és a költségvetési törvény elõírásainak következtében – megváltozott az Alapprogram finanszírozási rendszere, a rendelkezésünkre bocsátott állami támogatás megegyezett a költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti elõirányzattal, elszakadt a kulturális járulék
tényleges összegétõl. Ez kedvezõen hatott az Alapprogram gazdálkodására, mivel kiszámíthatóvá
vált a bevétel összege és annak üteme is.
Nagymértékben nehezítette ugyanakkor a 2005. évi pályáztatás lebonyolítását a kötelezõ megtakarításra vonatkozó elõírás. Miután a Kormány 2005. március 23-án hozott határozatával mentesítette az Alapprogramot a 10%-os tartalékképzési kötelezettség alól, a költségvetési törvény egyéb
rendelkezései alapján a kötelezõen elõírt megtakarításunk összege 3 milliárd forint volt. Pályázati támogatási szerzõdéseinkben a támogatások utalásának idõpontjait ennek figyelembe vételével
határoztuk meg.
Nehéz helyzetet teremtett a Kormány augusztus 2-ai határozata, amelynek alapján a Nemzeti
Kulturális Örökség Minisztériuma az Alapprogram év végi kötelezõ megtakarításának összegét 4,4
milliárd forintban határozta meg. Ezzel a kötelezõ maradvány mértéke meghaladta az eredeti
elõirányzat 45%-át.
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A kötelezõ megtakarítás biztosítása érdekében az év második felében megítélt támogatások – a
támogatott program megvalósulási idõpontjától függetlenül – csak 2006. évben kerültek utalásra. Az
elsõ félévben megítélt támogatások közül – amelyekre a rendelkezés idõpontjáig szerzõdéskötés még
nem történt –, csak a legsürgõsebbek utalását vállaltuk 2005-re, amit csak lehetett 2006-ra halasztottunk. Mindez komoly feszültséget jelentett az egész kulturális területen.
Bírság, kötbér és késedelmi pótlék jogcímeken 2005-ben 115 millió Ft bevételt terveztünk. Az
ezeken a jogcímeken befolyt tényleges bevétel összege 5,5 millió Ft volt. A bevételi lemaradás alapvetõen abból adódik, hogy a szerzõi jogi törvény módosítása következtében új szerzõi jogi bírság
megítélésére már nem kerül sor, a befolyt bevétel a korábban elõírt bevételek – zömmel végrehajtói
eljárás során történõ – behajtásából származik. Az összeg mértéke évrõl évre egyre kisebb lesz, a beszedésére fordított költség (jogi képviselet, végrehajtói költség) pedig egyre nõ.
A pályázati támogatások visszafizetésébõl a ténylegesen befolyt bevétel 101,2 millió Ft volt.
Ez az összeg az el nem fogadott pénzügyi elszámolások, valamint a fel nem használt támogatások miatti visszafizetésekbõl ered.
A nevezési díjbevétel a kollégiumok által a pályázati felhívásban elõírt befizetési kötelezettség
teljesítésébõl adódik. Az összeget a nevezési díj befizetését elõíró kollégium pályáztatási célra
fordította.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma között 2004. október 18-án létrejött megállapodás alapján, környezet- és természetvédelmi folyóiratok megjelentetésének és egyéb közös programoknak a támogatására a KVM 25 millió
Ft-ot utalt át az Alapprogram számlájára.

Kiadások (pénzforgalmi adatokból)
Eredeti terv

Módos. terv

Tényleges

Kiadási jogcímek
kiadás (millió Ft)
1. Pályázati támogatások

8 781,9

11 658,2

2. NKA kommunikációs kiadásai
2. NKA Igazgatósága mûködési kiadásai
3. Egyéb mûködési kiadások
Összesen:

6 924,5*
75,0

918,7

1 080,5

1 081,5

14,4

14,4

21,5

9 715,0

12 753,1

8 102,5

* A kiadás a teljesített pénzforgalom adatait tartalmazza, ez a pályázati támogatásokra 2005. évben kiutalt összeget
jelenti, nem egyenlõ a kollégiumok által 2005-ben megítélt támogatások összegével.

Az NKA a 2005. évi 12 749,8 millió Ft bevételének mindössze 8,6%-át fordította mûködési kiadásokra [az Alapprogram pénzeszközeit kezelõ, a pályáztatást lebonyolító Igazgatóság, valamint a
Bizottság és a Szakmai kollégiumok mûködésének (beleértve a Bizottság és a Szakmai kollégiumok
vezetõinek, tagjainak tiszteletdíját és költségtérítését is) biztosítására].
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A bevétel 54,3%-a a pályázatok támogatásának finanszírozására szolgált.
A kötelezõ megtakarítás a teljes (elõzõ évi maradvánnyal együttes) bevétel 34,6%-a volt.
A 2005-ben kiutalt pályázati támogatások kiemelt kulturális szakterületenkénti részletezése a
Központi Statisztikai Hivatal szakágazati bontásának megfelelõen:
– Könyv- és zenemûkiadás
589,5 millió Ft
– Lapkiadás
834,0 millió Ft
– Színházi tevékenység
454,8 millió Ft
– Zenemûvészeti tevékenység
824,9 millió Ft
– Táncmûvészeti tevékenység
186,9 millió Ft
– Egyéb mûvészeti tevékenység (pl. film-, fotó-, képzõ-, ipar-, népmûvészet) 1 467,6 millió Ft
– Közmûvelõdési tevékenység
866,8 millió Ft
– Könyvtári tevékenység
709,0 millió Ft
– Múzeumi tevékenység
704,1 millió Ft
– Levéltári tevékenység
270,5 millió Ft
– Állat- és növénykerti tevékenység
16,4 millió Ft
A pénzforgalmi kiadások részletezése a kedvezményezettek köre szerint:
Millió forintban, egy tizedessel
Kiadásból
2005. évi teljesítés levezetése

Kiadás

mûködésre

meghatározott
feladatra

Kedvezményezettek köre
– központi költségvetési intézmények

2 048,2

– köztestületi költségvetési intézmények

1 103,0

945,2

9,7

9,7

745,1

745,1

62,1

62,1

– közhasznú társaság

1 303,6

1 303,6

– gazdasági társaság

907,2

907,2

1 357,9

1 357,9

425,2

425,2

1 243,5

1 243,5

– más fejezet fejezeti kezelésû elõirányzata
– alapítvány
– közalapítvány

– önkormányzat/vagy intézménye
– elkülönített állami pénzalap
– társadalombiztosítási költségvetési szerv
– magánszemély
– egyéb:
= egyesület és egyesülés

762,9

= egyház és intézményei

217,0

= külföld

186,9

= egyéb nonprofit szervezet

42,3

= egyéni és jogi vállalkozás

34,4

Összes kifizetés

8 102,5

1 103,3

6 999,5
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Az NKA bankszámlája 2005. évi pénzforgalmának alakulását és a záró pénzkészletet terhelõ
kötelezettségeket az alábbi levezetés szemlélteti:
NKA bankszámlájának

2005. 01. 1-jei nyitó egyenlege:
3 014,8 millió Ft
2005. évi bevételek
+ 9 735,0 millió Ft
2005. évi pénzforgalmi kiadások
– 8 102,5 millió Ft
2005. 12. 31-i záró egyenlege:
4 647,3 millió Ft
(Ebbõl kötelezõ megtakarítás 4 406,0 millió Ft.)

A záró bankszámla egyenleget terhelõ kötelezettségek:

– megítélt, de ki nem utalt támogatások
– Jóváhagyható keretmaradványok, kiemelt
programok fedezete, és az NKA törvénye alapján
el nem vonható maradvány
Kötelezettségek összesen:
Le nem kötött pénzmaradvány:

3 869,5 M Ft

777,8 M Ft
4 647,3 millió Ft
0 millió Ft

II. Az Igazgatóság 2005. évi pénzügyi adatai

A jogszabályok alapján az NKA Igazgatósága feladata 2005-ben a Nemzeti Kulturális Alapprogram fejezeti kezelésû elõirányzat pénzeszközeinek kezelése, az NKA Bizottsága, az állandó és
ideiglenes szakmai kollégiumok mûködési 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 ellenõrzések megszervezése, valamint az Igazgatóság mûködésével
összefüggõ munkaügyi,társadalombiztosítási, pénzügyi számviteli és üzemeltetési feladatok ellátása.
Az NKA Igazgatóságának feladata a NKÖM egyéb fejezeti kezelésû elõirányzatai terhére történõ
pályáztatás lebonyolítása is.
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Kimutatás
az NKA Igazgatósága 2005. évi fõbb elõirányzatainak alakulásáról
ezer forintban
Eredeti
elõirányzat
KIADÁS
Mûködés
ebbõl személyi
Felhalmozás
intézményi beruházás

Módosított
elõirányzat

Teljesítés

930 000

1 571 956

1 133 792

696 700

1 016 790

707 048

410 700

457 476

395 486

233 300

555 166

426 744

233 300

555 166

426 744

központi beruházás
felújítás
egyéb intézményi felhalmozás
Kötelezõ maradványképzés

395 350

Tényleges maradvány

438 164
930 000

1 571 956

1 571 956

Mûködési bevétel

11 300

47 178

47 178

Átvett pénzeszköz

918 700

1 156 525

1 156 525

mûködési célra

685 400

872 925

872 925

felhalmozási célra

233 300

283 600

283 600

368 253

368 253

103

103

BEVÉTEL
Támogatás

Egyéb bevétel
Pénzmaradvány igénybevétele
Létszám
Engedélyezett létszám

103

Átlagos statisztikai állományi létszám

85

Tartósan üres álláshelyek száma

10
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Az NKA Igazgatósága 2005. évi gazdálkodásában kiemelkedõ esemény volt a 2003-ban megvásárolt Gyulai Pál utcai épület beruházásának lebonyolítása, az épület használatba vétele, a költözés
megszervezése – beleértve a számítástechnikai háttér megteremtését is – és lebonyolítása olyan idõben és módon, hogy az a pályáztatás zökkenõ mentes ellátását ne akadályozza. A feladatot az
Igazgatóság munkatársai sikeresen elvégezték.
A tárgyévi gazdálkodást nehezítette a maradványképzési kötelezettség teljesítése. Az NKA
Igazgatósága részére elõírt megtakarítás mértéke meghaladta az eredeti elõirányzat 42%-át.
A megtakarítást egyes feladatok, beszerzések, alkalmazások, megbízások 2006-ra történõ átütemezésével tudtuk teljesíteni. A megtakarítást 2006-ban az áthúzódó feladatok megvalósítására, a
2005. évrõl áthúzódó szállítói számlák kifizetésére, illetve kötelezettségvállalások teljesítésére
fordítjuk.

Az NKA Igazgatóságán történt személyi változások 2005-ben
2005-ben összesen 18 új munkatárssal létesítettünk és 6 munkatárssal szüntettünk meg közalkalmazotti jogviszonyt.
Az új belépõk közül év közben 3 fõ közalkalmazotti jogviszonya próbaidõn belül megszüntetésre került, 1 munkatársunk nyugdíjazása miatt szüntette meg közalkalmazotti jogviszonyát, 2 munkatársunk pedig azért hagyta el az Igazgatóságot, mert máshol kedvezõbb ajánlatot kapott.
A be- és kilépések következményeként az Igazgatóság közalkalmazottainak létszáma összességében 12 fõvel növekedett.
A létszámváltozások a következõ területeket, szervezeti egységeket érintették:
– 1 fõ jogásszal nõtt az Igazgatási osztály,
– 2 fõ belsõ ellenõrrel és 1 fõ ügyintézõvel nõtt a Belsõ ellenõrzési osztály,
– 1 fõ elszámoltatóval nõtt az Elszámoltatási osztály,
– 1 fõ közbeszerzési ügyintézõvel, és 1 fõ titkársági ügyintézõvel nõtt a Gazdasági osztály,
– 3 fõ takarítóval, 1 fõ recepcióssal és 1 fõ telefonközpont-kezelõvel nõtt az üzemeltetési feladatot ellátók,
– 1 fõvel nõtt az elnöki szakértõi feladatokat ellátók,
– 1 fõvel csökkent az Informatikai osztály létszáma.
A létszámemelkedésre az egyes területek feladatnövekedése, illetve az új székházban történõ
költözést követõen szükségessé váló új feladatok ellátása miatt került sor.
Az Igazgatóság 2005. december 31-ei tényleges létszáma 92 fõ, ebbõl ketten kisgyermekük
otthoni gondozása miatt fizetés nélküli szabadságon (gyesen, gyeden) vannak.
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III. A 2005. évi pályáztatási tevékenység
1. Beérkezett pályázatok
A 2005-ös évben az elõzõ évhez viszonyítva a beérkezett pályázatok száma csökkent. Az alábbi diagram mutatja kollégiumonkénti arányban a beérkezett pályázatokat. 2005-ben is 4 kollégium
(közmûvelõdés, képzõmûvészet, zenei, ismeretterjesztés) adja a beérkezõ pályázatok jelentõs számát,
az állandó kollégiumok 42%-át (szám szerint: 4749 db pályázat). A változás annyi, hogy a legtöbb pályázat már nem a közmûvelõdési kollégiumhoz, hanem a képzõmûvészeti kollégiumhoz érkezett. A
legkevesebb pályázat (209 db) az építõmûvészeti kollégiumhoz érkezett, szemben a tavalyi mûemléki
és régészeti kollégiummal. Ennek oka az lehet, hogy a pályázók megismerték a mûemléki kollégium
pályázati lehetõségeit és több pályázatot nyújtottak be.
Jelentõs mértékû visszaesés volt tapasztalható a közmûvelõdési kollégium (2004-ben: 2030
db, 2005-ben: 1238 db), az iparmûvészeti kollégium (2004-ben: 862 db, 2005-ben: 518 db) és az építõmûvészeti kollégium esetében (2004-ben: 310 db, 2005-ben: 209 db).
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2. Az utóbbi hét évben a beérkezett és támogatott pályázatok száma, valamint az igényelt és
megítélt támogatások összegének válzozása
Megnevezés

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Beérkezett pályázat (db)

10263

9675 11614 11244 12459 14888 12683

Támogatott pályázat (db)

5848

5508

7204

6605

7213

8133

6483

Igényelt támogatás (Mrd Ft-ban)

11,7

12,1

13,9

15,7

19,5

28,2

23,2

Támogatott pályázatok igénye (Mrd Ft-ban)

6,5

7,0

8,2

9,2

11,9

14,9

13,9

Megítélt támogatás összesen (Mrd Ft-ban)

3,7

3,9

4,8

5,6

7,0

8,7

8,4

2005-ben a beérkezett pályázatok száma 14,8%-kal, a támogatott pályázatok száma
20,3%-kal csökkent.
Az igényelt támogatás 17,7%-kal, a megítélt támogatás 3,5%-kal csökkent 2004-es évhez viszonyítva.
Látható, hogy minden szegmensben csökkenés volt 2005-ben, ennek több oka is lehet. A pályázati felhívások pontosabb, konkrétabb célközönségnek szóló megfogalmazása, az évközbeni költségvetési megszorítások, vagy éppen a kollégium elnökének személyében történõ változás.
Feltehetõen mindhárom ok magyarázatot szolgáltathat a csökkenésre.
A 2005-ös év a beérkezett pályázatok számát tekintve a 2003-as évvel mutat hasonlóságot,
amely akkor egy felfelé ívelõ darabszámú tendencia egy szakasza volt. A csúcspontot 2004-ben érte
el (legalábbis a mai információk alapján).

3. A beérkezõ pályázatok nagyságrendje
A pályázati kiírások jelentõs mértékben megszabják a feltételezhetõen beérkezõ pályázatok
nagyságrendjét, amelyet igen jó közelítéssel elõre lehet tervezni.
A kollégiumok saját hatáskörben döntenek arról, hogy kevesebb pályázat kapjon-e nagyobb
mértékû támogatást, vagy több pályázat kapjon, de kevesebb támogatást. A támogatott pályázatok
igénye 13,9 Mrd Ft, a megítélt támogatás 8,4 Mrd Ft (60,4%). Ez 2%-kal magasabb, mint 2004-ben
volt. Az igényelt támogatás több mint a felét kapták meg a pályázók.
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A pályázók jelentõs része forráshiánnyal küzd, így a pályázathoz szükséges egyéb források bevonása is jelentõs nehézséget okoz számukra. A fenti diagramon jól látszanak azok a különbségek,
amelyek a beérkezett és támogatott pályázatok között vannak.
Látható, hogy az ismeretterjesztési kollégium a beérkezett pályázatok magas száma ellenére
kevés pályázatot támogatott. Itt indokolt a pályázati felhívások pontosabb megfogalmazása. Ez – kisebb mértékben – megfigyelhetõ a fotómûvészeti és a képzõmûvészeti kollégium esetében is.
Megfigyelhetõ az is, hogy az intézményi kört lefedõ kollégiumok (levéltár, könyvtár, múzeum)
az arányok tekintetében az élen járnak, azaz célirányos pályáztatást folytatnak.

Sorrend szerinti arányok:
Levéltár

75,75%

499

378

Könyvtár

74,44%

720

536

Múzeum

68,65%

520

357

Népmûvészet

63,69%

851

542

Közmûvelõdés

61,87%

1238

766

Zenei

56,18%

922

518

Mozgókép

53,57%

560

300

Tánc

51,65%

484

250

Mûemlék és Régészet

49,67%

300

149

Építõmûvészet

45,45%

209

95

Iparmûvészeti

45,37%

518

235

Szépirodalmi

41,38%

725

300

Színház

40,43%

752

304

Képzõ

39,76%

1323

526

Fotómûvészeti

39,58%

384

152

Ismeretterjesztés

24,33%

1266
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Az összes állandó kollégiumnál az arány 50,71%, amely a 2004-es évhez képest nem takar jelentõs elmozdulást, ami azt jelenti, hogy körülbelül minden második pályázat kapott támogatást. Ez
összességében jó átlagnak mondható.
Az elbírált pályázatok fõbb pénzügyi adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza kollégiumi és miniszteri keret-bontásban a 2005. évre vonatkozóan. A 3. sz. melléklet az NKA létesítése óta göngyölített fõbb mennyiségi adatokat (pályázatok darabszáma és igényelt/megítélt támogatások összegét)
tartalmazza.

4. Az igényelt és a megítélt támogatások közötti arányok
Az igényelt és megítélt támogatások közötti arányok is képet mutatnak a kollégiumok pályáztatási gyakorlatáról. A legmagasabb igény a zenei kollégiumhoz érkezett (2 072 666 338 Ft), amellyel
szemben 19,41% támogatást ítéltek meg. A legkisebb igény az építõmûvészeti kollégiumhoz érkezett
(370 809 611 Ft), mellyel szemben 37,1% támogatást ítéltek meg.

A legmagasabb arányú támogatást az alábbi kollégiumok ítéltek meg:
Könyvtár:
Levéltár:
Szépirodalom:

80,1%
60,1%
40,3%

A legalacsonyabb arányban megítélt támogatást az alábbi kollégiumok hozták:
Zene:
Tánc:
Ismeretterjesztés:

19,4 %
19,7 %
19,9 %

5. Ideiglenes kollégiumok
A 6 ideiglenes kollégiumhoz a beszámoló évében összesen 1003 db pályázat érkezett. Itt is
csökkenés figyelhetõ meg a 2004-es évhez viszonyítva, 1 kollégiummal és 818 db beérkezett
pályázattal kevesebb.

706

NKA HÍRLEVÉL

n

AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA

Az ideiglenes kollégiumok általában mindig egy speciális területet fednek le, így a beérkezett
igények nagyságrendileg nagyobbak, mint egy állandó kollégium esetében. 2005-ben több speciális
ideiglenes kollégium is mûködött, így:
– a Kultúra 2000 Ideiglenes Szakmai Kollégium, amely már második éve járul hozzá az Unióban támogatást kapó pályázók önrészéhez. Így itt az igényelt támogatás megegyezett a megítélt
támogatással.
– speciális kollégium a Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Szakmai Kollégiuma, amelyet a Bizottság azért hozott létre, hogy már az elõzõ évben döntésre kerüljenek azok a nagy programok, események, amelyek 2006-ban valósulnak meg. A pályáztatás meghívásos struktúrában zajlott.
A meghívandó pályázók és a hozzájuk kapcsolódó eseményeket az állandó szakmai kollégiumok, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma javaslata alapján állította össze a kollégium.
– A Populáris Zenekultúra ideiglenes kollégium egy új kezdeményezés folytán jött létre, ennek
megfelelõen jelentõs, több mint 250 millió Ft-os igénnyel. A kiosztható keret 26 millió Ft volt.
– A pályáztatási osztály lebonyolításában zajlott le az Édes Anyanyelvünk II. pályázat is,
amely áthúzódó tételként a 2004-es évben indult. Itt gyakorlatilag három pályáztatási tevékenység
munkáját segítette a pályáztatási osztály.

6. Pályázók illetõsége szerint az alábbi megoszlásban érkeztek pályázatok:
Illetõség

Beérkezett db.

Támogatott db.

Megoszlás (%)

Magyar

11 957

6 117

94,28

Román

440

226

3,47

Szlovák

147

63

1,16

Szerb-Montenegró

100

54

0,79

Ukrán

14

10

0,11

Német

8

2

0,06

Szlovén

7

7

0,06

Horvát

4

3

0,01

Luxemburgi

1

1

0,01

Amerikai

1

0

0,01

Lengyel

1

0

0,01

Osztrák

1

0

0,01

Ausztrál

1

0

0,01

Chilei

1

0

0,01

12 683

6 483

100,00

Összesen

A fenti táblázatból kitûnik, hogy jelentéktelen számban érkeznek pályázatok nem magyar illetõségû pályázóktól.
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7. Támogatott pályázatok törvényi célkitûzések szerinti megoszlása:

A pályázatokban változatlanul az új alkotások, programok megvalósításának segítése iránt mutatkozik meg a legnagyobb igény, és erre fordították a kollégiumok a megítélt támogatások döntõ
részét.
Ezt követi az alkotások nyilvánosságra hozásának támogatása, majd az egyéb és a nemzetközi
kapcsolatok ápolása kategória. Ez a tendencia megfelel a törvényi célkitûzéseknek és a kulturális terület elvárásainak is. A százalékos megoszlásban az elõzõ évekhez viszonyítva gyakorlatilag jelentõs
eltérés nem figyelhetõ meg

8. Pályázók szervezeti forma szerinti megoszlása 2005. évi pályázatoknál:

Ez a diagram a 2004-es évhez viszonyítva nem tartalmaz lényeges változást. 2005-ben is a költségvetési szervek, valamint a nonprofit szervezetek adták a pályázók több mint 65%-át.
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9. Az NKA terhére nyújtott támogatások nagyságrendi megoszlása

Pályázatok
darabszáma

Részarányok
az összes
pályázathoz
viszonyítva (%)

Pályázatok
darabszámának
felfelé való
göngyölítése

Göngyölített
részarányok
(%)

87

1,34

87

1,34

100 000

242

3,73

329

5,07

100 001–199 999

314

4,84

643

9,92

200 000

623

9,61

1266

19,53

200 001–299 999

291

4,49

1557

24,02

300 000–399 999

852

13,14

2409

37,16

400 000–499 999

653

10,07

3062

47,23

500 000

609

9,39

3671

56,63

1058

16,32

4729

72,94

462

7,13

5191

80,07

1004

15,49

6195

95,56

50

0,77

6245

96,33

131

2,02

6376

98,35

10 000 000

20

0,31

6396

98,66

10 000 001–14 999 999

32

0,49

6428

99,15

15 000 000

10

0,15

6438

99,31

15 000 001–19 999 999

14

0,22

6452

99,52

4

0,06

6456

99,58

22

0,34

6478

99,92

100 000 000

2

0,03

6480

99,95

158 000 000

1

0,02

6481

99,97

180 000 000

1

0,02

6482

99,98

300 000 000

1

0,02

6483

100,00

6483

100,00

Támogatás -tól -ig
határa + konkrét
összegek
11 500–99 999

500 001–999 999
1 000 000
1 000 001–4 999 999
5 000 000
5 000 001–9 999 999

20 000 000
22 000 000–62 000 000

összesen
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A táblázatból megállapítható, hogy a pályázatok összdarabszámához (6483) viszonyítva a támogatott pályázatok 5%-a
100 ezer forintot, vagy annál kevesebb,
19,53%-a 200 ezer forintot, vagy annál kevesebb,
56,63%-a 500 ezer forintot, vagy annál kevesebb,
80,07%-a 1 millió forintot, vagy annál kevesebb
összegû támogatást kapott.
A legkisebb támogatás összege 11 500 Ft a legnagyobb 300 millió forint volt.

10. Általános megállapítások
A teljes pályáztatás (miniszteri támogatással) vertikumában beérkezett 12683 db pályázatból
6483 db pályázat kapott támogatást (51,12%, 2004-ben: 54,63%).
Az igényelt támogatás 23 226 M Ft, az adott támogatás 8 424 M Ft (36,3%; 2004-ben:
30,84%).
Az NKA állandó, ideiglenes kollégiumai, valamint a miniszteri keret közötti arányokat a következõ táblázat mutatja be:
Igényelt
támogatás
(M Ft)/%

Megítélt
támogatás
(M Ft)/%

elbírált pályázat
(db)/%

Támogatott
pályázat (db)/%

(11 271)/88,9%

(5716)/88,2%

(18 470)/79,6%

(5 468)/64,9%

ideiglenes

(1003)/7,9%

(358)/5,6%

(3.263)/14,0%

(1 463)/17,4%

miniszteri*

(409)/3,2%

(409)/6,2%

(1 493)/6,4%

(1 493)/17,7%

12 683

6 483

23 226

8 424

Kollégium
állandó

összesen

* Megjegyzés: a miniszteri keret terhére történõ döntést ismerjük, az elutasított kérelmeket nem.

Pályázók száma
Évek

Pályázók száma (db)

Benyújtott pályázatok
száma (db)

Támogatott pályázatok
száma (db)

2001

5 585

11 614

7 204

2002

4 772

11 244

6 605

2003

4 934

12 459

7 213

2004

6 366

14 888

8 133

2005

5 466

12 683

6 483

A fenti táblázat a pályázók száma alapján viszonyít az utóbbi öt évre visszamenõleg. A pályázók száma csökkent 2001-es évhez viszonyítva a 2002. évben. Majd különösen nagy mértékû emel-
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kedést mutat a 2004. évben. 2005-ben a pályázók száma is csökkent, igaz, hogy arányaiban kevesebb
pályázó ugyanúgy átlag 2, 3 db pályázatot nyújtott be, mint a 2004. évi több pályázó.
Egy támogatott pályázatra 2005-ben 1,29 M Ft támogatás jutott a 2004. évi 1,07 M Ft-tal szemben. A növekedés mértéke 12, 1%-os. A növekedés mértéke azonban szakmai kollégiumonként
differenciált.

11. Érvénytelen pályázatok
2005 évben benyújtott 12 683 db pályázatból 942 db volt érvénytelen, ez a pályázatok 7,4%-át
jelenti. 2004-ben ez a szám 9,2% volt.
A pályázók több esetben kifogásolják pályázatuk érvénytelenségét. Ez minden esetben kivizsgálásra került. Megalapozatlan döntés nem született. Az érvénytelen pályázatok minden esetben bemutatásra kerülnek a kollégiumok számára. A kollégium kivételes esetben (indokolt szakmaiság)
hiánypótlási lehetõséggel engedélyezheti az érvénytelen pályázat döntésre történõ bevitelét.
A várhatóan 2006. év folyamán bevezetésre kerülõ online pályáztatás radikálisan csökkentheti
az érvénytelen pályázatok számát.
Egy pályázat érvénytelen, ha nem felel meg a jogszabályi elõírásoknak, illetve a pályázati felhívásban kötelezõen meghatározott kritériumoknak, továbbá ha az NKA-val szemben lejárt, elszámolatlan kötelezettsége van.
Érvénytelen pályázatot benyújtó pályázókat az érvénytelenség okáról minden esetben
értesítjük.

12. Elutasított pályázatok
A 12 683 db pályázatból 5258 db pályázat került elutasításra, ez a pályázatok 41,5%-át jelenti.
A nem támogatott pályázatok száma jelentõsen nõtt, fõleg annak tükrében, hogy a beérkezett
pályázatok száma csökkent.
2004-ben ez a szám 35,3% volt.
Az elutasítás okát a kollégiumnak nem kell megindokolnia, de a pályázónak lehetõsége van
arra, hogy a szavazati arányokat megismerje írásban benyújtott kérelemre.
Az elutasított, támogatásban nem részesült pályázatokat az NKA Igazgatósága a hatályos iratkezelési szabályzata alapján 60 napon belül megsemmisíti.
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13. Módosítási kérelmek
Míg 2004-ben összesen 1816 módosítási kérelem érkezett, úgy 2005-ben ez a szám: 1764.
módosítási
kérelem (db)

elfogadott
kérelem (db)

%-os arány

1 546

1 242

80,3

27,0

ideiglenes

92

66

71,7

25,7

miniszteri

126

100

79,4

30,8

Összesen

1 764

1 408

79,8

27,2

Kollégium
állandó

Tárgyévi támogatott
pályázatok arányában %

Nagy számban érkeztek módosítási kérelmek, amelyek vegyesen tartalmazták a határidõ, illetve jogcímmódosításokat. A jelenség – többségében – a pályázatok nem megfelelõ pályázati
elõkészítésével magyarázható.
A módosítási kérelmek elbírálása során az Igazgatóság minden esetben igyekezett a pályázati
cél megvalósulását figyelembe venni, ezért az állandó kollégiumokhoz beérkezett kérelmek több
mint 80%-át elfogadta, engedélyezte.
A kérelmek ilyen jelentõs száma, és annak nagymértékû jóváhagyása a pályázati felhívások
pontosabb megfogalmazását, a döntések korrektebbé tételét, illetve a pályázók részérõl a pályázatok
jobb kidolgozását teszi szükségessé. Ez nem változott a 2004-es évhez viszonyítva.

14. Megszüntetett pályázatok
2005. évben összesen 189 darab pályázat megszüntetésére került sor, ezzel a fel nem használt
összeg 134 279 400 Ft, ez több mint a 2004. évben (122,1 M Ft) volt. Darabszámban viszont csökkenés tapasztalható (2004-ben 219 db).
Ez a támogatásban részesült pályázatok 2,9%-át érintette, a 2004 évi 2,7%-kal szemben.
A darabszámban ugyan csökkenés volt tapasztalható, de a támogatott pályázatokhoz való viszonyban ez nem mutatható ki, sõt ugyanazok a problémák, mint a 2004-es évben. A fel nem használt
összegek nem kerültek vissza automatikusan a kollégiumi keretekbe. Annak felhasználásáról a
Bizottság a késõbbiekben dönt.
Kollégiumonkénti bontásban a legtöbb meghiúsulás a képzõmûvészeti és a zenei (csakúgy,
mint 2004-ben), a legkevesebb az állandó kollégiumok közül a könyvtári kollégiumnál volt.
Pályázatok megszüntetésére több okból került sor, így a pályázó lemondása miatt, vagy a pályázó nem teljesítette a támogatási szerzõdésben elõírt kötelezettségeit.
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Összefoglaló adatok:
2. számú melléklet: A 2005. év összefoglaló adatai – darab
3. számú melléklet: A 2005. év összefoglaló adatai – forint
4. számú melléklet: Pályázatok 2002-2005

IV. A pályázatok elszámoltatásáról
A pályázók beszámoltatása és pénzügyi elszámoltatása
A pályázatok szakmai és pénzügyi beszámolóinak ellenõrzése egész év folyamán folyamatos
volt. Az ellenõrzött pályázatok számában mennyiségi és minõségi változás tapasztalható. Ezt alapvetõen két tényezõ befolyásolta:
– A szakmai kollégiumok fontos kérdésként kezelték a szakmai megvalósulás mérhetõségét.
Az adathordozókon beküldött szakmai anyagokat számítógépen rendre megtekintették.
– Az elszámoltatási osztály létszám fejlesztése; két fõvel bõvült az osztály, így a beérkezett pályázati elszámolások feldolgozása 91,3%, csaknem naprakész állapotot ért el.

A szakmai beszámolók értékelése
A szakmai kollégiumok 2005-ben 7934 db pályázat szakmai beszámoló értékelését végezték
el. Ez 14,7%-kal több a 2004-ben szakmailag ellenõrzött pályázatoknál.
Az elszámoltatási osztálynak az állandó és ideiglenes szakmai kollégiumok elnökeivel és tagjaival igen jó együttmûködést sikerült kialakítani, ami a pályázatok gyors és hatékony szakmai
ellenõrzését eredményezte.
A kollégiumok legtöbb esetben a pályázati felhívásokban közzétették az általuk fontosnak tartott, a döntéshez és ellenõrzéshez szükséges információk bekérését.
Ennek megfelelõen:
– a laptámogatásoknál kötelezõvé tették a folyóirat-támogatásra vonatkozó betétlap kitöltését, az összevont lapszámok mennyiségi elõírását és többek között elõnyben részesítették azokat a pályázókat, akik alávetették magukat a MATESZ által végzett egyszerûsített auditálásnak,
– a szakmai értékelés mérésének szempontjait,
– meghatározták a pályázati programok megvalósítási idejét és a szakmák szerinti lényeges
kérdéseket, amelyekre a pályázóknak a szakmai beszámolójukban válaszolni kellett.
A 2004-ben kísérleti jelleggel bevezetett döntéstámogató rendszer lehetõségével 2005-ben az
alábbiak szerint éltek a kollégiumok:
– az állandó kollégiumok közül egy kivételével minden kollégium írt ki pályázatot 1-1
altémában,
– a levéltári kollégium 2 altémában,
– az ideiglenes szakmai kollégiumok közül (továbbiakban ISzK) a Közkultúra Informatika
ISzK 2 altémában.
A döntésnél figyelembe vett szakmai elõírások és elvárások a beszámolók ellenõrzésénél értékelési szempontok voltak. Azzal, hogy minden kollégium a folyóirat támogatásoknál a pályázati fel-
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hívásaikban közzé tette elvárási szempontjait, hozzájárult ahhoz, hogy pontosabb lett a szakmai
teljesítés, azaz a folyóiratokat egyre többen, idõben és a vállalt példányszámban nyújtották be.
Az állandó kollégiumok közül kiemelkedõ a Mûemléki és Régészeti Szakmai Kollégium, ahol
a mûemlék és állagmegóvási altémánál a támogatás utalására utólag a pénzügyi elszámolás, a becsatolt szakértõi vélemény és elfogadott szakmai beszámolót követõen került sor. A kollégium a szakmai
értékelést az elszámolások beérkezését és pénzügyi ellenõrzését követõen folyamatosan végezte.
Az ideiglenes szakmai kollégiumok is éltek a programok megvalósulásának teljesítmény mérésével. A Kultúra és Turizmus ISzK a turisztikai hatásvizsgálat elvégzését írta elõ. Ezt a támogatott 80
pályázónak mintegy fele teljesítette az elszámolás benyújtásakor, a többiektõl hiánypótlást kért be az
elszámoltatási osztály. A Közkultúra Informatika ISzK a támogatás több részletbeli kiutalásának feltételéül elõírta a pénzügyi részelszámolás benyújtását és elfogadását. A megvalósítás teljes költségéhez 10%-os önrészt írtak elõ, amivel a végelszámoláskor el kellett számolni a pályázónak. A
kollégium a pályázók elszámolását követõen, 5 évig fenntartja a jogot, hogy szakértõk bevonásával a
helyszínen ellenõrizze a programok megvalósulását. A támogatott 22 pályázóból 17-nek fogadták el a
szakmai beszámolóját, 5 pályázónak felszólítás után kiegészítést kellett küldeni, amelyek késõbb el
lettek fogadva.
A külsõ forrásból is megvalósuló pályázatok szakmai ellenõrzését az érintett tárcák szakértõi
ellenõrizték. Az ellenõrzést nagy alapossággal, többször eltérõ véleménnyel, de végül a bekért kiegészítések után egybehangzóan fogadták el.
1994–2005-es idõszakban az összes támogatott pályázat és a szakmailag elfogadott pályázatok
arányát vizsgálva a szakmai kollégiumok a támogatott pályázatok 90,6% -át ellenõrizték és fogadták
el (ld. az alábbi kimutatás). Az ellenõrzött beszámolók mintegy 1%-ánál kértek kiegészítést, illetve
új beszámoló benyújtását. Az el nem fogadott és kiegészítésre minõsített beszámolók – a kiegészítések megküldése után – ismételten szakmai ellenõrzésre kerültek.
A 2005. év végéig teljeskörûen további öt ideiglenes szakmai kollégium pályázatainak ellenõrzése fejezõdött be; ezek Összmûvészet, Millenáris Rendezvények, EU-kommunikáció, Mûvészetoktatás, Fogyatékossággal Élõ Emberekért ISzK-ok.
A kollégiumok közül a korábbi elnevezésû Irodalom és Könyvkiadási, a Folyóiratkiadási, valamint a Magyar Mûvészet kollégiumok támogatott pályázatai – összesen négy pályázat kivételével –
teljes mértékben befejezettnek tekinthetõk. A négy pályázat lezárására a jogi intézkedés befejezését
követõen kerülhet sor.
Az ideiglenes szakmai kollégiumoknál több esetben a megvalósítási idõszak 2006-ban esedékes, így ezek szakmai értékelése is csak a jövõben lesz.
Az alkotói támogatásos altémáknál a benyújtott mûvek, mûalkotások szakmai ellenõrzésekor
nagy felelõsséggel jártak el a kollégiumok elnökei/tagjai. Az elfogadott beszámolókat követõen 481
db igazolást adott ki az NKA Igazgatósága a pályázók valamint a lebonyolítók részére.
Kollégiumonként 1994-2005-ös években a szakmailag ellenõrzött pályázatok arányát a támogatott pályázatok százalékában és a 2005. évben szakmai ellenõrzött pályázatok mennyiségét a
következõ kimutatás tartalmazza.
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A szakmai ellenõrzés aránya 1994–2005-es években,
és a 2005-ben szakmailag elfogadott pályázatok száma

Kollégium
megnevezése

Ssz.

Támogatott
pályázatok
1994–2005-ig
összesen (db)

Szakmailag
és pénzügyileg
lezárt
pályázatok
1994–2005-ig
(db)

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

A (4)-bõl
a 2005-ben
lezárt
pályázatok
száma (db)

1.

Mozgókép

4 903

4 562

93,0

371

2.

Irodalom-könyvkiadási

2 871

2 870

99,9

0

3.

Folyóirat-kiadási

864

862

99,8

1

4.

Színház

2 806

2 505

89,3

330

5.

Zene

5 669

5 085

89,7

459

6.

Tánc

2 101

1 838

87,5

226

7.

Képzõ

6 404

5 765

90,0

912

8.

Ipar

3 003

2 728

90,8

407

9.

Fotó

1 449

1 272

87,8

141

10.

Népmûvészet

3 937

3 489

88,6

512

11.

Közmûvelõdési

12 543

11 859

94,5

1048

12.

Könyvtár

6 959

6 367

91,5

643

13.

Levéltári

2 450

2 062

84,2

389

14.

Múzeumi

2 906

2 558

88,0

293

15.

Építõmûvészet

675

572

84,7

154

16.

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra

1320

932

70,6

362

17.

Szépirodalom

1 416

1 076

76,0

252

18.

Mûemlék és Régészeti

237

95

40,1

93

19.

Miniszteri

5 551

5 217

94,0

550

20.

Összmûvészet

323

323

100

4

21.

Ithaka-program

32

31

96,9

9

22.

Nemzeti és Etnikai ISzK

349

344

98,6

316

23.

Amatõr Együttesek Utaztatása

63

62

98,4

60

*
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és pénzügyileg
lezárt
pályázatok
1994–2005-ig
(db)

A lezárt
pályázatok
aránya
a támogatotthoz
viszonyítva
(4:3) %
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A (4)-bõl
a 2005-ben
lezárt
pályázatok
száma (db)

24.

Édes Anyanyelvünk

55

1

1,8

1

25.

Kultúra 2000 I Sz.K.

40

11

27,5

7

26.

Millenáris Rendezvények ISzK

42

42

100

21

27.

EU Kommunikációs ISzK

15

15

100

15

28.

Külhoni Intézmények SzK

27

26

96,3

5

29.

Mûvészetoktatási ISzK

46

46

100

1

30.

Holocaust Megemlékezések ISzK

165

159

96,4

95

31.

Kiemelt Kulturális Események

89

0

0

0

32.

Digitális Kultúra

180

176

97,8

26

33.

Magyar Mûvészet

94

93

98,9

0

34.

Kultúra és Turizmus

306

305

99,7

78

35.

Sajátos igényû emberek ISzK

92

90

97,8

90

36.

Fogyatékkal Élõ Emberekért ISzK

32

32

100

18

37.

Közkultúra Informatika ISzK

22

17

77,3

17

38.

Digitális Médiamûvészet 2004

34

0

0

0

39.

Közgyûjteményi Testület

151

151

100

0

40.

Népmûvészet-Táncmûvészet

266

260

97,7

29

41.

Közmûvelõdés-Könyvtár

119

119

100

0

42.

Közmûvelõdés-Zene

79

79

100

0

43.

Populáris Zene ISzK.

70

0

0

0

44.

Honfoglalás

396

396

100

0

45.

NKA Összesen

71 151

64 492

90,6

7 934

46.

NKA Lebonyolítású

40

40

100

0

47.

Mindösszesen

71 191

64 532

90, 6

7934

*A könyvtári kollégiumi pályázatok magukban foglalják a Közoktatási és Fókuszban a Könyvtár pályázatokat.
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A pénzügyi elszámoltatás tapasztalatai
A 2005. évben 8386 db pályázat pénzügyi elszámoltatása valósult meg, 1940 db elszámolás továbbintézkedést igényelt. A beérkezett elszámolások pénzügyi ellenõrzése folyamatos volt.
2005-ben a pénzügyileg elfogadott pályázatok aránya 5,7%-kal több volt, mint a 2004-ben.
Az elszámolások feldolgozása során tapasztalt formai és tartalmi hiányosságok továbbra is
fennálltak.
Az ismétlõdõ formai hiányosságok:
– nem a szerzõdés mellékleteként megküldött elszámoló lapon számolnak el a pályázók, hanem az általuk készített Excel táblában, de a nyilatkozatokat nem vezették rá erre a lapra,
– két pályázat elszámolását összevonták.
Tartalmi hiányosságok:
– a támogatás felhasználására a szerzõdésben rögzített megvalósítási idõszakot követõen került
sor,
– a határidõ módosítási kérelmeknél nem értelmezték külön a megvalósítási és elszámolási
határidõt,
– a szakmai és pénzügyi beszámolót nem egyszerre és késedelmesen nyújtották be, az elszámoló lapot pedig pontatlanul töltötték ki,
– a szerzõdésben rögzített jogcímeket figyelmen kívül hagyták,
– a bizonylatok érvénytelenítését nem végezték el,
– a szakmai beszámolókat nem megfelelõen készítették el.
Típushibaként fordult elõ, hogy az alkotói támogatásos pályázatoknál a lebonyolító nevére kiállított bizonylatokat nyújtottak be az elszámoló lap mellékleteként. Ezeket az elszámolásokat ilyen
formában nem lehetett elfogadni.
További típushiba, hogy az elszámolásban szereplõ bizonylatok érvénytelenítését nem végezték el. Ez sajnos az elõzõ évhez képest sem javult. Ezek az elszámolások továbbintézkedést
igényeltek.
A döntéseket megelõzõ pályázók „elõélet” vizsgálata alkalmával összesen 12 683 db elbírált
pályázathoz kapcsolódó korábbi pályázatok minõsítését kellett rövid idõ alatt elvégezni. Lejárt határidejû és teljesítetlen kötelezettsége miatt 10 pályázót kellett lejárt elszámolási kötelezettsége miatti
érvénytelenség címen kizárni a pályáztatási körbõl.
A Nemzeti Filmiroda megkeresése alapján – a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve – több
filmes szervezet regisztrációjához az igazolás akkor került kiadásra, ha az NKA-nál és FEPÁCS-nál
mint pályázók lejárt követeléssel nem rendelkeztek. 2005-ben 266-tal bõvült a regisztrációt kérõk
száma. Az elõzõ évivel együtt 628 szervezet állandó figyelését kellett elvégezni. Egy pályázónak az
elszámoltatása jogi intézkedéssel fejezõdött be. Regisztrációjához az igazolás kiadására csak a
támogatás és késedelmi kamat visszafizetést követõen került sor.

Határidõre el nem számolt pályázók kötbérezése
Az elszámolási határidõk be nem tartása miatt 1916 pályázó lett felszólítva kötbér fizetése mellett. A felszólított pályázók közül 711-nek ismételt felszólítást kellett küldeni. A kötbért 1027 pályázó
befizette, 31 esetben nem volt felróható a szerzõdésszegés, így mentesültek a kötbér megfizetése alól,
71 pályázó nem teljesítette a kötbér befizetést, így a követelést 2006-ban kell érvényesíteni. 76 pályá-
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zó nem reagált az ismételt felszólításokra. Ezen pályázók elszámolásának rendezését jogi ügyintézés
keretében kell elérni.
A beérkezett elszámolások feldolgozásának alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az 1994–2000-ig támogatott pályázatok – a 23 db jogi intézkedésen lévõ kivételével – a szakmai és pénzügyi ellenõrzéskor elfogadásra kerültek, így a számítógépes feldolgozói rendszer szerint
befejezettek.
A beérkezett elszámolások folyamatos feldolgozásának eredményeként a támogatott pályázatok 90,6%-a szakmai és pénzügyi ellenõrzés után lezárásra került. (16. oszlop 2. sor). További 0,6%-a
a pénzügyi elszámolás elfogadását követõen szakmai ellenõrzésre vár (16. oszlop, 3. sor). A jogi intézés alatti pályázatok aránya 0,1% (16.oszlop, 4. sor). Az elszámolás alatti pályázatok aránya 1,6%
(16. oszlop, 5. sor). Az 1144 db elszámolás alatti pályázatok mintegy kétharmada még a támogatás kiutalása elõtt áll, részben küldtek be szakmai beszámolót (kiadványt), így elszámoltatásukra csak az
utalást követõen, és a pénzügyi elszámolás megküldése után kerülhet sor. Az elszámolásra felszólított
pályázatok számának aránya 0,4% (16. oszlop, 6. sor). A támogatott pályázatok 6,7%-a 2006–
2007-ben realizálódik, tehát ellenõrzésük csak a jövõben lesz aktuális (16. oszlop, 7. sor).

V. Informatikai tevékenység a 2005. évben
Az Igazgatóság Informatikai Osztályának az informatika területén elvégzett feladatai:
1. A zavartalan munka alapvetõ feltétele a felhasználók részére a folyamatos rendelkezésre állás biztosítása. Ez mind az alkalmazott szoftverek, internet, e-mail, mind pedig a hardverek és a hálózat oldaláról megvalósult. A rendeltetésszerû munka feltételeit a munkatársak részére biztosítani
tudtuk.
Az év augusztusában technikai hiba következtében másfél napig nem lehetett a Group-Wise-t
használni, de ezen kívül számottevõ hiba nem fordult elõ.
Eszközparkunk viszonylag korszerû, a kisebb meghibásodásokat kijavítottuk, ha kellett, cseregépet biztosítottunk.
2. 2005. a nagy fejlesztések beindításának éve volt. Ennek keretében vásároltunk portál szoftvert, készült el a döntéstámogató rendszer internetes változata, indult el az online-pályázatbenyújtás
kidolgozása, a köztartozási igazolások OTMR-en keresztül történõ online-kezelése, a HTMH részére
történõ folyamatos online-adatátadás kifejlesztése, a MÁK részére történõ a társadalmi szervezetekkel kapcsolatos havi rendszerességû online-adatátadás kialakítása.
Az eredeti határidõhöz képest, csúszás történt az online-pályázat beérkezés kifejlesztésénél,
amelynek oka a menetközben felmerült technikai problémák megoldásának többletidõ igénye.
3. Rendkívüli feladatot jelentett a teljes informatikai rendszernek a Gyulai Pál utcai új épületbe
történõ átköltöztetése, amely köszönhetõen a jó elõkészítésnek, az informatikus kollégák hozzáértésének és munkájának 24 óra alatt zökkenõmentesen lebonyolódott. A költözés napját követõen az informatika oldaláról a munkavégzés feltételei adottak voltak.
4. Döntés hiányában nem valósult meg a minisztériumi pályáztatás integrálása az NKA informatikai rendszerébe.
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VI. A 2005. évi belsõ ellenõrzés által leszûrt tapasztalatok
Az NKA testületei és az NKA-t kezelõ Igazgatóság átfogó ellenõrzési rendszert mûködtetnek,
az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvénynek, valamint költségvetési szervek belsõ költségvetési ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) kormányrendeletnek megfelelõen, amelynek végrehajtása átfogó szemléleti és gyakorlati váltást is igényelt.
A részletes szabályokat, kötelezõen alkalmazandó módszertani eljárásokat és a minden mozzanatra kiterjedõ dokumentálási eljárásokat a törvény és annak útmutatója alapján kidolgozott, a vezetõ
testületek által jóváhagyott Belsõ Ellenõrzési Kézikönyv taglalja.

Folyamatba épített elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés
A Bizottság ellenõrzõ tevékenysége elsõdlegesen a szakmai kollégiumok munkájára irányult.
Ennek során meghallgatta a szakmai kollégiumok vezetõit a gyakorlati munka tapasztalatairól; írásban beszámoltatta a kollégiumokat az elvégzett feladatokról. Az NKA elnöke a pályázati felhívásokat
és a kollégiumi döntéseket megfelelõségi szempontból vizsgálta. A szakmai kollégium vezetõje volt
köteles biztosítani, hogy a pályázati kiírások az érvényben lévõ jogszabályokhoz és a Bizottság
iránymutatásaiban megfogalmazott célkitûzésekhez igazodjanak.
A szakmai kollégiumok a beérkezett és feldolgozott pályázatokat vizsgálták, hogy a pályázó a
kiírás által támasztott igényeknek megfelel-e, s anyagaik teljes körûen tartalmazták-e a kellõ információkat. A szakmai kollégiumok minõsítették a pályázatok teljesítését taglaló beszámolókat.
Az igazgatóság tételesen ellenõrizte a beérkezett pályázatok adminisztratív feltételeknek való
megfelelését, továbbá a pályázóknak a kapott támogatásról szóló pénzügyi elszámolásait.
A vezetõi ellenõrzés – FEUVE – mint a folyamatba épített elõzetes és utólagos kontroll rendszer biztosította, hogy a cél és a tevékenység összhangban legyen a szabályszerûség, szabályozottság
és megbízható gazdálkodás elveivel; az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön
sor pazarlásra, rendeltetésellenes felhasználásra; és megfelelõ, naprakész információk álljanak rendelkezésre. A munkafolyamatok valamennyi szakaszára kiterjedt, napi gyakorlattal, amely a kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, ellenjegyzési, aláírási jog gyakorlását, a rendszeres,
vagy eseti adatszolgáltatások értékelését, a beosztottak beszámoltatását, a számítógépes hálózaton
keresztül történõ ellenõrzést és a munkahelyi helyszíni ellenõrzést ölelte fel.

Függetlenített belsõ ellenõrzés
Az NKA Igazgatósága 2005-ben megerõsítette a Belsõ Ellenõrzési Osztály állományát.
Az egység feladatait, eljárási rendjét jogszabályi elõírás rögzíti. Szerepe a gazdálkodás ellenõrzése során elsõdlegesen a FEUVE meglétének, alkalmazásának hatásfok-vizsgálata.
A pályázatok helyszíni vizsgálatánál az elszámolási és elszámoltatási szabályszerûség meglétét, a pályázati cél megvalósulását, annak minõségét ellenõriztük. A teljes éves vizsgálati programot
az NKA honlapján már az év elején nyilvánosságra hoztuk. A Belsõ Ellenõrzési Osztály a pályázók
részére folyamatosan megküldte a vizsgálat megkezdésérõl szóló értesítõ levelet, amely egyben tájékoztató volt a felkészülés egyes technikai vonatkozásairól is. A helyszíni vizsgálatra részletes írásba
foglalt program alapján került sor; ennek kidolgozásánál a kockázat elemzési és kezelési módszereket
alkalmaztuk.
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A pályázatok helyszíni pénzügyi vizsgálatai az elmúlt évben visszaigazolták a 2004-ben számított, a közepes tartomány alsó harmadába helyezett integrált kockázati mutatót. Látni kell ugyanakkor, hogy a pályázatok nagy száma miatt az átlagok csak óvatosan kezelhetõk: a vizsgálati programok
részletes, fejezetekre bontott számai közt nagy a szóródás. Ilyen jelenség figyelhetõ meg az egyes pályázói szegmenseknél is.
A feladatterv meghatározásánál a Belsõ Ellenõrzési Osztály elõzetesen megkérte úgy az Igazgatóság vezetésének javaslatait és véleményét, mint az NKA Bizottságáét és szakmai testületeiét; a
tapasztalatok fentebb vázolt számbavétele és a kockázatelemzés mellett.
A teljesítmény-ellenõrzések kockázatelemzéssel történõ megközelítése nehezebb volt. Ez az
NKA Bizottságával és a mellette mûködõ szakmai kollégiumokkal közösen folytatott munka, amelyet az év kezdetétõl folyamatosan készítettünk elõ és végeztünk, de még csak az elsõ szakaszon
jutottunk túl.
2005-ben minden korábbinál több helyszíni pénzügyi (70 vizsgálat) és teljesítmény-ellenõrzést (18 alkalom) végeztünk.
A helyszíni ellenõrzések úgynevezett „lefedettségi” mutatója számottevõen javult.
Helyszíni ellenõrzés lefedettségi mutatói, százalékban
2004.
Helyszíni ellenõrzéseknél vizsgált támogatási összege (millió Ft)
NKA; éves megítélt összes támogatás (millió Ft)
Lefedettségi mutató (%)

2005.

327

661

8 676

8 423

3,8

7,8

Megjegyezendõ, hogy az ellenõrzési stratégia 2007-ig 10%-ot elérõ lefedettséget jelölt meg
célként. A további teendõk ebbõl már következnek.

Az általánosítható helyszíni tapasztalatok összegezése
A kapott támogatásokat minden esetben a pályázati szerzõdésekben meghatározott célok teljesítésére használták fel. Jogcímek esetében kisebb eltérések elõfordultak. Sok volt a határidõ- és a jogcím-módosítási kérelem, ezek szabályait több esetben elmulasztották betartani. Az elszámolási lapok
és az alapokmányok adatainak egyezõségét állapítottuk meg a pályázatok túlnyomó többségénél. A
kiadások a banki vagy házipénztári forgalomban szabályosan teljesültek. Gyakori mulasztás volt,
hogy a bizonylatra nem vezették rá az adott pályázat azonosító számát.
Több vizsgálatnál állapítottunk meg úgynevezett „kettõs elszámolást”, amikor a felhasználást
igazoló számlát másik pályázat elszámolásában is szerepeltették. Elõfordultak olyan esetek is, amikor
a helyszínen vizsgált eredeti számlán a Magyar Államkincstár érvénytelenítõ bélyegzõjét találtuk
meg. A kettõs elszámolás gyakorlatilag jogosulatlan közpénzfelhasználásnak minõsíthetõ, ennél fogva különös gonddal jártunk el minden egyes eset körülményeinek tisztázásában és az elszámolás
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rendbetételét célzó javaslat kialakításánál. Ennek során a MÁK-kal is felvettük a kapcsolatot, az
elszámolási és érvénytelenítési gyakorlat összehangolása érdekében.
A lezárt vizsgálatoknál elõfordult eseteknél végül tisztázhattuk, hogy a hiba a megfelelõ elkülönített nyilvántartás vezetésének elmulasztása volt: A szükséges intézkedésre a pályázók figyelmét
felhívtuk, akik azt intézkedési tervükben vállalták. Ezek az esetek új elszámolással, vagy – kisebb
részben – visszafizetéssel rendezõdtek.
Rendre tudatosítani kellett, hogy csak olyan számlák fogadhatók be, amelyekbõl kideríthetõ a
konkrét pályázati célhoz, az engedélyezett jogcímhez történõ kapcsolódás. SzJ-szám önmagában
nem elég. A számlán a megtörtént szolgáltatás tartalmának leírása, jelölése jogszabályi követelmény
(2000. C tv 167. §).
Nyomatékosítottuk, hogy a pályázat elszámolásának benyújtásakor csak már kifizetett számlák
elszámolására kerülhet sor. Az eredeti számlák érvénytelenítését valamennyi elszámolásnál következetesen alkalmazni kell. Az elszámolás során beküldendõ másolatot minden esetben az (eredeti számlákra vezetett konkrét NKA-pályázati hivatkozással és elszámolt összeg megjelöléssel)
érvénytelenített eredeti számlákról kell készíteni. A dokumentumok tartalmi egyezõsége követelmény. A teljesítésigazolási, érvénytelenítési folyamatra javasoltunk egy, a számlákon és más alapokmányokon a munkateljesítések igazolására, és a pályázatonkénti elszámolásra egyaránt alkalmas
kombinált bélyegzõ készítését és használatát.
A kapott támogatást és annak felhasználását a támogatási szerzõdés értelmében pályázatonként
elkülönítve kell kezelni, különösen hangsúlyos ez az elvárás a több forrásból történõ finanszírozása, a
támogatások felhasználásának nyomon követése, valamint egy számlának különbözõ pályázatokra
történõ korrekt részelszámolása tekintetében. Ezért több alkalommal javasoltunk ilyen irányban történõ továbbfejlesztést a nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerekben. Elõfordult, hogy egyes dokumentumokat csak körülményesen sikerült összegyûjteni, okként pedig vezetõ- vagy
tisztségviselõ-váltás volt a magyarázat. Az idõközben eltávozott tisztségviselõk nem zárkóztak el az
egyes kérdések tisztázása elõl, ezzel együtt felhívtuk a figyelmet, hogy a váltásoknál a munkaköri
átadás-átvételi jegyzõkönyv külön pontja kell legyen a pályázatokkal összefüggõ dokumentációk
megléte, teljessége.
Jogellenes magatartást a 2005 év során lezárt ellenõrzéseknél nem tapasztaltunk, így ilyen irányú bejelentést nem kellett kezdeményezni.
A tapasztalatok azt mutatták, hogy a támogatások kiutalását megelõzõen már merültek fel kiadások a projekttel kapcsolatban. Ezeket a pályázók saját forrásaikból megelõlegezték, így a támogatásokból átmeneti likvid-eszköz nagy általánosságban nem származott.
A pályázó partnerek és az Igazgatóság belsõ ellenõrzése munkakapcsolata zökkenõmentes
volt. A szemléletben sem tértek el a nézetek: a belsõ ellenõrzés feladata a szerzõdésszerûség, szabályszerûség és a folyamatok rendjének megállapítása, eseti eltéréseknél pedig az okok feltárása és javító
intézkedések kezdeményezése volt.
A vizsgálatok eredménye alapján adott minõsítések nagyobb része továbbra is a „megfelelõ”
vagy „korlátozottan megfelelõ” kategóriába került. Ugyanakkor a minõsítési mutatók százalékos
megoszlása kedvezõtlenebb képet mutatott, mint a 2004 évi vizsgálatoké. A lezárt helyszíni ellenõrzések 46 százaléka kapott megfelelõ, 29 százaléka korlátozottan megfelelõ, 10 százaléka gyenge, 6
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százaléka kritikus, 9 százaléka pedig elégtelen minõsítést. (A 2004. évi megoszlások: 64; 18; 14; 4 és
0 százalék voltak). A változásban nem „romló” teljesítmény, hanem a kockázatkezelés, a problémás
esetek jobb kiszûrésének hatásfoka mutatkozott meg.
A FEUVE kiterebélyesedése és az ellenõrzési szervezet megerõsítése nyomán indokoltnak
mutatkozott külön is rendelkezni a szabálytalanságok kezelésérõl. Az eljárást rögzítõ rendet tartalmazó utasítást az NKA Igazgatósága 2005. április 1-jével adta ki, figyelembe véve a tárgyban egy negyedévvel korábban kiadott pénzügyminisztériumi útmutatót.
Az ellenõrzési munkát segítette a nyilvánosság. Az éves jóváhagyott programot, a tartalékként
számításba vett pályázói vizsgálatok felsorolásával együtt, a jóváhagyás után megjelentettük a honlapunkon. Ugyanitt részletes tájékoztatást adunk közre az elõzõ évi ellenõrzések általánosítható tapasztalatairól és a gyakrabban elõforduló hibaforrások elkerülésének módjáról, eljárásairól.

VII. Igazgatási jellegû tevékenységek
Az Igazgatási Osztály – a már 2004. év folyamán elkezdett – kialakítása és további feladatainak
meghatározása a 2005. évben tovább folytatódott és eredményesen be is fejezõdött.
A szervezeti átalakítás keretében az osztály létszáma a tárgyév legelején egy fõvel bõvült.
Az osztály által a 2005. év során ellátott feladatok az alábbiak szerint csoportosíthatók.

1. Az NKA pályáztatásával szorosan összefüggõ tevékenységek
Az osztály alapfeladata az Igazgatóság által megkötendõ támogatási szerzõdések jogi szempontú átnézése, folyamatos karbantartása, a jogi dokumentációk, kötelezõen csatolandó mellékletek,
iratok ellenõrzése volt.
Az Igazgatósághoz érkezett módosítási kérelmek elbírálásához a jogi szakvéleményeket készített az osztály a támogatási szerzõdésekben leírt feltételek és lehetõségek alapján.
A meghiúsult kötelezettség-vállalások következtében felszabaduló pénzeszközök újbóli felhasználására vonatkozó szabály megalkotása is feladatunkat képezte.
Továbbra is a kiemelt feladatok közé tartozott a pályáztatási tevékenységet megalapozó külsõ
források igénybevételét lehetõvé tévõ szerzõdések elõkészítése, az azok megkötésében való közremûködés. Ez jelentette egyfelõl a NKÖM és a finanszírozásban résztvevõ más minisztérium –
2005-ben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium –, illetve az NKA Igazgatósága és a finanszírozást biztosító külsõ szervezet közötti közvetlen szerzõdéskötést – MASZRE-NKA Igazgatósága.
Feladata volt az osztálynak továbbra is a szakmai kollégiumok alapító okiratainak karbantartása, illetõleg az újak elõkészítése, ez 2005-ben a Kiemelt Kulturális Események, a Populáris Zenekultúra, valamint a Kultúra 2000 ideiglenes szakmai kollégiumot érintette.
Ugyancsak az osztály látta el a kurátorok megbízási okiratainak elõkészítését.
2005-ben is részt vett az osztály a kollégiumi tagok tisztújításának lebonyolításában.
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A Bizottság által elõírt folyóirat-támogatás szakmai-pénzügyi megalapozásához szükséges folyóirat-auditálás elõkészítésében, lebonyolításában az osztály jelentõs szerepet vállalt.
Ugyancsak szerzõdés elõkészítési munkát jelentett a Budapest VI. kerület, Bajza utcából az új
székházba való átköltözéshez szükséges feladatok egy része.
A Bizottság 2004-ben az NKA kommunikációs tevékenységének kiszélesítésérõl döntött,
amely ugyancsak szerzõdések elõkészítésében megnyilvánuló feladatot jelentett az Osztály számára.
Az év folyamán szinte folyamatosnak tekinthetõ feladatot jelentett a pályáztatás lebonyolításához szükséges Pályázati adatlap, az ahhoz szorosan kapcsolódó Pályázati tájékoztató, a Támogatási
szerzõdés és annak mellékletei, valamint a támogatási döntésrõl szóló értesítõ levelek átdolgozása.
Ennek központi eleme az államháztartásról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a köztartozás-igazolásokra vonatkozó rendelkezéseinek módosulása volt, amely következtében át kellett alakítani az új szabályozásnak megfelelõen a pályáztatási rendszerünket. Szükséges volt kialakítani egy új
köztartozás-igazolások kezelését segítõ informatikai rendszert, ami érintette mind az Igazgatási, mind
a Pályáztatási, mind az Informatikai Osztály feladatait.

2. Az NKA és az NKA Igazgatósága mûködését szabályozó jogi normák értelmezése, állásfoglalás kialakítása, valamint a gyakori jogszabályváltozások figyelemmel kísérése is az osztály
feladatait képezte.
E feladatkörben folyamatosan ellátta az osztály a fejezeti kezelésû elõirányzatokra vonatkozó
államháztartási szabályozások, rendelkezések figyelemmel kísérését, annak szükség szerinti
igazgatósági alkalmazását.
Elõsegítettük az Igazgatóságra, mint központi költségvetési szervre vonatkozó gazdálkodási,
államháztartási, mûködési szabályok, rendelkezések értelmezését és alkalmazásának érvényesülését.
Továbbra is ellátta az osztály a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos igazgatósági
feladatokat.
Az NKA mûködésével kapcsolatos jogi kérdésekben külsõ megkeresésre, illetve munkatársak
bármilyen jogi természetû felmerült problémáira felvilágosítást nyújtott.
Közremûködött az NKA, illetve az Igazgatóságnál a belsõ ellenõrzés által feltárt hiányosságok
szakszerû pótlásában, a problémák megoldásában.

3. Az NKA fejezeti kezelésû elõirányzatból elkülönített állami pénzalappá történõ változásának
elõkészítése során is számos feladatot kellett az osztálynak ellátnia.
Az Alapprogram életében meghatározó jelentõségû volt 2005-ben az NKA törvényének módosítása. E folyamat 2005 januárjában kezdõdött és 2005 decemberében az Országgyûlés döntéshozatalának napján fejezõdött be.
Az osztály e folyamat jogi természetû elõkészítésében, végrehajtásában folyamatosan részt
vett. Kiemelendõ a szervezõ, egyeztetõ feladatok ellátásán túl a törvénymódosítás szövegének
elõkészítése.
A törvény elfogadását követõen közvetlenül megkezdõdõ, de zömében 2006-ra húzódó feladat
a törvényhez kapcsolódó további jogszabály és szabályzatok tervezetének kimunkálása, amelyben az
osztály ugyancsak kiemelt szerepet kapott.
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4. A különbözõ okokból a támogatás visszafizetésre felszólított és annak eleget nem tevõ támogatottakkal szembeni jogi intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat ellátása az osztály hatáskörébe
tartozott.
A jogi eljárásra okot adó pályázói magatartás jellege 2005. évben az elõzõ évekhez képest nem
változott. A támogatásban részesült pályázók szerzõdést szegõ magatartásának három típusa volt. A
legnagyobb számban a késedelmes – s csak a jogi felszólítás eredményeként teljesített –, szakmai beszámolói és pénzügyi elszámolási kötelezettség megszegése került megállapításra. A korábbi évekhez hasonló arányban szegték meg a pályázók a késedelmes teljesítés miatt fennállt kötbérfizetési
kötelezettségüket, s mindössze hét pályázat esetében volt 2005. évben kimondható, hogy a pályázó a
támogatást nem a szerzõdésben meghatározott célra fordította.
A 2004. évrõl áthúzódó 52 jogi ügyhöz csatlakozva 2005. évben pályázói szerzõdést szegõ magatartás miatt 46 újabb ügy igényelt jogi eljárást. Az új eljárások közül 22 olyan kisebb súlyú pályázói
szerzõdésszegés miatt került lefolytatásra, amely csak egyszeri, illetve eseti jogi ügyintézést igényelt.
2005. évben csak egy esetben indítottak az NKA Igazgatóság ellen pert, s az sem a pályázati
ügyekkel kapcsolatos. Ez a tény az NKA Igazgatóság ügyintézésének magas színvonalát, illetve jogszabályi megfeleltségét igazolja.
Az új ügyek 60,86%-a bírósági eljárás nélkül került rendezésre, amely arány – bár kisebb a
2004. évi 67%-hoz képest – eredményes, a pályázók felé megmutatkozó toleranciát, valamint szakmai segítséget és türelmet biztosító peren kívüli ügyintézés megállapítására ad alapot.
A 2005. évben keletkezett jogi ügyek 15,21%-a esetében bírósági, 4,34%-a vonatkozásában
felszámolási eljárás megindítására került sor.
A 2005. évben nyilvántartott 98 + 1 jogi ügybõl 2005. december 31. napján 52 + l ügy volt nyilvántartva.
Az ügyek ügyintézési szakaszok szerinti megoszlása: peren kívül eljárás: 10, bírósági eljárás:
9, végrehajtási eljárás: 22, felszámolási eljárás: 8, ügyészségi eljárás: 3.
Az NKA Igazgatóság ellen indított egy per jelenleg is folyamatban van.

VIII. Nyilvánosság
Az NKA nyilvánosságot érintõ mûködése 2005-ben kétfelé ágazott.
Az NKA Bizottsága a nagyobb mérvû imázsépítés mellett döntött.
Intézményünk mûködésének szélesebb körben történõ reklámozása végett külsõ pr-céget vett
igénybe, amely ún. tematikus hónapok keretében, valamint újsághirdetések révén próbálta felhívni az
érdeklõdõk figyelmét az NKA-ra mint a magyar kultúra védjegyére.
Az Igazgatóság nyilvánossággal kapcsolatos tevékenysége továbbra is a végrehajtási rendeletben foglaltak mentén haladt és ugyanúgy számíthatott a közérdeklõdésre, mint az elõzõ évek folyamán: a hozzánk folyamodó, egyre nagyobb számú pályázó korrekt információt kaphatott az alábbi
módokon, bõvebben is, mint ahogyan azt a rendelet elõírja:
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A pályázati kiírások közleményként történõ megjelentetése, legalább a pályázatok beérkezési
határidejét megelõzõ 45. napon.
Erre a célra közbeszerzési eljárás keretében a Népszabadság napilapot használtuk, amelynek
kulturális rovatában 1/8-os oldalnagyságban jelentettük meg pályázati közleményeinket 9
alkalommal.
A kötelezõen elõírt napilap mellett a Hivatalos Értesítõ – a MEH kiadványa – az elõzõ év gyakorlatát folytatva, szintén helyet adott közleményeinknek.
A pályázati kiírások részletes ismertetése a beérkezési határnapot megelõzõ 30. napon. (E rendelkezés alól kivételt képeznek a meghívásos pályázatok, amelyeknek közlése elegendõ a beadást
megelõzõ 7. napon.)
A kuratóriumi döntések nyilvánossá tétele a hatályosítást követõ 15 napon belül
A kötelezõ közlendõk mellett egyéb információkat is közzé tettünk:
– a bizottság elvi döntéseit, határozatait,
– a bizottság és a kuratóriumok személyi állományát,
– az ellenõrzésre kijelölt és az alapító okirat benyújtása alól mentesülõ intézmények listáját,
– az NKA mûködését szabályozó törvényi és végrehajtási módosításokat.

*

Az Igazgatóság két eltérõ mûfajú, egymást nagyon jól támogató megoldást vesz igénybe annak
érdekében, hogy a megfeleljen a törvényi elõírásoknak. 2005-ben is így történt. Ez a két médium:
– az NKA honlapja (www.nka.hu)
– az NKA Hírlevele
A mai kor igényeinek leginkább a honlap felel meg: ezt mutatja a tapasztalat. Az évek múltával
egyre többen tudják elérni honlapunkat.
A pályázati felhívások és az eredményközlések megbízhatóan, idõben közlésre kerültek.
A technikai fejlõdést az NKA is kihasználta és a közlések mellett az interaktív megoldásokat is
alkalmazta. E tekintetben pl.: az online-pályáztatás sem számít már teljesen újdonságnak.
A honlap nka menüpontjában programajánló címen közöltük azokat az NKA által támogatott eseményeket és rendezvényeket, amelyeket az imázsépítõ reklámcsoport egyéb médiumon keresztül a kultúrafogyasztó közönség elé kívánt tárni.
A határon túli pályázók értesítését az elektronikus levelezõrendszer segítségével oldottuk meg
az évek folyamán, a Kárpát-medencei információs központ – az AGORA – segítségével. Úgy tûnik,
erre a jövõben már nem lesz szükség. Az internetlehetõség feleslegessé teszi a közvetítést, a budapesti
központ tájékoztatása szerint minden irodájuk rendelkezik (sõt az egyének közül is sokan) számítógépekkel és internetkapcsolattal. (Kolozsvár, Csíkszereda, Marosvásárhely, Pozsony, Beregszász, Komárom, Szabadka, Eszék)
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A honlap többletinformációi közül ki kell emelnünk a pályázók által kötelezõen megjelenítendõ NKA-emblémát, amelyet a pályázók nehézség nélkül letölthetnek. A régebben használt megoldás
(ti.: filmnegatív küldése, igénylése) kiment a divatból, egyszerûen megszûnt.
*
A hírlevél jellegébõl fakadóan kiváló dokumentáció, kötetbe fûzve õrizzük évrõl évre, mert
biztonságot jelent az esetleges elektronikai malõrök esetén.
Az NKA Hírlevél a Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában készül, 2005-ben a Kulturális és Oktatási Közlönyhöz mellékletként csatolták. Igen magas példányszámát (12 000 pld.) csökkentették (10 700 pld.), mert a közlönyök tekintetében is érvényes az informatikai megoldások
elõretörése.
Hírlevelünk 2005-ben 29 számot ért meg, amely kiugróan magas. Ez a pályázati felhívások és
eredményközlések magas számának volt köszönhetõ. Több hírlevelünk jelent meg, mint ahány közlöny és emiatt a torlódási problémákat is meg kellett oldanunk.
*
A honlap és a hírlevél tematikailag majdnem teljesen megegyezik. A honlap azonban lehetõvé
teszi az azonnali változások megjelenítését, viszont az archívum menüpontban eléggé hosszú ideig
tároljuk a régebbi adatokat, sõt a hírlevelek pdf-formátumú számait is, külön menüpontban. Ha valaki
még régebbi adatok és információk iránt érdeklõdik, akkor a nyomtatott hírlevelekhez kell
folyamodnia.
*
2005-ben két alkalommal tartottunk sajtótájékoztatót a kollégiumok kérésére.
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK
2005. június 21.
Zenei Szakmai Kollégium
Téma: A zenekultúra finanszírozása a XXI. század elején
Tartotta: Tihanyi László, a Zenei Szakmai Kollégium elnöke
Helyszín: az NKA Bajza utcai székháza, tárgyalóterem
2005. november 17.
Szépirodalmi Szakmai Kollégium
Téma: Beszámoló a jelenleg mûködõ kollégium elsõ évérõl: legfõbb eredményeirõl és kudarcairól
Tartották: Vámos Miklós, a Szépirodalmi Szakmai Kollégium elnöke és a kollégiumi tagok:
Füzi László, Kõszeghy Péter, Mátis Lívia, Prágai Tamás, Turczi István
Helyszín: az NKA új székházának tanácsterme
A sajtótájékoztatóra történõ médiareagálásokat a 6. számú melléklet tartalmazza A 2005. év
visszhangja a médiában címmel.
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Az NKA mûködésével számos egyéb újságcikk is foglalkozott. A sajtószemle megtalálható
ugyanebben a mellékletben.

IX. FEPÁCS 2005. évi tevékenysége
A Fejezeti Pályáztatási Csoport a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezeti kezelésû
elõirányzatainak pályázati kiírás útján – NKÖM Gazdálkodási Szabályzatban foglaltak alapján –
megjelentetett pályázatainak kezelését végzi.
2005. évi feladatai közé tartozott a pályázati kiírások véleményezése, elõzetes kötelezettségvállalások elkészítése, a beérkezett pályázatok feldolgozása és szakmai fõosztályokra való továbbítása. Miniszteri döntést követõen a pályázók értesítése, szerzõdések elkészítése, támogatások
átutalásának kezdeményezése, pénzügyi beszámolók ellenõrzése, szakmai beszámolók fõosztályokra
való továbbítása, esetenként szerzõdés módosítások készítése.
2005. évben a pályázati felhívásokra 2026 db pályázat érkezett, melybõl 2005. évben 1471 pályázót részesítettek támogatásban, mindösszesen 716 602,5 millió Ft értékben.
A 2005. évi pályázatokról szóló kimutatást a 7. számú melléklet tartalmazza
2005. évben a FEPÁCS 1204 db 2004. évi pályázat pénzügyi elszámolását végezte. Az elszámolások során 3 pályázó számlájára nyújtottunk be azonnali beszedési megbízást, mivel felszólítás
ellenére nem számoltak el a támogatással.
Feladatunkat 2005. évben 7 fõvel láttuk el.
Perlik Pál s. k.,
igazgató
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1. számú melléklet

RÉSZLET AZ ÁSZ-JELENTÉSBÕL
Az NKA Bizottsága a törvényben meghatározott stratégiai jellegû döntés-elõkészítõ és keretmeghatározó szerepét megfelelõen betöltötte. A rövid- és középtávú stratégián túl a szakmai kollégiumok számára éves támogatási célokat, prioritásokat határozott meg. Évente körültekintõen döntött az
egyes kollégiumok által felhasználható, a támogatási célokhoz rendelt éves pénzkeret nagyságáról – a
kollégium javaslatai, az adott szakterület súlya, értékalkotó tevékenysége és támogatandó feladatai
figyelembe vételével.
Az Igazgatóság az NKA törvényben elõírt feladatai megoldásával biztosította a döntéshozó
testületek tevékenységéhez szükséges feltételeket, a pályáztatási rendszer zavartalan mûködését. Az
ellenõrzött idõszakban végrehajtott igazgatósági szervezeti átalakítások a célszerûbb munkamegosztást, a hatásköri átfedések kiküszöbölését eredményezték. Az Igazgatóságon a feladatok ellátásához
szükséges személyi feltételek többsége rendelkezésre állt. A döntéshozó testületek és az Igazgatóság
közötti együttmûködés megfelelõ munkamegosztáson alapult, ugyanakkor nem kellõen biztosított a
szakmai-társadalmi megbízást teljesítõ kollégiumi tagok leterheltsége miatt a döntéseik
megalapozását, a döntések hatásainak elemzését, valamint a támogatások teljesítményértékelését
segítõ szakértõi háttér.
A támogatások és felhasználások pénzügyi elszámolási rendszere – az NKA Igazgatósága mûködtetésében – a folyamatba épített kontroll és elszámoltatás révén alkalmas a pénzeszközök szabályszerû felhasználásának megítélésére. A felhasználói szakmai beszámolók alapján a szerzõdésben
vállalt cél megvalósítása értékelhetõ, de a megvalósítás hatása, hatékonysága teljesítménymutatók hiányában nem. Az NKA részérõl a támogatott felhasználóknál végzett helyszíni ellenõrzések száma és
aránya a nyertes pályázói számhoz és pályázathoz viszonyítottan alacsony volt. 2004-ben 22 pályázó
93 pályázatát ellenõrizték, amely a támogatási összegek 4%-át tette ki. A komplex szakmai-pénzügyi
ellenõrzési rendszer alapjait, eljárási szabályait az NKA kialakította. A támogatási rendszer egészére
vonatkozó, eredményközpontú értékelési módszerek konkrét kialakítása és gyakorlati alkalmazása az
ellenõrzött idõszakban még nem történt meg.
Az NKA kultúratámogatási tevékenysége a kulturális stratégiai célokat megvalósító szakmai
kollégiumok pályázati rendszerén és a jellemzõen egyedi döntésû miniszteri keret mûködésén keresztül érvényesült. Az ellenõrzött idõszakban a megítélt támogatások átlagosan 70%-át a kollégiumi
keretek, 30%-át a miniszteri keret biztosította évente.
Az állandó kollégiumok a szakmaiság által kifejlesztett struktúra szerint bevált mûködési renddel, növekvõ számmal, s a kulturális szakágazati rendhez képest mélyebb tagoltsággal mûködtek. Ez
a kollégiumi keretösszegek aprózódásában is megjelent. Az ideiglenes kollégiumok jellemzõen
egy-egy speciális feladat idõszakos támogatását végezték. A szakmai kollégiumok pályázati programcéljai igazodtak az alapvetõ törvényi és bizottsági stratégiai célokhoz. Az egyes években kialakított pályázati kiírások tükrözték az adott szakterületek aktuális igényeit. A kollégiumok nem
rendelkeztek a miniszteri rendeletben elõírt saját, stratégiai jellegû támogatási célkitûzésekkel.
A pályázatok meghirdetésekor érvényesült az esélyegyenlõség elve, a pályázati kiírás tartalmi
elemei között azonban eredményességi kritériumokat nem határoztak meg. A pályázati feltételek egy
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része – évközi kiírási idõpont, rövid megvalósítási idõ, pályázati feltételek körülményes megfogalmazása – nem kellõen segítette elõ az eredményes megvalósulást. A kollégiumi döntéshozatali folyamat 2005-tõl bevezetett pontozásos rendszere – minden kollégiumnál egy témában – erõsíti a
bírálatok elfogulatlanságát. A döntési összeférhetetlenséget szabályozták és betartották1, ugyanakkor
a kulturális egyenjogúság biztosítása szempontjából problémát jelentett, hogy a kollégiumok tagjai
gyakran egyben a támogatott szervezetek képviselõi és szervezeteik az átlagosnál nagyobb
mértékben részesedtek a támogatásokból2.
A kollégiumok a közös pályáztatási lehetõségekkel ritkán éltek. A szakmai kollégiumok pályáztatási céljaikat – bizottsági koordináció hiányában – nem hangolták össze kellõen. Azonos jellegû
témában több szakmai kollégiumnál, emellett a miniszteri keretbõl is nyertek támogatást a pályázó
szervezetek. A visszatérítendõ és részben visszatérítendõ támogatások nyújtására vonatkozóan sem a
Bizottság, sem a kollégiumok nem dolgoztak ki szempontokat és szabályokat.
A miniszteri keret tartalmi felhasználási céljai, prioritásai (hazai és nemzetközi fesztiválok,
nagyrendezvények, központi költségvetési intézmények, kiemelkedõ mûhelyek, valamint egyéb célok támogatása) megfeleltek a szabályozásnak. A gyakorlatban a miniszteri keret olyan célokra is biztosított támogatást, melyre a kollégiumok kiírtak pályázatot. A kiemelkedõ mûhelyek és a
nagyrendezvények miniszteri keretbõl való támogatása indokolt volt, mivel ezek támogatási igénye a
kollégiumi keretlehetõségeket meghaladta. A kulturális esélyegyenlõség ellen szól az a támogatási
gyakorlat, hogy a minisztériumi felügyelet alá tartozó költségvetési intézmények és a miniszter által
alapított egyéb szervezetek kiemelten részesülhetnek a miniszteri keretbõl, és emellett a szakmai
kollégiumoktól is kaphattak támogatást.
A támogatások lebonyolítási rendszere mind a miniszteri, mind a kollégiumi keretek esetében
biztosította a célok megvalósítását, viszont az elbírálásnál és értékelésnél nem fektettek hangsúlyt a
megvalósítás hatásaira, a pénzeszközök hasznosulására. Ez utóbbira a jelenlegi szakmai beszámoltatási rendszer sem alkalmas, ugyanis a kollégiumok a pályázók szakmai beszámolóinak elkészítéséhez
és értékeléséhez nem alakítottak ki szempontokat, kritériumokat. A támogatási szerzõdések konkrét
teljesítménymutatókat – nézõszám, jegybevétel, könyv példányszám stb. – nem fogalmaztak meg teljesítési követelményként a miniszteri keret felhasználói számára sem, csupán a kulturális cél megvalósítását és ennek teljesítésérõl szóló elszámolási és beszámolási kötelezettséget írtak elõ. Nem
megoldott kritériumok és szakértõk hiányában a pályázati döntések hatáselemzése.
A támogatások felhasználása során a kulturális értékek gyarapítására, megõrzésére kitûzött
pályázati célok alapvetõen teljesültek, mivel a támogatások döntõ többsége, 85–90%-a sikeres volt a
számvevõszéki ellenõrzés során kialakított mutatók, valamint a szakmai kritikák, vélemények alapján. A támogatásoknál alapvetõen a több pályázó alacsonyabb összegû támogatásának elve érvényesült, ennek következtében a támogatási összegek elaprózódtak3. Az ellenõrzés céltól eltérõ,
szabálytalan felhasználást nem tárt fel.
1

A kollégiumi tagok a szervezeteik pályázatának elbírálásában nem vehettek, illetve nem vettek részt.

2

2005. I. félévében a kollégiumok a beérkezett pályázatok átlagosan 49,7%-át támogatták; a kollégiumi vezetõk és

tagok által képviselt szervezetektõl benyújtott pályázatoknak átlagosan 82,4%-a volt sikeres.
3

Az ellenõrzött kollégiumok közül kivételt képezett ez alól az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai

Kollégium, valamint a Közkultúra Informatika Ideiglenes Szakmai Kollégium, melyeknél a kevesebb pályázó-nagyobb
összegû támogatás stratégiáját alkalmazták. Az egy elfogadott pályázatra jutó átlagos támogatás összege 1999-ben 633 E
Ft, 2004-ben pedig 1067 E Ft volt.
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A támogatások 10–15%-a részlegesen vagy nem megfelelõen hasznosult. A felhasználó szervezeteknél fõként a kulturális, mûvészeti folyóiratok kiadása esetében okozott gondot az eladatlan
példányok magas aránya, továbbá a filmforgalmazásban, könyvek és zenei CD-k terjesztésében jelentkeztek értékesítési problémák. A költségvetési támogatással létrejött magán alkotások további
hasznosítása nem megoldott.
Az ellenõrzött idõszakban a támogatások 30%-át államháztartáson belüli, 70%-át államháztartáson kívüli szervezetek, illetve magánszemélyek használták fel. A költségvetési intézmények döntõ
többsége az alapfeladata körébe tartozó produkciók megvalósítására használta fel az NKA támogatását4. A központi és önkormányzati költségvetési intézmények az ellenõrzött idõszak összes
támogatásából évente átlagosan 33–35%-ban részesedtek.
A támogatások 10–15%-a részlegesen vagy nem megfelelõen hasznosult. A felhasználó szervezeteknél fõként a kulturális, mûvészeti folyóiratok kiadása esetében okozott gondot az eladatlan
példányok magas aránya, továbbá a filmforgalmazásban, könyvek és zenei CD-k terjesztésében jelentkeztek értékesítési problémák. A költségvetési támogatással létrejött magánalkotások további
hasznosítása nem megoldott.
Az ellenõrzött idõszakban a támogatások 30%-át államháztartáson belüli, 70%-át államháztartáson kívüli szervezetek, illetve magánszemélyek használták fel. A költségvetési intézmények döntõ
többsége az alapfeladata körébe tartozó produkciók megvalósítására használta fel az NKA támogatását5. A központi és önkormányzati költségvetési intézmények az ellenõrzött idõszak összes
támogatásából évente átlagosan 33–35%-ban részesedtek.

4

Az ellenõrzésbe vont költségvetési szervezetek az ellenõrzött idõszak támogatási kereteibõl 24%-os arányban

részesültek. A múzeumi szakmai kollégiumi kereten belül, 2003–2004-ben 88–90%-os arányú volt a költségvetési
intézmények támogatásának részaránya (szakterületi szerepük alapján).
5

Az ellenõrzésbe vont költségvetési szervezetek az ellenõrzött idõszak támogatási kereteibõl 24%-os arányban

részesültek. A múzeumi szakmai kollégiumi kereten belül, 2003–2004-ben 88–90%-os arányú volt a költségvetési
intézmények támogatásának részaránya (szakterületi szerepük alapján).
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Beérkezett
db

Elbírált
db

Érvénytelen
db

Elutasított
db

Halasztott
db

Támogatott
db

n

Állandó szakmai kollégiumok
560

560

13

247

0

300

SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM

752

752

42

406

0

304

ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM

922

922

42

362

0

518

TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

484

484

30

204

0

250

KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

1323

1323

87

710

0

526

IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

518

518

12

271

0

235

FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

384

384

21

211

0

152

NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

851

851

64

245

0

542

1238

1238

230

242

0

766

KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM

720

720

65

119

0

536

LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM

499

499

27

94

0

378

MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM

520

520

8

155

0

357

ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

209

209

8

106

0

95

1266

1266

35

923

0

308

SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM

725

725

120

305

0

300

MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

300

300

48

103

0

149

11271

11271

852

4703

0

5716

ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM

Állandó szakmai kollégiumok összesen
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MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM

KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM
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A 2005. ÉV ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI (darab)

Beérkezett
db

Elbírált
db

Érvénytelen
db

Elutasított
db

Halasztott
db

Támogatott
db

Miniszteri
MINISZTERI - NAGYRENDEZVÉNYEK

7

7

0

0

0

7

30

30

0

0

0

30

MINISZTERI - EGYÉB

372

372

0

0

0

372

Miniszteri összesen

409

409

0

0

0

409

ÉDES ANYANYELVÜNK II.

138

138

16

67

0

55

Miniszteri keretbõl pályázat összesen

138

138

16

67

0

55

KULTÚRA 2000 IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM

18

18

0

0

0

18

KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM

92

92

0

3

0

89

110

110

0

3

0

107

256

256

66

98

0

92

97

97

1

62

0

34

353

353

67

160

0

126

POPULÁRIS ZENEKULTÚRA IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM

402

402

7

325

0

70

Kollégiumok közös pályázatai összesen

402

402

7

325

0

70

12683

12683

942

5258

0

6483

MINISZTERI - KÖZPONTI INTÉZMÉNYEK

Miniszteribõl pályázat

Kiemelt programok összesen
Programok külsõ források bevonásával
SAJÁTOS IGÉNYÛ EMBEREK MÛVÉSZETI ÉLETÉÉRT 2005
DIGITÁLIS MÉDIAMÛVÉSZET 2004 IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM
Programok külsõ források bevonásával összesen

NKA HÍRLEVÉL

NKA összesen

n

Kollégiumok közös pályázatai
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Kiemelt programok

731

732

3. számú melléklet

Következõ
év utáni
évre
megítélt
támogatás
Ft

371 567 856

350 867 856

20 700 000

0

756 945 121

365 517 600

311 216 000

54 301 600

0

2 072 666 338

1 222 413 357

402 265 332

352 533 332

49 732 000

0

TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

1 093 483 051

645 717 698

216 134 055

195 184 055

20 950 000

0

KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

1 442 602 463

694 266 646

308 702 104

270 002 104

38 700 000

0

IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

692 603 263

379 402 915

235 399 652

233 399 652

2 000 000

0

FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

496 643 014

225 067 717

130 190 000

126 930 000

3 260 000

0

NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

1 007 896 742

658 496 296

255 456 277

223 948 277

31 508 000

0

KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM

1 381 438 486

933 601 319

419 054 772

393 693 772

25 361 000

0

KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM

887 242 127

784 500 297

710 355 959

710 355 959

0

0

LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM

599 729 285

472 418 359

360 615 253

349 225 253

11 390 000

0

MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM

941 373 639

737 513 938

363 472 500

344 122 500

19 350 000

0

ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM

370 809 611

201 657 526

137 530 335

129 530 335

8 000 000

0

1 861 230 438

485 559 679

370 998 655

339 070 000

31 928 655

0

980 019 003

549 384 681

395 049 179

283 249 179

111 800 000

0

1 539 520 028

716 299 124

426 093 302

403 813 302

22 280 000

0

18 469 733 187

10 274 240 432

5 468 402 831

5 017 141 576

451 261 255

0

MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM

1 467 387 489

810 995 759

SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM

1 635 088 210

ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM

Megítélt
támogatás Ft

Állandó szakmai kollégiumok

ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM
SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Állandó szakmai kollégiumok összesen

AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA

Következõ évre
megítélt
támogatás Ft

Támogatott
pályázatok igénye
Ft

n

Tárgyévi keretet
terhelõ támogatás
Ft

Beérkezett
pályázatok igénye
Ft

NKA HÍRLEVÉL

A 2005. ÉV ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI (forint)

Tárgyévi keretet
terhelõ támogatás
Ft

Következõ évre
megítélt
támogatás Ft

Következõ
év utáni
évre
megítélt
támogatás
Ft

347 000 000

347 000 000

0

0

439 372 000

439 372 000

438 572 000

800 000

0

706 972 865

706 972 865

706 972 865

658 672 865

48 300 000

0

1 493 344 865

1 493 344 865

1 493 344 865

1 444 244 865

49 100 000

0

ÉDES ANYANYELVÜNK II.

341 493 722

133 746 475

85 700 000

85 700 000

0

0

Miniszteri keretbõl pályázat összesen

341 493 722

133 746 475

85 700 000

85 700 000

0

0

68 944 310

68 944 310

68 944 310

68 944 310

0

0

KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM

1 790 195 088

1 733 095 088

1 100 000 000

1 000 000 000

100 000 000

0

Kiemelt programok összesen

1 859 139 398

1 802 039 398

1 168 944 310

1 068 944 310

100 000 000

0

SAJÁTOS IGÉNYÛ EMBEREK MÛVÉSZETI ÉLETÉÉRT 2005

246 803 574

59 748 052

33 700 000

33 700 000

0

0

DIGITÁLIS MÉDIAMÛVÉSZET 2004
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM

550 516 580

155 514 559

146 999 307

146 999 307

0

0

Programok külsõ források bevonásával összesen

797 320 154

215 262 611

180 699 307

180 699 307

0

0

POPULÁRIS ZENEKULTÚRA IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM

265 227 493

63 221 100

26 000 000

26 000 000

0

0

Kollégiumok közös pályázatai összesen

265 227 493

63 221 100

26 000 000

26 000 000

0

0

23 226 258 819

13 981 854 881

8 423 091 313

7 822 730 058

600 361 255

0

Beérkezett
pályázatok igénye
Ft

Támogatott
pályázatok igénye
Ft

MINISZTERI - NAGYRENDEZVÉNYEK

347 000 000

347 000 000

MINISZTERI - KÖZPONTI INTÉZMÉNYEK

439 372 000

MINISZTERI - EGYÉB

Megítélt
támogatás Ft

Miniszteri

Miniszteri összesen
Miniszteribõl pályázat

KULTÚRA 2000 IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM

Programok külsõ források bevonásával

n
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Kollégiumok közös pályázatai

NKA összesen

AZ IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA

Kiemelt programok

733

734

4. számú melléklet

Pályázat éve

Beérkezett db

Elbírált pályázat db

Támogatott pályázat db

Igényelt támogatás Ft

Megvalósításhoz
szükséges összeg Ft

Támogatott pályázatok
igénye Ft

Megítélt támogatás Ft

11 245

6 605

15 649 192 483

42 344 288 543

9 114 654 354

5 644 770 025

2003

12 459

12 459

7 213

19 481 941 316

45 214 211 567

11 933 023 799

7 021 916 385

2004

14 888

14 750

8 133

28 244 874 215

71 803 148 268

14 881 172 998

8 676 401 259

2005

12 683

12 683

6 483

23 226 258 819

56 593 030 356

13 981 854 881

8 423 091 313

összesen

51 275

51 137

28 434

86 602 266 833

215 954 678 734

49 910 706 032

29 766 178 982
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11 245

n

2002
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PÁLYÁZATOK 2002 - 2005

5. számú melléklet

A BEÉRKEZETT ELSZÁMOLÁSOK FELDOLGOZOTTSÁGÁNAK
ALAKULÁSA 1994–2005-IG
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

7183

6550

7144

7157

2

35

34

172

15

10

13

12

2. BEFEJEZETT PÁLYÁZATOK

2004

6290

4007

6999

4888

5840

5502

3. PÉNZÜGYILEG ELLENÕRZÖTT, SZAKMAI
ELLENÕRZÉSRE VÁRÓ PÁLYÁZATOK
4. JOGI ÚTON LÉVÕ PÁLYÁZATOK

2

1

5

1

8

6

5. ELSZÁMOLÁS ALATTI PÁLYÁZATOK

4

9

11

6. ELSZÁMOLÁSRA FELSZÓLÍTOTT PÁLYÁZATOK
7. ELSZÁMOLÁSUK KÉSÕBB AKTUÁLIS
8. NEM LEZÁRT PÁLYÁZATOK EGYÜTT (3-7)
9. TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK ÖSSZESEN (2+8)
10. BEFEJEZETT PÁLYÁZATOK A TÁMOGATOTT
PÁLYÁZATOK ARÁNYÁBAN (2/9)

2005

Együtt

Megoszlás
a támogatott
pályázatok
%-ban

14.

15.

16.

968 64532

90,6

209

452

0,6

3

76

311

809

1144

1,6

85

178

263

0,4

0,1

1

11

396

4316

4724

6,7

5515

6659

9,4
100

2

1

5

1

8

6

21

55

69

976

2004

6292

4008

7004

4889

5848

5508

7204

6605

7213

8133

6483 71191

100

99,9

99,9

99,9

99,9

99,8

99,9

99,7

99,2

99,0

88,0

14,9

90,6
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6. sz. melléklet

A 2005. ÉV VISSZHANGJA A MÉDIÁBAN
Népszava
2005. január 13.
Visszakaphatja nevét a Nemzeti Kulturális Alap
A január 12-i tisztújító ünnepség keretében elhangzott miniszteri bejelentést (Hiller István) ismerteti a lap. Az önálló pénzügyi alapként mûködõ intézményt így a jövõben nem érheti költségvetési
megszorítás – ebben áll a változtatás lényege. Kurátorok távozása és új kollégiumi tagok kinevezése
történt meg ez alkalommal.
Magyar Nemzet
2005. január 17.
Közszolgálati valóságshow közpénzbõl
A cikk nem éppen üdvözlõ hangon szól az „ A Nagy Könyv” elnevezésû, BBC-licenc alapján
készülõ mûsorról, amelyet realityshow-nak könyvel el, és amely utánozza az angol televízió Big
Read címû eredeti programját. Az NKA erre félmilliárd forintot különített el. A cikk szerint a közpénzekbõl indított mûsort a kulturális tárcaolvasási és könyvtárfejlesztési programnak akarja beállítani,
az NKA elnöke a kérdésrõl nem kívánt nyilatkozni az újságnak.
hvg.hu
2005. január 13.
Megmozdult az állóvíz a kulturális lappiacon
Az NKA folyóirat-pályáztatási rendszerének átalakítását tárgyalja a cikk, amelyet az NKA a
Magyar Lapkiadók Egyesületével együttmûködve alakított ki. Az új támogatási szempontokról Kázmér Judit bizottsági tag tájékoztatta a HVG munkatársait. A támogatás megszerzéséhez szükségesek
az alábbi normatív szempontok:
– 1 millió fölött igénylõnek 30%-os önrész,
– a lap auditálása,
– szerzõdés a KELLO-val.
Többen a folyóirat-kultúra tönkretételét jósolják a változtatások után – jegyzi meg a cikk.
Magyar Nemzet
2005. január 28.
Indul A Nagy Könyv-játék
A cél az, hogy minél több korosztályt és társadalmi réteget olvasásra szoktasson a játék. Az ellenzék kifogásolja a tervet, Hillert István kulturális minisztert azzal vádolja, hogy elherdálja a kultúrára szánt pénzt. Az NKA 500 milliót fordít a programra, holott 2004-ben ugyanennyi hiányt
halmozott fel.
Népszabadság
2005. január 28.
Beszavazóshow-kból lesz A Nagy Könyv
Az angol és német mintára kezdeményezett játékot XXI. századi találmánynak tartja a lap,
amely a szórakoztatóipar eszközei közül is bátran merít. Egy csaknem háromnegyed éven át tartó
kampány végén megtudjuk, melyik Magyarország kedvenc regénye.
Az újság a ráfordított költséget ugyancsak vázolja.
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Vas Népe
2005. február 5.
Picike kulturális politika
Riport Harsányi László bizottság elnökkel, amelyben a hátra- és elõretekintés kérdéseit boncolgatja a cikk szerzõje az alapprogram és a jövõben tervezett alap státusának tervét körüljárva. A pályáztatás új vonásaival a kultúrafogyasztó réteg megnövelését is célul tûzte ki az elnök, valamint a
támogatást biztosító kollégiumok struktúráját is módosítaná.
Magyar Nemzet
2005. április 2.
Nálunk nem csak az írók nyomorognak
Beszélgetés Mezey Katalinnal a kortárs magyar irodalom válságáról, az orvoslás lehetõségérõl. A Széphalom Könyvmûhely vezetõje az NKA-val kapcsolatos véleményét is elmondta: a pályáztató intézet a fennállása óta nem emelte az egy könyvre adható támogatást. Nem tartja jónak, hogy a
folyóirat-kiadással foglalkozó külön kollégiumot megszüntették, így a folyóiratok egy része a szépirodalmi kollégiumhoz került, a könyvek kiadására pedig kevesebb pénz jut.
Magyar Nemzet
2005. április 8.
Alapprogramból ismét alap?
A pénzügyi függetlenség visszaszerzése a cél, valamint a támogatott programok nyilvánosságra hozása: tematikus hónapokat indít az NKA, a médiában megjelenítve.
Megújul az embléma, elindítják a függetlenedéshez szükséges törvénymódosítást – nyilatkozta
az NKA elnöke
Népszabadság
2005. április 8.
A kulturális alap átalakítja a folyóirat-támogatást
Összefoglaló cikk a változtatásokról, ill. a szándékokról, Harsányi Lászlót idézve:
– a kultúra befogadásában lemaradó rétegek felzárkóztatása
– a folyóirat-támogatási rendszer megváltoztatása
– a védjegy-program beindítása (Tematikus hónapok a médiában): május – a közgyûjtemények
hónapja, az NKA által támogatott programok bemutatása ezzel kapcsolatos.
Magyar Nemzet
2005. április 26.
Szepesi Attila barangolásai
Híradás a budapesti nemzetközi könyvfesztivál zárónapjának programjáról: az NKA által támogatott Kortárs irodalmi felolvasólánc elsõ estjérõl.
Szepesi különleges esszékötetérõl, Az elsüllyedt várkastélyról Vámos Miklós, az NKA Szépirodalmi Szakmai Kollégiumának elnöke beszélgetett a szerzõvel.
Magyar Hírlap
2005. április 28.
Bíróság elõtt az irodalom
A Nagy Könyv-játékban bírósági tárgyalás kereti között mutatják be a száz legkedveltebb mûvet. A tanúk: a rajongók és az irodalomtörténészek, mûfordítók, filmszínészek, az esküdtszék könyvtárosokból áll. A nézõk adásonként két regény „küzdelmét” tekinthetik meg.
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Magyar Nemzet
2005. május 9.
Közpénzzel táplált baloldali kultúra
A cikk kiemeli a baloldali kötõdésû médiumok kedvezõ támogatását, közülük is a Hócipõ, a
Mozgó Világ, a Kritika címû lapokat és azok fõszerkesztõit, mint a jelen politikai áramlat
támogatottjait.
Népszava.hu
2005. május 5.
Vita a Nemzeti Kulturális Alapprogram táncmûvészeti támogatásai körül
A kollégium döntéseit a szakma számos képviselõje bírálja, különösen hangsúlyozva a kollégium tagjainak összeférhetetlenségét. A panaszosok szerint ki kellene mondani, hogy a kuratóriumok
tagjai nem lehetnek mûvészeti együttesek vezetõi, aktív mûvészek. A támogatásoknál súlyos aránytalanságok történtek, a kollégiumnak szerintük le kellene mondania. A kollégium szavazási szisztémáját Barna Márton pályáztatási osztályvezetõ ismertette: az érintett kurátornak szavazáskor el kell
hagynia a helyiséget. Pataki András, a kollégium elnöke alaptalan összeesküvésnek nevezete a
kifogásokat.
Magyar Nemzet
2005. május 25.
A szakadék szélén
A Budapesti Filharmóniai Társaság 153. évadjának gondjairól, mûködésük ellehetetlenülésérõl beszél Melis Béla, csellómûvész, a választmány elnöke. Bozóki András miniszterhez fordultak:
várják a megígért 50 millió forintos támogatást.
Népszabadság
2005. június 1.
Az isten pénze sem elég
Tanácskozás a képzõmûvészetek helyzetérõl és támogatásáról, ahol az NKA elnöke elmondta:
a több éve mûködõ rendszer átalakítását tervezi. Az ágazati (film, színház, zene stb.) felosztás helyett
rugalmasabb, nagyobb hatásfokú támogatást szavatoló tematikus tömböket akarnak létrehozni.
Emellett szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokra van szükség.
Magyar Nemzet
2005. június 6.
Legyetek pimaszok
Gyurcsány, Bozóki és a könnyûzene reneszánsza
A Nemzeti Kortárs Könnyûzenei Kultúráért (PANKKK)-terv ismertetése kapcsán Bozóki
András bejelentette, hogy az NKA új könnyûzenei ideiglenes kollégiumot állít fel, amelynél pályázni
lehet nemzetközi közönség elõtti bemutatkozás és hanghordozó kiadásának támogatására.
Magyar Nemzet
2005. június 14.
Nemzeti kultúra kell
Párizsi konferencia, A kultúra Európájáért címmel ürügyén nyilatkozott Halász János, a parlament kulturális bizottságának elnöke a hazai helyzetrõl. Véleménye szerint reálértékben 2%-kal csökkent a kultúrára fordított támogatás. Kifogásolta az NKA A Nagy Könyv nevezetû programját, amely
nem hasznos a pénzszûkében lévõ kultúrafinanszírozás esetében. Helyette a meglévõ struktúra szerint
kellene mennie a támogatásoknak.
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Népszabadság (a 2005. június 21-i sajtótájékoztató nyomán)
2005. június 22.
Tisztázatlanok az alapkérdések
Hatszoros támogatási igény érkezett az NKA zenei kollégiumához. Tihanyi László kollégiumi
elnök szerint éppen ezért idõszerû lenne az NKA tervezett változtatása. Már az állami cégek is pályáznak, holott eredendõen nem ez volt az NKA célja. Kiemelten támogatandó terület 2005-ben az ifjúsági koncertek rendezése. Elõször kerültek be a pályázati kiírásba könnyûzenére vonatkozó pontok, az
ezzel kapcsolatos érdeklõdés nagyobb, mint amire számított a kuratórium. Az elnök szerint a nagyrendezvények és fesztiválok támogatásán feltétlenül változtatni kell, mert az igényelt pénzek 27%-át
ezek a programok kérték.
A kollégiumhoz 1 milliárd Ft felett érkezett igény, ezzel szemben a jóváhagyott támogatás
összege 315 789 332 Ft.
Magyar Nemzet (a 2005. június 21-i sajtótájékoztató nyomán)
2005. június 22.
Máris befuccsolt a zenetámogatás?
Az MTI jelentése nyomán írott tudósítás, amely az elsõ alkalommal megjelenõ könnyûzenei
kiírást említi és amelynek finanszírozása az igényeken erõsen alulmarad.
Lapkiadás
2005. július (II/4. szám)
Folyóirat – Folyó pénz
Folyóirat-kollégium létrehozását javasolja a Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE) az
NKA-nak, mert szerintük halaszthatatlan a magyar folyóiratok támogatási rendszerének megújítása.
Az NKA osztja ezt az álláspontot és 2005-ben kevesebb lap részesül támogatásban, valamint elkezdõdik a támogatott folyóiratok pédányszámának auditálása is.
Magyar Nemzet
2005. július 30.
Nem fizet a kulturális alap?
A kormányzat költségvetési gondjait a pályázati pénzek jogellenes visszatartásával próbálja
enyhíteni, így 2005-ben a pályázók nem számíthatnak a nekik járó összegek kiutalására.
Az intézménynek figyelembe kell vennie a rendezvények idõpontját a kifizetéseknél, a május–júniusi rendezvényekre és kiadványokra megítélt összegeket átutalta.
Magyar Nemzet
2005. július 23.
Átalakítások a választások elõtt
Az állami kultúratámogatásban fõszerepet játszó NKA átalakításának szükségességérõl beszélt
Bozóki András miniszter az EFOTT-on (Egyetemisták és Fõiskolások Országos Turisztikai Találkozója): a szakmai kollégiumok száma lecsökkenne, az alapprogram pedig újra alappá változna. Ugyanott ismertette a PANKKK-programot, amely az NKA berkein belül magával vonja egy ideiglenes
könnyûzenei kuratórium felállítását.
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Népszabadság On-line
2005. július 27.
Atlaszok, roggyant térdekkel
Miért kell átalakítani a legfõbb kultúratámogató szervezetet?
Cikk Harsányi László elnökkel való beszélgetés nyomán. Új energia felszabadítására van szükség, a 12 éve mûködõ megcsontosodott rendszeren változtatni kell. Az újra önálló alappá válás lényege nem a szervezeti leépítés, hanem a kultúrpolitikai cél tisztázása. Egyre nagyobb nyomás nehezedik
az NKA-ra, mert a kultúrára szánt pénz forrásai fokozatosan szûkülnek.
A kollégiumok számának csökkentése mellett megvizsgálják a kurátorok összeférhetetlenségének kérdését is.
Heti Válasz
2005. augusztus 18.
Alapozás, kötõanyag nélkül?
Lényegi változtatásokat tervez az NKA bizottságának elnöke, Harsányi László. Az NKA számos helyen megérett a módosításra, ám a hír politikai hovatartozástól függetlenül felborzolta a kulturális élet szereplõinek kedélyét. Az NKA munkájában résztvevõ kurátorok az Óbudai Társaskörben
zártkörû összejövetelen ismerhették meg a részleteket, amelyek nem arattak tetszést. A reakciók hatására visszavonták a tervezetet, az új változat azonban még nem készült el.
Népszabadság
2005. augusztus 18.
Intézmények sokkos állapotban
A kormány által elrendelt pénzügyi zárlat komoly mûködési zavart okozhat a kulturális életben. Az elõírt megtakarítandó összeg az NKA esetében 4,5 milliárd forint. Az NKA mást nem tehet,
mint azt, hogy a már megkötött szerzõdésekre kiutalja a pénzt, figyelembe véve a sürgõsséget, azaz a
megvalósuló rendezvények sorrendjét. A „maradványképzés” egyéb központi intézményeket is érint,
amely sok esetben megoldhatatlan gondokat jelent az intézményeknek és a társadalmi szervezetek
ellehetetlenülését is magával hozhatja.
Magyar Narancs
2005. augusztus 26.
Az értelem bére –A Nemzeti Kulturális Alap tevékenysége
Átfogó ismertetés az NKA-ról a kezdetekrõl a jelen helyzetig, elemezve a kulturális járulék ellentmondásos megítélését is.
Magyar Narancs
2005. szeptember 1.
„Kiabáljanak, hangoskodjanak, szervezkedjenek” – Bozóki András kultuszminiszter
Riport a miniszterrel a kötelezõ maradványképzésrõl, az NKA tervezett reformjáról, változtatni akaró szövetségeseirõl, elképzeléseinek irányáról.
Magyar Nemzet
2005. szeptember 7.
Technokrata szemlélet az NKA-nál
Egyre több szakmai szervezet tiltakozik az NKA strukturális átalakítása ellen: a levéltárosok és
a könyvtárosok után a filmes, fotográfiai és képzõmûvészeti szövetségek is meggondolatlannak tartják a kuratóriumok összevonásának tervezetét, éppen akkor, amikor a hazai kultúratámogatási rend-
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szer összeomlani látszik. A kulturális tárca megvalósított és tervezett intézkedési a magyar
civiltársadalmat sértik.
Népszabadság
2005. szeptember 8.
Zárolás vagy rövidzárlat?
Nyílt levelek Gyurcsány Ferencnek és Bozóki Andrásnak
A PM államtitkára nyilatkozik a maradványképzésrõl, amely egy, augusztus 20-án hozott kormányrendelet, valamint az ez évi költségvetési törvényben szereplõ maradványképzési kötelezettség
miatt a kulturális intézmények az év hátralévõ részében nem kapják meg a költségvetésben megítélt
pénzüket. Az NKA 4, 5 milliárd forintot kénytelen zárolni. A cikk szól arról is, hogy a szervezet
átalakítására vonatkozó elképzelésekrõl még nincs végleges döntés.
Népszabadság
2005. szeptember 9.
Tartanak az NKA átalakításától
A tervezett koncepcióváltásról ad hírt a cikk: a legtöbb szervezet azt sérelmezi, hogy nem kérdezték meg õket a változások mibenlétérõl annak ellenére, hogy többször is jelezték, szeretnék szakmai javaslataikkal segíteni a koncepcióváltást.
Magyar Hírlap
2005. szeptember 15.
Tovább küzdenek a pénzükért a kulturális szervezetek
A cikk a MKKE Bozóki Andráshoz címzett nyílt levele nyomán íródott. A nyilatkozó Zentai
Péter László igazgató elmondta, hogy az Alkotmánybírósághoz való fordulást fontolgatja. Ha az
NKA-tól nem érkezik meg a támogatás, felborul a költségvetésük, mert az októberben induló frankfurti könyvvásár költségeit elõre kellett kifizetniük. Szerinte a magyar könyvkiadók az NKA legnagyobb járulékfizetõi és Európában példa nélkül áll az, hogy járulékot kell fizetni, és ráadásul a
befizetett járuléknak csak egy részét igényelheti vissza a könyves szakma támogatás formájában.
Heti Válasz
2005. szeptember 15.
Szûkmarkúság és herdálás
Riport L. Simon Lászlóval, az írószövetség titkárával Gyurcsány Ferenchez írt nyílt levelük
kapcsán. Az NKA átalakításával kapcsolatban elmondja véleményét: nem a bürokráciát akarja az
NKA bizottsága csökkenteni és nem is a kurátorok számának csökkentése a lényeges, hanem az, hogy
a pénzt az adminisztratív dolgozók, az imázsépítés, a kurátoroknak szóló képzések viszik el, amivel
csak a baráti cégek járnak jól. Erõsen bírálja a folyóirat-támogatás új rendszerét is, amely lehetetlenné
teszi a kispéldányú, ám értékes folyóiratok létét.
Magyar Nemzet
2005. szeptember 27.
Halálos maradványkúra
Riport Pálinkás Józseffel, a Fidesz kulturális tagozata elnökével a maradványképzésrõl és az
NKA átalakításának témáiról. Az NKA struktúraátalakítását a pénzosztás új csatornáinak nevezi és az
NKA alapja, filozófiája, lényege elleni támadásnak.
Általában a kultúra vonatkozásában elmondja, hogy a maradványképzés az oktatás és a tudomány területén is súlyos gondokat okozhat.
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Népszabadság
2005. november 2.
Lyukas a laptámogatás
Kifogást emeltek az NKA elnökénél
Hatvanmillióval kevesebb az irodalmi lapok 2006-ra szánt támogatására elõirányzott összeg.
A szerkesztõk aggódnak, a szépirodalmi kollégium pedig levélben emelt kifogást az NKA elnökénél.
A kurátorok kifogásolják a pénzösszeget és a 80%-os támogatási küszöböt, amellyel több színvonalas, kisebb pédányszámban megjelenõ irodalmi lap megszûnését idézheti elõ az NKA. Harsányi László ennek nyomán egyeztetést hívott össze. A kollégium ezzel kapcsolatban sajtótájékoztatót tervez,
így Vámos Miklós, a kollégium elnöke a kérdésrõl nem kívánt nyilatkozni.
Magyar Nemzet
2005. november 3.
Egyeztetés a támogatásokról?
Kétségessé válik jövõre a folyóiratok kiadása
A szépirodalmi kollégium két kurátora nyilatkozik a folyóirat-támogatás vihart kavart új szisztémájáról. Mátis Lívia, a Kortárs Könyvkiadó igazgatója szerint a döntéshozók piaci szempontokat
akarnak érvényesíteni a lapkiadásban, ami helytelen, hiszen „a magyar irodalom folyóirat-irodalom”
és az írók nagy részét valamennyire el tudja tartani. A jelen helyzetben félõ, hogy a kisebb lapok kiesnek a pályázat folyamán. Prágai Tamás író felteszi a kérdést, van-e olyan politikai akarat, amely a folyóirat-kultúrát fontosnak tartja. Az intézkedések azt sugallják, nincs ilyen – válaszolja meg az író.
Népszabadság
2005. november 4.
Nem fosztogat, osztogat
Vámos Miklós, a szépirodalmi kollégium elnöke elõzetes szándéka ellenére megszólal folyóirat-ügyben és reagál a Népszabadság november 2-i számában megjelentekre: a kollégium a valóságban soha nem hozhat teljességgel szabad döntéseket, a pénzszûke mindent determinál. Errõl a
helyzetrõl nem az NKA elnöke tehet, a kulturális járulékokból befolyt összeget oszthatja szét az
NKA, amely olyan „cégeket” is kitart, melyeknek finanszírozása állami feladat lenne.
Magyar Nemzet
2005. november 10.
Az NKA újabb botlása
A nagyrendezvények pályázatát bírálta a fesztiválszövetség
Az érintett kulturális szervezetek eleinte örömmel vették tudomásul, hogy a nagyfesztiválok
támogatására külön kollégium jön létre, egymilliárd forintos kerettel. A MFSZ elnöksége a következetlenségek miatt mégsem tud a kezdeményezés mellé állni. Sérelmezi azt is, hogy a 300 fesztivált tömörítõ MFSZ az ideiglenes kollégium felállításával kapcsolatos konzultációra az elõzetes ígéretek
ellenére sem kapott meghívást.
Magyar Hírlap
2005. november 11.
A kurátorok nem asszisztálnak a folyóiratok kiéheztetéséhez
A kurátorok és a sajtó értesülései nem helytállóak – nyilatkozta Harsányi László elnök. A folyóirat-támogatáshoz a szépirodalmi kollégium a 2006-os keret terhére is vállalhat kötelezettséget.
Turczi István kurátor szerint a kurátorok nem vehetnek részt a folyóiratok kiéheztetésében. Harsányi
László szerint igen sok folyóirat van, amely alulteljesít, az auditálás eredményei ezt mutatják. A kis
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példányszámú lapoknak az elnök az online megoldást ajánlja. A kurátorok másként látják: az
évszázados hagyományra visszatekintõ folyóirat-kultúrát mindenképpen meg kell védeni.
MTI-közlemény (a 2005. november 17-i sajtótájékoztató nyomán)
2005. november 17.
NKA: a szépirodalmi kollégium elnöke cáfolja, hogy túlköltekeztek volna
A 2003-ban tapasztalt fellendülés (bõ járulékfizetés) után az NKA áttért a lapok elõfinanszírozására és a tárgyévet megelõzõ év végén dönt a lapokat illetõ támogatásról. (Így 2003-ban a másodi
döntés már a 2004. évi lapok megjelentetése érdekében történt)
2004-ben azonban már sokkal kevesebb járulék folyt be, de az elõfinanszírozásról az NKA
nem akart lemondani, ezért a következõ év terhére vállaltak kötelezettséget. Így esett meg az, hogy a
laptámogatásra szánt összeg megcsappant.
A laptámogatásra szánt 120 millió forint most kiegészül még 184 millióval, amelyet a 2006. évi
keretbõl felhasználhat a kollégium a lapok támogatására. Harsányi László elnök szerint erre a megoldásra utoljára van szükség, remélve a járulékfizetés fellendülését.
Vámos Miklós és a kuratórium nehezményezte a bizottság által megszövegezett pályázati felhívást, amelyet a bizottság egyes tagjai fogalmaztak meg, amelyet késõn tudtak meg és amely nem felel meg a kollégium elképzeléseinek. Harsányi László elmondta, hogy nem szándékoznak változtatni
a megjelentetett kiíráson, beleértve a 80%-os támogatási küszöböt is.
Magyarország.hu (a 2005. november 17-i sajtótájékoztató nyomán)
2005. november 17.
Kiegészítette a folyóirat-támogatás keretét az NKA kollégiuma
A sajtótájékoztatón elhangzottakat ismerteti részletesen és összefoglalóan az elektronikus
újság
Népszava (a 2005. november 17-i sajtótájékoztató nyomán)
2005. november 18.
A szépirodalmi kollégium elnöke cáfol
Az MTI nyomán hírül adott sajtótájékoztató összefoglalása a lap olvasói számára
Népszabadság (a 2005. november 17-i sajtótájékoztató nyomán)
2005. november 18.
Vitatott laptámogatás
A cikk a laptámogatásra szánt összeg alakulásának részletes magyarázata mellett beszámol arról is, hogy a laptámogatásnak a bizottság által elrendelt feltételei felborzolták a kedélyeket: ti.: kedvezõ elbírálás esetén a szakkollégium köteles megítélni az igényelt összeg legalább 80%-át (eddig
általában a felét ajánlották meg), de legalább 500 000 forintot. Így a nagy lapok elviszik a keret jelentõs részét és a színvonalas kisebb lapoknak esetleg meg kell szûnniük. A 80%-os küszöböt a biztonságos finanszírozás érdekében vezették be, mert a lapok több pénzt kértek, mint amire szükségük volt.
Ezt a jelen lévõ szerkesztõk cáfolták. A kollégiumi tagok továbbra is ellenezték a 80%-os „szabályt”,
de a bizottság kitart mellette továbbra is.
Magyar Nemzet (a 2005. november 17-i sajtótájékoztató nyomán)
2005. november 18.
Ellehetetlenülõ folyóirat-kultúra
A többi újsággal összhangban, bár rövidebb terjedelemben beszámol a cikk a sajtótájékoztatón
felvetett problémákról, kiemelve azt, hogy Harsányi László elnök nem látja különösebben problémásnak a szépirodalmi folyóiratok helyzetét.
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Magyar Hírlap (a 2005. november 17-i sajtótájékoztató nyomán)
2005. november 18.
Vámos Miklós szerint nem volt túlköltekezés
Rövid, csak a túlköltekezés problémáját említõ híradás az MTI összefoglalójából ollózva.
index.hu
2005. november 30.
Százezres gyorssegélyek zenekaroknak
Beszámoló a populáris zenekultúra kollégium könnyûzenei elõadóknak megítélt támogatásairól, a részletes pénzügyi adatok ismertetésével.
Magyar Nemzet
2005. december 17.
Az ország kedvenc regénye az Egri csillagok.
Elegáns gálamûsor zárta A Nagy Könyv-játékot a TV1 csatornán. A szavazatok alapján gyõztesként kikerülõ regény mögött Molnár Ferenc Pál utcai fiúk és Szabó Magda Abigél címû regényei
következtek. Harsányi László elnök elmondta, hogy az NKA 70 millió forintot szán arra, hogy a legnépszerûbbnek bizonyult könyveket (a gyõzteseken kívülieket is) a könyvtárak a közeljövõben
megvásárolhassák.
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7. számú melléklet

KIMUTATÁS A 2005. ÉVI PÁLYÁZATOKRÓL
Szervezet neve

Támogatott
pályázat

Megítélt
támogatás

85

38

41 000,0

10/35/3/1-4.4-01

Társadalmi szervezetek
velõdési Fõosztály

10/35/3//1-4.2-01

Társadalmi szervezetek támogatása/KÖH

15

12

6 000,0

10/35/3/3-3.3-01

Társadalmi szervezetek támogatása/NEKF

76

70

16 389,0

10/35/3/1-4.3-01

Társadalmi szervezetek támogatása/Könyvtári
Fõosztály

8

5

6 540,0

10/35/3/1-4.3-02

Társadalmi szervezetek támogatása/ Múzeumi
Fõosztály

9

7

7 000,0

10/35/3/1-4.3-03

Társadalmi
fõosztály

támogatása/Levéltári

4

3

2 900,0

10/35-3.4-02

Társadalmi szervezetek támogatása/Mûvészet,
Tánc

6

6

10 216,0

10/35-3.4-03

Társadalmi szervezetek támogatása/Mûvészet,
Zene

26

19

28 118,0

10/35-3.4-04

Társadalmi szervezetek támogatása/Mûvészet,
Képzõmûv.

52

39

39 794,0

10/35-3.4-05

Társadalmi szervezetek támogatása/Mûvészet,
Szinház

13

9

20 335,0

10/35-3.4-06

Társadalmi szervezetek támogatása/Mûvészet,
Irodalom

25

20

28 659,0

10/35-3.4-07

Társadalmi szervezetek/Mûvészet, Fotó

3

3

7 978,0

10/35-3.4-08

Társadalmi szervezetek/Mûvészet, Könyv

3

2

2 400,0

10/35-3.4-09

Társadalmi szervezetek
vizuális Fõosztály

8

6

12 600,0

10/32/4/1-4.3-07

Nyilvános magánlevéltárak támogatása

38

35

23 200,0

10/32/1/1-4.3-08

Mûszaki- és technikatörténeti muzeális emlékek
védelme

18

15

21 000,0

10/32/1/1-4.3-09

Magán-és egyházi alapítványi tul. lévõ múz.
védelme

52

32

22 462,0

szervezetek

támogatása/Közmû-

Beérkezett
pályázat

támogatása/Audio-
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Szervezet neve

Beérkezett
pályázat

Támogatott
pályázat

Megítélt
támogatás

4.3-12

Felzárkoztató pályázat BM

344

265

37 750,0

10/40/3-3.3-07

Határon túli magyar közmûvelõdés támogatása

290

290

40 000,0

10/40/3-3.3-08

Határontúli magyar könyvkiadás támogatása

190

190

60 000,0

10/40/3-3.3-11

Határontúli magyar egyházak támogatása

171

88

9 000,0

10/40/3/4.3-14

Határontúli levéltárak támogatása

24

19

10 000,0

10/32/2/1-4.3-15

Határon túli magyar múzeumok támogatása

34

24

9 000,0

10/34/1-2.1-02

Kulturális utak támogatása

24

15

20 000,0

10/40/3-3.3-13

Határon túli magyar néptáncegyüttesek támogatása

11

11

6 000,0

10/40/3-3.3-14

Határon túli magyar könyvtárak támogatása

20

17

10 500,0

10/40/3-3.3-15

Határon túli csángómagyarok kulturális támogatása

54

38

55 000,0

10/32/3/1-4.3-17

Könyvtári minõségfejlesztés

25

25

8 316,0

10/32/3/3-4.3-18

Az esélyegyenlõségért, a könyvtár nem csak a
látóké

64

52

29 970,0

10/40/3-3.3-16

Határon túli nem hivatásos néptáncegyüttes
vezetõ képzés

3

3

1 000,0

10/34-1-2.1-03

A kultúra Magyar Városa

14

3

0,0

10/34/3/3-3.4-13

Jazz klubok támogatása

50

41

26 981,0

1759
2005. évben beérkezett és és megítélt támogatás 2006. év terhére

1402 620 108,0

0

0

0,0

0

0

0,0

79

69

96 494,5

0

0,0

151

0

0,0

10/32/5-4.4-12

PANKKK
támogatása

ifjúsági
I. döntés

zenekarok

mûködési

10/32/5-4.4-12

PANKKK
támogatása

ifjúsági
zenekarok
II. döntés

mûködési

10/32/2-4.4-09

Hitelprogram - I.

10/32/2-4.4-10

Hitelprogram - II.

1

0

0,0

10/32/2-4.4-11

Hitelprogram - III.

36

0

0,0

267

69

96 494,5

Mindösszesen:

2026

1471 716 602,5

PÉNZKERET – 2005

n

NKA HÍRLEVÉL

747

AZ NKA 2005. ÉVI PÁLYÁZATI PÉNZKERETE
Év eleji és módosított jóváhagyott keretek 2005. január 1.–december 31.
Év eleji
jóváhagyott keret

Aktuális
jóváhagyott keret

10 MOZGÓKÉP

366 000 000

366 000 000

13 SZINHÁZI

362 000 000

362 600 000

14 ZENEI

401 000 000

406 600 000

15 TÁNCMÛVÉSZETI

219 000 000

228 000 000

16 KÉPZÕMÛVÉSZETI

352 000 000

372 000 000

17 IPARMÛVÉSZETI

265 000 000

261 000 000

18 FOTÓMÛVÉSZETI

139 000 000

140 639 218

19 NÉPMÛVÉSZETI

262 000 000

262 000 000

20 KÖZMÛVELÕDÉSI

464 000 000

467 000 000

21 KÖNYVTÁRI

603 000 000

759 000 000

22 LEVÉLTÁRI

322 000 000

332 000 000

23 MÚZEUMI

333 000 000

353 000 000

24 ÉPÍTÕMÛVÉSZETI

107 000 000

142 500 000

25 ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA

238 000 000

458 000 000

26 SZÉPIRODALOM

320 000 000

440 000 000

27 MÛEMLÉK ÉS RÉGÉSZETI

412 000 000

412 000 000

5 165 000 000

5 762 339 218

43 EGYÉB EGYEDI

1 800 000 000

1 953 248 839

Miniszteri

1 800 000 000

1 953 248 839

54 Édes AnyanyelvünkII.

0

85 700 000

Miniszteri keretbõl pályázat

0

85 700 000

Kollégium

Állandó szakmai kollégiumok

Állandó szakmai kollégiumok
Miniszteri

Miniszteri keretbõl pályázat
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Kollégium

Év eleji
jóváhagyott keret

Aktuális
jóváhagyott keret

Kiemelt programok
60 KULTÚRA 2000

100 000 000

53 860 782

0

1 000 000 000

100 000 000

1 053 860 782

100 000 000

0

0

0

20 000 000

0

120 000 000

0

84 Populáris Zenekultúra ideiglenes szakmai kollégium

0

26 000 000

Kollégiumok közös pályázatai

0

26 000 000

7 185 000 000

8 881 148 839

66 Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Szakmai Koll
Kiemelt programok
Programok külsõ források bevonásával
72 Kulturális Turisztikai ideiglenes szakmai kollégium
73 Sajátos igényû emberek mûvészeti életéért
74 Fogyatékkal élõ emberekért ideiglenes kollégium
Programok külsõ források bevonásával
Kollégiumok közös pályázatai

NKA összesen :
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BESZÁMOLÓ A MINISZTERI KERET
2005. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Titkár: Filótás Lászlóné
db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+ ; – )

3

Tárgy évi keretet terhelõ
kötelezettségvállalás (–)

4

Idei keretet terhelõ elõzõ évi kötelezettségvállalás (–)

5

egyéb évközi keretmódosítások ( + ; – )

6

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

Ft
1 800 000 000
-199 065 764

elõzõt

megelõzõ

évi

0

0

1

-500 000
170 234 793
1 770 669 029

2005. évi döntések
7

Beérkezett pályázatok

409

Támogatott pályázatok
8

pályázati felhívás szerint

394

1 444 244 865

9

címzett

0

0

10

egyedi

0

0

394

1 444 244 865

0

0

11

ÖSSZESEN:

12

Ebbõl céltámogatás

13

Tárgy évi keretet nem terhelõ következõ elsõ évi kötelezettség
vállalás

15

49 100 000

14

Tárgy évi keretet nem terhelõ következõ második évi
kötelezettség vállalás

0

0

15

Tárgy évi keretet nem terhelõ következõ évek kötelezettség
vállalás összesen

15

49 100 000

16

Támogatott pályázatok mindösszesen (11+15)

409

1 493 344 865

17

2005. évi keretmaradvány
2005. évi túlköltés – a 2006. évi miniszteri keretet terhelõ
összeg összesen (6-11)

326 424 164
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Miniszteri keretbõl támogatott pályázatok szerkezeti alakulása –
2004-ben és 2005-ben

Megnevezés

I. Egyedi pályázatok

2004-ben
támogatott
pályázatok
(db)

2005-ben
támogato
tt
pályázato
k (db)

2004-ben megítélt
támogatás (Ft)

2005-ben megítélt
támogatás (Ft)

611

1 383 706 300

372

706 972 865

2

152 000 000

7

347 000 000

60

441 846 000

30

439 372 000

7

163 000 000

0

0

V. Miniszteri keret összesen

680

2 140 552 300

409

1 439 344 865

VI. Nemzeti és Etnikai Kisebbségek
kollégiuma

646

101 400 000

0

0

VII. Amatõr Együttesek Utaztatása
kollégium

65

29 660 000

0

0

VIII. Édes anyanyelvünk kollégium

0

0

55

85 700 000

711

131 060 000

55

85 700 000

1391

2 271 612 300

464

1 579 044 865

II. Nagyrendezvények
III. Központi intézmények
IV. Kulturális mûhelyek

IX. Miniszteri keretbõl pályázatok
Miniszteri keret mindösszesen
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I. Egyedi pályázatok szakterületi megoszlásban
Szakterület

Támogatott
pályázatok (db)

Megítélt
támogatás (Ft)

%

Mozgókép

18

66 550 000

4,45

Színház

23

77 772 400

5,21

Zene

109

628 609 250

42,09

Tánc

5

6 100 000

0,41

36

191 428 615

12,82

Iparmûvészet

5

13 400 000

0,90

Fotómûvészet

5

1 987 000

0,13

Népmûvészet

15

28 1200 000

1,88

Közmûvelõdés

83

86 642 000

5,80

Könyvtár

2

350 000

0,02

Levéltár

1

2 000 000

0,13

Múzeum

4

42 700 000

2,86

Építõmûvészet

0

0

0,00

Ismeretterjesztés

70

299 535 500

20,06

Szépirodalom

32

43 200 000

2,89

3

5 000 000

0,33

409

1 493 344 865

100,00

Képzõmûvészet

Mûemlék és régészet
Összesen
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II. Miniszteri keretbõl támogatott nagyrendezvények
Támogatott
pályázatok (db)

Megítélt támogatás
(Ft)

Pályázó

Cél

Budapesti Fesztiválközpont
Kht.

A 2005 Évi Budapesti Tavaszi
Fesztivál megrendezése

1

180 000 000

Budapesti Fesztiválközpont
Kht.

A Chicagoi Szimfonikus
Zenekar koncertjére a
Budapesti Tavaszi Fesztivál
keretében

1

30 000 000

Hungarofest Nemzeti
Rendezvényszervezõ Kht.

40. Nemzetközi Zenei Verseny
a nemzetközi harsonaverseny
lebonyolítására Budapesten

1

18 000 000

Hungarofest Nemzeti
Rendezvényszervezõ Kht.

Soproni Régi Zenei Napok
2005. évi lebonyolítására

1

8 000 000

Hungarofest Nemzeti
Rendezvényszervezõ Kht.

Nemzetközi Bartók
Szeminárium és Fesztivál
megrendezése

1

10 000 000

Hungarofest Nemzeti
Rendezvényszervezõ Kht.

Mûvészeti Ösztöndíjasok
promóciója

1

1 000 000

Miskolci Operafesztivál
Kulturális Szolgáltató Kht.

A Bartók+ Bel Canto 2005
Miskolci Nemzetközi
Operafesztivál megrendezése

1

100 000 000

7

347 000 000

Öszesen:
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III. Miniszteri keretbõl támogatott NKÖM központi intézmények
Megítélt
támogatás (Ft)

db

Pályázó
Állami Mûemlékhelyreállítási és Restaurálási Központ

2

3 500 000

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

5

26 500 000

Ernst Múzeum

2

9 000 000

Honvéd Együttes

1

500 000

Iparmûvészeti Múzeum

1

6 500 000

Külföldi Magyar Kulturális Intézetek Igazgatósága

4

23 322 000

Ludwig Múzeum és Kortárs Mûvészeti Múzeum

1

20 000 000

Magyar Mûvelõdési Intézet

1

300 000

Magyar Nemzeti Galéria

1

100 000 000

Magyar Országos Levéltár

1

2 000 000

Mûcsarnok

2

37 500 000

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

4

19 650 000

Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht.

1

158 000 000

Petõfi Irodalmi Múzeum

1

40 000 000

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

1

1 000 000

Szépmûvészeti Múzeum ( 45 000 000 Ft visszatérítendõ)

2

45 500 000

30

493 272 000

Összesen:

IV. Összefoglalás

Megnevezés

Támogatott pályázatok (db)

Megítélt támogatás (Ft)

I.

Egyedi Pályázatok

372

706 972 865

II.

Nagyrendezvények

7

347 000 000

III.

Központi intézmények

20

439 372 000

Mindösszesen:

680

1 493 344 865
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V. A NKÖM Édes Anyanyelvünk II. pályázati felhívása a miniszteri keretbõl
Levezetõ elnökök: Szörényi László (Örökhagyók)
Bárdosi Vilmos (A tiszta és közérthetõ kommunikációért)
Titkár:
Fekete Gabriella
db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

0

2

Elözõ évi keretmaradvány (+ ; - )

0

3

Tárgy évi keretet terhelõ elõzõt megelõzõ évi
kötelezettségvállalás (-)

0

0

4

Idei keretet terhelõ elõzõt évi kötelezettségvállalás (-)

0

0

5

egyéb évközi keretmódosítások ( + ; - )

87 717 588

6

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

87 717 588

2005. évi döntések
7

Beérkezett pályázatok

138

Támogatott pályázatok
8

pályázati felhívás szerint

55

85 700 000

9

címzett

0

0

10

egyedi

0

0

55

85 700 000

11

ÖSSZESEN:

12

ebbõl céltámogatás

0

0

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ elsõ évi kötelezettség
vállalás

0

0

14

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ második évi
kötelezettség vállalás

0

0

15

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ évek kötelezettség
vállalás össz

0

0

16

Támogatott pályázatok mindösszesen (11+15)

55

85 700 000

17

2005. évi keretmaradvány (6-11)

2 017 588

A pályázat keretében az alábbi célokat hirdette meg dr. Hiller István, kulturális miniszter:
1. Örökhagyók címmel hátrahagyott mûvek, életmûvek, életút-dokumentációk kiadásának
támogatása.
2. A tiszta és közérthetõ kommunikációért címmel nyelvészeti kutatómunka és gyakorlati
nyelvmûvelõ tevékenység támogatása.
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A 2005. ÉVI KOLLÉGIUMI BESZÁMOLÓK
SZEMPONTJAI*
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. Milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a Bizottság által 2005-re megszabott kiemelt témák
pályáztatásában?
1.2. Volt-e a szakmai kollégiumnak saját kiemelt szakmai programja és milyen eredménnyel
sikerült végrehajtania?
1.3. Megítélésük szerint volt-e olyan szakmai elképzelés, amelynek pályáztatása sikertelenül
végzõdött?
1.4. Mennyire voltak a pályázatok – visszanézve –, azonosíthatók a szakterület alapvetõ problémáival? Milyen területek voltak ezek? Milyen problémákra nem sikerült reagálni és miért?
1.5. Milyen területekre kellene kiterjeszteni a jövõben a pályázati lehetõségeket, vagy van-e
igény és mód jelentõs mértékû hangsúlyváltásra a jelenlegi pályázati kiírásokhoz képest?
2. Stratégiai kérdések
2.1. A 2005. évre a Bizottság által korábban megfogalmazott fontosnak ítélt kérdésekre, irányelvekre helyezték-e a kollégiumok döntéseik hangsúlyát?
2.2. Hogyan ítélhetõ meg az Önök szempontjából az NKA és a NKÖM viszonya, illetve az
NKA-n belül a Bizottság és a szakmai kollégiumok viszonya?
2.3. Van-e megismerhetõ álláspontja a szakmai közvéleménynek az NKA tevékenységérõl, hiányosságairól, eredményeirõl? Érzékelhetõvé vált-e az NKA-nak a korábbinál erõteljesebb
kommunikációja?
3. Mûködési kérdések
3.1. Az NKA adminisztratív és technikai mûködése, mûködtetése milyen területeken, megoldásokban okozott problémát a szakmai kollégiumnak?
3.2. Milyen problémákkal találkoztak a pályázók az Önök ismeretei szerint? Van-e javaslatuk
ezek megoldására, de legalább enyhítésére?
3.3. Megfelelõ-e az Igazgatóság és a kollégiumok kapcsolata? Hol és hogyan kellene több segítséget kapnia a kollégiumoknak a pályázatok megfelelõ elõkészítéséhez; valamint hol és hogyan a
döntési folyamathoz?
3.4. Megítélésük szerint vannak-e olyan bürokratikus elõírások, van-e túlszabályozás, felesleges formalizmus, amelyek nem jogszabályon alapulnak és ily módon elhagyhatók, csökkenthetõk
lennének; vannak-e olyanok, amelyeket jogszabályok írnak elõ, de képviselnünk kellene
megváltoztatásukat?
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A korábbiakhoz képest észlelhetõ-e változás a pályázatok számában, felkészültségében,
szakmai színvonalában, vagy valamely részterület elõretörésében, illetve visszaszorulásában?
4.2. Van-e ismeretük utólagos ellenõrzésrõl és ezek tapasztalatairól?
4.3. Van-e általános feladata az NKA-nak a pályázati felkészülés javításában, esetleg erõteljesebb szelekció meghirdetésében és megvalósításában, vagy másfelõl eddig pályázati támogatáshoz
nem jutó szakmai csoportok, irányzatok felkészítéséhez és preferálásához?

* Az NKA Bizottságának 57/2005. (X. 10.) számú határozata
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MOZGÓKÉP SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Kozma Károly
Titkár: Bitskey Viktória
db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

366 000 000

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+ ; – )

3

Tárgyévi keretet terhelõ elõzõt megelõzõ évi kötelezettségvállalás
(–)

0

0

4

Idei keretet terhelõ elõzõ évi kötelezettségvállalás (–)

6

-10 500 000

5

egyéb évközi keretmódosítások ( + ; –)

6

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

30 000 000

5 659 187
391 159 187

2005. évi döntések
7

Beérkezett pályázatok

560

Támogatott pályázatok
8

pályázati felhívás szerint

264

297 568 635

9

címzett

0

0

10

egyedi

32

53 299 221

296

350 867 856

11

ÖSSZESEN:

12

ebbõl céltámogatás

2

22 000 000

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ elsõ évi kötelezettségvállalás

4

20 700 000

14

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ második évi kötelezettségvállalás

0

0

15

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ évek kötelezettségvállalás
összesen

4

20 700 000

16

Támogatott pályázatok mindösszesen (11+15)

300

371 567 856

17

2005. évi keretmaradvány (6-11)

18/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

18/2

Szakterület támogatása [66] Kiemelt kulturális események id.szakmai koll.

19

Szakterület egyéb támogatása összesen

20

A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+4+11+19)

40 291 331
16

66 500 000

4

42 300 000

20

108 800 000

316

449 167 856
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. Az NKA Bizottsága 2005. évi kiemelt témái közül örömmel üdvözöltük a kiemelt
nagyrendezvények ügyében létrehozott ideiglenes kollégiumot s annak döntéseit. A fiatal – fõiskolás
– mûvészek speciális közönség elé juttatása is eredményes volt, örömmel mûködtünk közre.
1.2. A kollégium kiemelt szakmai program – az elmúlt évekhez hasonlóan – a filmötletek,
tervek forgatókönyvvé fejlesztése és a legsikeresebbek gyártási (elindítási) támogatása volt. A
program csak részben volt eredményes, mert az elkészült forgatókönyvek jó része még további
munkát igényel a szerzõktõl. Valószínû, hogy – a filmgyártás sajátosságai miatt – rövid az az idõ,
amely a mûvek kidolgozására az alkotók rendelkezésére állt. A jövõben a kollégium magát a gyártási
támogatási részt két évre elhúzva kívánja mûködtetni.
1.3. Ahogy az elõzõ pontban írtuk, a kiemelt összegû gyártási támogatást a játékfilm
kategóriában nem tudtuk odaítélni, így ennek keretét filmelõkészítésre biztosítottuk a
legszínvonalasabb pályázóknak.
1.4. A szakma alapvetõ problémája a gyártás területén a pénzhiány, erre a keretünk szûkössége
miatt jól nem is lehet reagálni. Egy-két kivételes esetben – bizottsági segítséggel – támogatni tudtunk
produkciókat is (pl. Enyedi Ildikó, Maár Gyula stb.) de ez ellenkezõ hatást kiváltva jelentõsen
megnövelte a „csodavárást” az NKA-tól. A forgalmazás területén a támogatások funkcionális
egyeztetését elvégeztük a Magyar Mozgókép Közalapítvánnyal, így kevesebb téma jelent meg
kiírásainkban. A legjelentõsebb igény a filmszakmai rendezvények támogatására jelentkezett, a
kollégium ezeket közel 100 millió forinttal támogatta. (133 pályázóból 83-at támogatott, összesen
99 860 ezer Ft-ot ítélt oda.) A kollégium – a korábbi évekhez hasonlóan – kiemelten figyelt az
archívumi állomány védelemre, valamint a mûvészeti egyetemek hallgatóinak diploma munkáihoz
nyújtott anyagi támogatására.
1.5. Lehetõségek szerint bõvíteni kéne az art mozi hálózat mûszaki és kényelmi
berendezéseinek – korszerûsítési célú – támogatására, valamint a filmek digitális hordozón való
megjelentetésének segítésére. Mindkét témában – az NKA és a kollégium anyagi lehetõségeitõl
függõen a 2006. év második felében kívánunk pályázatot kiírni.
2. Stratégiai kérdések
2.1. A 2005. esztendõ stratégiai döntéseit és a kollégium ezekkel kapcsolatos magatartását az
Alapprogram korszerûsítésének terve uralta. Igyekeztünk érdemi javaslatokkal segíteni az
elképzelések megformálását és a szabályozás kidolgozását, de – miután a felvetett
reform-elképzelések vihart kavartak s széles körben erõs ellenállást váltottak ki – a Bizottság ezen
túlmenõ, rövid távú stratégiai elképzelései háttérbe szorultak. A viták a megmerevedett álláspontok
idõleges fegyverszünetével zárultak, ez tette lehetõvé a 2005. év eredményes lezárását, de magában
rejti a konfliktusok újra kirobbantásának veszélyét is. (Álláspontunk szerint minkét álláspont
képviselõinek nagyobb rugalmasságra és kompromisszum készségre lesz szüksége!)
2.2. Az elõzõ pontban jelzett konfliktusok nem kis részben a felügyelõ minisztérium
ellentmondásos intézkedéseinek következtében születtek. (Például az összeférhetetlenség kérdése,
ahol a szakmai hozzáértésnél nagyobb súllyal esett latba az „érinthetetlenség”, s amely álláspontot
szinte minden mûvészeti szakmai szervezet szóvá is tett!) Ugyanakkor hasznosnak ítéltük a NKÖM
illetékes munkatársának részvételét a kollégium munkájában, mert naprakész szakmai
információkkal tudta segíteni a kollégium eredményes munkáját. A Bizottság és kollégium között
korrekt és jó munkamegosztás alakult ki, kölcsönös információcsere és – a szükséges mértékû –
segítségnyújtás alakult ki.
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2.3. A mozgókép szakma a korábbinál is intenzívebben figyelte tevékenységünket, számon
kérte a kollégium késedelmeit vagy bizonyos pályázati témák kiírásának elmaradását. Ahogy már
jeleztük, néha „a megmentõ” szerepbe kívánták kergetni a kollégiumot, de az igényeket legfeljebb
„az NKA összes pénze” elégíthette volna ki. Az intenzív kommunikáció olyanok figyelmét is
felkeltette, akik kívánsága tartalmi okokból illetve pénzhiány okán nem kielégíthetõ.
3. Mûködési kérdések
3.1. A 2005. év megítélése csak ellentmondásos lehet, hiszen év közben költözött új –
impozáns – székházba a szervezet, javult a kommunikáció és a tárgyalási körülmények, kevésbé
vannak a kollégiumi tagok teremhiány miatti terminus-kényszerhez kötve. Az átállás szinte
zökkenõmentes volt, s a korábbi körülmények felemlegetése ma már értelmetlen. Amit nem sikerült
megoldani az a papír alapú illetve elektronikus információ közlés közti arány radikális javítása. E
téren az NKA székházát néhány CD-, illetve DVD-íróval kéne felszerelni, a munkák megkönnyítése
céljából.
3.2. A pályázók problémái szinte ugyanazok mint korábban, pontatlan és rosszul kitöltött
adatlapok, az elszámolás „elemi” problémái stb. Úgy tûnik, ezen semmilyen reform nem képes
változatni.
3.3. A Mozgókép kollégium megfelelõ viszonyt alakított ki az Igazgatóság munkatársaival,
külön kiemelendõnek tartjuk, hogy a kollégium titkára olyan jelentõs, precíz és pontos munkával
segíti tevékenységünket, hogy ma már nélkülözhetetlennek tartjuk. Személyén keresztül minden
„különleges igényünk” igazgatósági megmérettetését el tudtuk végezni. Igen jó az együttmûködés az
ellenõrzéssel (a belsõ ellenõrzéssel, is.
3.4. Ezt a kérdést minden évben megválaszoltuk, ki lehet keresni a korábbi évkönyvekbõl.
Vannak változások részleteiben, de az alapgond megmaradt. Vannak még bürokratikus akadályok
bõven.(Nem értem például, hogy kinek érdeke számon tartani, hogy mint kollégiumi elnök hány
percet töltöttem el a székházban és mettõl meddig?!?)
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A gyakorlott, visszatérõ pályázó lassan megtanul „enkáaul” és ezek körében van
színvonal-növekedés. A gond az új pályázókkal, illetve pályázói körökkel van. (Például egy
témánkban érintett volt a kistelepülési önkormányzatok egy része, akik segítséggel is alig-alig voltak
képesek elfogadható pályázatot benyújtani.) Az egyes szakmai területek – így a pályázatok számának
– alakulása a kiírás függvénye. Aki jól fogalmaz a kiírásban, azt e téren nem éri meglepetés.
4.2. Az utólagos ellenõrzések jelentõs hányada (az NKA ellenõrzési tervén kívül) a szakmai
események ismeretén és a kollégiumi tagok részvételén alapulnak. E téren tapasztalataink jók. Az
elmúlt évben az Állami Számvevõszék vizsgálatában való részvétel, valamint az NKA a Laurin Film
ellenõrzése emelkedett ki. (Itt a legnagyobb eredmény, hogy határozott álláspontunk alapján a Fehér
tenyér címû film az idei filmszemle sokszorosan díjazott alkotása lett, pedig az ellenõrzés elõtt-alatt
még elkészülte sem volt biztos.)
4.3. A mozgókép területén a szakma minden számottevõ csoportja megszólíttatik, így
bõvítésre nincs szükség (És pénz sincs!)

Kozma Károly s. k.,
a Mozgókép Szakmai Kollégium
elnöke
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SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Vámos Miklós
Titkár: Bolega Gáborné
db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

320 000 000

2

Elözõ évi keretmaradvány (+ ; –)

3

Tárgyévi keretet terhelõ elõzõt megelõzõ évi kötelezettségvállalás (–)

4

Idei keretet terhelõ elõzõ évi kötelezettségvállalás (–)

5

egyéb évközi keretmódosítások ( + ; –)

121 104 635

6

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

283 266 176

23 046 541
0

0

80

–180 885 000

2005. évi döntések
7

Beérkezett pályázatok

725

Támogatott pályázatok
8

pályázati felhívás szerint

254

273 849 179

9

címzett

0

0

10

egyedi

10

9 400 000

264

283 249 179

11

ÖSSZESEN:

12

ebbõl céltámogatás

45

106 884 179

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ elsõ évi kötelezettségvállalás

36

111 800 000

14

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ második évi kötelezettségvállalás

0

0

15

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ évek kötelezettségvállalás
összesen

36

111 800 000

16

Támogatott pályázatok mindösszesen (11+15)

300

395 049 179

17

2005. évi keretmaradvány (6-11)

16 997

18/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

32

43 200 000

18/2

Szakterület támogatása [54] Édes ANYANYELVÜNK II.

32

20 000 000

18/3

Szakterület támogatása [66] Kiemelt kulturális események id.szakmai koll.

4

56 000 000

68

119 200 000

332

221 564 179

19

Szakterület egyéb támogatása összesen

20

A szakterület tárgyévi összes támogatása (3+4+11+19)
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A kollégium beszámolója
Az év során az a legfõbb tapasztalatom, hogy a kurátorok politikai színezete vajmi keveset
nyomott a latban a döntések meghozatalakor. Sokkal fontosabbak voltak a személyes érdekeltségek
és elfogultságok. Ezeket a jelenlegi felállásban kikapcsolni nem lehet. Kérdés, az új törvényben
szabályozott összeférhetetlenségi szabályok változtatna-e a helyzeten.
Sok gondot okoz, hogy a pályázók:
1. rengeteg gyönge pályázatot adnak be,
2. az elõzõ évi pénz elnyerésére szinte számítanak,
3. nem képesek tudomásul venni, hogy egyszer hopp, másszor kopp,
4. nem eléggé tartják magukat a szerzõdéshez.
A kritikai kiadások pályázatai aluljelentkezéssel végzõdtek. A tudományos kutatással
kapcsolatosak pedig csupán enyhe erõltetéssel voltak lebonyolíthatóak, a terület természete miatt (itt
szinte minden kutatás irodalmi tevékenység is).
Nem látok olyan területet, ahová új pályázatokkal be kellene hatolnunk. Ellenben azt látom,
hogy területek kerülnek el a kollégiumtól. Nem tudom, sajnáljam-e.
Úgy hiszem, betartottuk a bizottság döntéseit, de ezt a bizottság hivatott megítélni. Én néha
konfliktusba keveredtem az NKA elnökével, de mindig az ügy iránti elkötelezettség vezérelt, soha
nem ellenfél voltam, inkább csak becsületes harcos, aki ragaszkodott az elveihez.
Ami az NKA külsõ kommunikációját illeti, szerintem az semmit nem javult, az erõfeszítések
dacára. Meg kéne fontolni, mi történjék e téren a jövõben, és hogyan.
A hivatal mûködése egyértelmûen lassú és körülményes, ez akkor is igaz, ha megértem, hogy X
ügyintézõ csak Y ügyet tud elintézni. Persze, ügyeket bonyolítani is lehet, nem csak elintézni.
Szerintem a bizottság a Murphy-törvényeknek megfelelõen egyre nagyobb hatalmat vív ki
magának, talán anélkül, hogy valóban ezt akarná.
A pályázók legnagyobb gondja egyértelmûen az, hogy sokan kizárólag az NKA-ból óhajtanak
megélni (ismerethiány No1: elmúlt a szocializmus), és olykor még a pályázati kiírást sem olvassák el
figyelmesen (ismerethiány No2: az NKA nem Róbert bácsi). E két ismeretet kellene terjeszteni.
Nem elõször javaslom továbbá, hogy az irodalmi terület kis cégeinek meg kéne engedni,
válasszanak, vagy fizetik a járulékot, és pályázhatnak, vagy nem fizetik, s akkor nem pályázhatnak.
Sokan e választással jobban járnának.
Szerintem a pályázatok terén nincs minõségi javulás vagy változás. Talán csak annak
örülhetek, hogy valamelyest sikerült kevesebb pályázónak kicsivel többet adni. Szerintem ezen az
úton kéne tovább haladnunk, de ez a kollégiumban kisebbségi nézet (jószerivel csak az enyém).
Az utólagos ellenõrzés, amennyire én ismerem, nagyon számszaki központú, és túl
mechanikus. Mûvészeti szempontokat kéne alkalmazni, legalább részben, ezek kidolgozása persze
nem egyszerû feladat.
Szerintem jó volna, ha fenti gondolat mentén változatlanul a nagy projektek egyedi, akár
kollégiumok fölötti támogatása fokozódnék. Itt sem egyszerû dönteni, melyek legyenek e projektek.
De mi egyszerû, ami jó?

Vámos Miklós s. k.,
a Szépirodalmi Szakmai Kollégium
elnöke
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SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Csizmadia Tibor
Titkár: Hajas Gizella
db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+ ; – )

3

Tárgyévi keretet terhelõ elõzõt megelõzõ évi kötelezettségvállalás (–)

4

Idei keretet terhelõ elõzõt évi kötelezettségvállalás (–)

5

egyéb évközi keretmódosítások ( + ; – )

6

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

Ft
362 000 000
–1500825

0

0

15

–53800000
6 833 745
313 532 920

2005. évi döntések
7

Beérkezett pályázatok

752

Támogatott pályázatok
8

pályázati felhívás szerint

272

294 570 000

9

címzett

0

0

10

egyedi

11

16 646 000

283

311 216 000

0

0

11

ÖSSZESEN:

12

ebbõl céltámogatás

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ elsõ évi kötelezettségvállalás

21

54 301 600

14

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ második évi kötelezettségvállalás

0

0

15

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ évek kötelezettségvállalás
összesen

21

54 301 600

16

Támogatott pályázatok mindösszesen (11+15)

304

365 517 600

17

2005. évi keretmaradvány (6–11)

2 316 920

18/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

23

77 772 000

18/2

Szakterület támogatása [54] Édes ANYANYELVÜNK II.

22

53 700 000

18/3

Szakterület támogatása [60] Kultúra 2000 id.szakmai koll.

2

10 575 994

18/4

Szakterület támogatása [66] Kiemelt kulturális események id.szakmai koll.

20

283 200 000

19

Szakterület egyéb támogatása összesen

67

425 247 994

20

A szakterület tárgyévi összesenes támogatása (3+4+11+19)

350

682 663 994
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. Kollégiumunk elsõként jelentette meg kutatási pályázatára elkészült dolgozatait Színházi
jelenlét, Színházi jövõkép címmel.
1.2. Kiemelt témánk volt a legértékesebb produkciók továbbélésének segítése kétféle módon.
Egyrészt a helyben történõ továbbjátszás támogatása, másrészt ezeknek a produkcióknak az országon
belül olyan helyekre történõ eljuttatása, melyek színházi szempontból kevésbé ellátottak, hátrányos
helyzetûek.
A nemzetközi kapcsolatok élénkülése miatt az ezt támogató témát két félévre írtuk ki, hogy a
meghívások reálisabb alapokon nyugodjanak. (meghívólevelek beérkezése, stb.)
Az alternatív színházak támogatását a kollégium évek óta kiemelt fontossággal kezeli, így
2005-ben a támogatott alternatív színházi programok aránya tovább emelkedett az össztámogatáson
belül.
1.3. Tapasztalataink szerint nem volt olyan altéma, melynek pályáztatása 2005-ben
sikertelenül végzõdött volna. A kollégium a szakmai folyamatok és igények figyelembevételével
fogalmazza meg pályázati kiírásait.
1.4. A színházi terület komoly anyagi nehézségekkel küzd. Az összegek, amelyekkel az egyes
pályázatokat, illetve az egész területet támogattuk, csak szerény segítséget jelentettek a szakmának. A
kollégium pénzügyi keretének jelentõs emelésével tudnánk valós segítséget nyújtani. (Jelenlegi
szinten kb.: 800 millió forint lenne reális.)
1.5. A két új altéma indításával nagyot léptünk elõre, de a pontosabb kiírás sokat jelenthet a
színházi szakma számára. A „nagyrendezvény – pályázat” létrejöttével a nyári bemutatók
támogatásának hangsúlya csökken, hiszen a már támogatott helyszínek voltak a fõ pályázók erre az
altémára.

2. Stratégiai kérdések
2.1. Úgy érezzük, kollégiumunk tevékenysége, célkitûzései szinkronban vannak a Bizottság
által megfogalmazott elvekkel.
2.2. Egyetlen, de súlyos feszültségpont, hogy sokszor a NKÖM a kollégium által elutasított
projekteket támogatja kiemelt mértékben, ami csökkenti az NKA-stratégia súlyát.
2.3. A szakma eddig is érdeklõdött az NKA tevékenységérõl, figyelemmel követte munkáját,
de a 2005-ös évben ez a figyelem tovább erõsödött. Az erõteljesebb kommunikáció valószínûleg nem
a szakmában, hanem a nagyközönségben tudatosította az NKA jelenlétét ezen a területen.

3. Mûködési kérdések
3.1. Az NKA adminisztratív és technikai mûködésével kapcsolatban úgy láttuk, hogy az NKA
apparátusa – talán nagymértékû leterheltsége miatt
– lényegesen lassabban tudta ellátni feladatát, mint ahogyan azt a kollégium szeretné
(ebben a korábbiakhoz képest semmi javulást nem tapasztaltunk 2005-ben).
3.2. A színházi élet sajátossága, hogy az adott évadra tervezett bemutatók közül egy-egy –
különbözõ okok miatt – nem tud megvalósulni, ezért a pályázók témamódosítással fordulnak az NKA
felé. Az NKA-nál érvényben lévõ szabályok miatt azonban a témamódosítási kérelmek elutasításra
kerülnek. A pályázónak lehetõsége van az új témában pályázatot beadni a korábbi pályázat
megszüntetését, a támogatási összeg visszautalását követõen, amelyet a kuratórium a soron
következõ ülésén tárgyal. Rendszerint támogatjuk ezeket a kérelmeket, de a pályázó sokszor csak a
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program lebonyolítása után jut a pénzéhez. Ebbõl az is következik, hogy a kollégiumhoz bejövõ
egyedi igények számát is nagyban növelik ezek a témamódosítások.
3.3. Semmi problémát nem tapasztaltunk az igazgatóság és a kollégium viszonylatában.
3.4. A 3.1. és a 3.2. pontoknál válaszoltunk erre a kérdésre.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. Szakmai színvonalukat tekintve nagy általánosságban megfelelõek a pályázatok.
Az 1% pályázati összeg befizetése tovább csökkentette a pályázatok számát, illetve
fegyelmezettebb költségvetés készítésére ösztökélte a pályázókat.
4.2. A kuratórium tagjai minél több olyan színházi produkciót igyekeztek megnézni, amelyeket
támogatott a kollégium. Ezekrõl az elõadásokról többségében kedvezõ véleményünk van.
4.3. Bármennyire is szeretnénk kevesebb pályázatot magasabb összeggel támogatni a terület
közismert anyagi nehézségei ezt nem teszik lehetõvé. Mindenesetre az ésszerûségnek megfelelõen
szigorítottuk a pályázati feltételeket.

Csizmadia Tibor s. k.,
a Színházi Szakmai Kollégium
elnöke
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ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Tihanyi László
Titkár: Hajas Gizella
db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+ ; –)

3

Tárgyévi keretet terhelõ elõzõt megelõzõ évi kötelezettségvállalás (–)

4

Idei keretet terhelõ elõzõt évi kötelezettségvállalás (–)

5

egyéb évközi keretmódosítások ( + ; – )

6

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

Ft
401 000 000
4 013 226

0

0

59

–54208500
7 222 562
358 027 288

2005. évi döntések
7

Beérkezett pályázatok

922

Támogatott pályázatok
8

pályázati felhívás szerint

478

329 273 332

9

címzett

0

0

10

egyedi

16

23 260 000

494

352 533 332

6

20 175 000

11

ÖSSZESEN:

12

ebbõl céltámogatás

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ elsõ évi kötelezettségvállalás

24

49 732 000

14

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ második évi kötelezettségvállalás

0

0

15

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ évek kötelezettségvállalás összesen

24

49 732 000

16

Támogatott pályázatok mindösszesen (11+15)

518

402 265 332

17

2005. évi keretmaradvány (6–11)

18/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

18/2

Szakterület támogatása [60] Kultúra 2000 id.szakmai koll.

18/3
18/4

5 493 956
109

628 609 250

2

6 260 000

Szakterület támogatása [66] Kiemelt kulturális események id.szakmai koll.

21

293 900 000

Szakterület támogatása [84] Populáris zenekultúra id.szakmai koll.

70

26 000 000

19

Szakterület egyéb támogatása összesen

202

954 769 250

20

A szakterület tárgyévi összesenes támogatása (3+4+11+19)

696

1 253 094 082
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A kollégium beszámolója*
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1. 1. A Zenei Kollégium szakmai munkáját az egyre bõvülõ igények, és az egyre szûkülõ
források kettõssége határozza meg. Jogos, a hazai zenekultúra egészét minõségében is meghatározó
alkotói, rendezési, ismeretterjesztési szándékok az egyik oldalon, s összességében folyamatosan
csökkenõ fenntartói, támogatói lehetõségek a másikon. (Ez akkor is így van, ha az NKA az ideiglenes
kollégiumok életre hívásával 2005-ben, valamely mértékben növelte a zenére fordítható támogatás
kereteit.) Úgy tûnik ugyanis, hogy amilyen mértékben – és sajnos tapasztalataink szerint rohamosan –
csökkennek az önkormányzatok, intézményfenntartók, általában a kultúrafinanszírozók köteles
ellátási, vagy csupán mecénási lehetõségei, úgy zúdul rá minden igény az NKA-ra. S hiába gondoljuk
és határozzuk meg, a Bizottsággal egyetértésben, évrõl-évre a legfontosabb támogatási céljainkat, és
tervezzük a valóban jelentõs zenei programok kiemelt támogatását, amikor szembesülünk a zenei
szakma és közélet legapróbb rezdüléseinek is, szinte fuldokló igényeivel. A valóságnak azzal a
metszetével, hogy ha mi nem támogatjuk, pl. egy kisközség helyi, jószerével öntevékeny zenei
rendezvényét, akkor ott, a zenekultúra utolsó lehetõségét is veszni hagyjuk. Így összességében
továbbra is megmaradtak a korábbi évek gondjai: a koncentráltabb támogatás szándékának és a
szétaprózódó elosztás kényszerének kettõsége, valamint a számában is növekvõ pályázatok és a
relatíve szûkülõ pénzkeretek ellentmondása.
1.2. Jelentõs, feltûnõ szakmai kiemelést 2005-ben sem tudott megfogalmazni a Kollégium.
Továbbra is szünetelt a mûemléki orgonák felújításának programja, nem tudott a korábban
sikertelennek bizonyult „házi zeneszerzõi” pályázat helyett új, hatékony tematikát megfogalmazni a
kortárs zenei alkotások inspirálására, s nagyon korlátozottak maradtak eszközei az ún.
nagyrendezvények támogatásának tárgyában is. Ugyanakkor a hazai hangversenyélet
szellemi-tartalmi megújítása, frissítése érdekében több, a korábbiaknál részletezõbb szakmai
felhívást is megfogalmazott. (pl. a hazai repertoár kiszélesítését szolgáló, az elmúlt 60 év alkotásait
preferáló, újszerû ifjúsági koncerteket kezdeményezõ, családi hangversenyeket támogató, vagy a
fiatal alkotó- és elõadókat bemutató pályázati pályázatok.)
1.3. Miután pályázati kiírásaink, ha kiemeléseiben nem is, de mûködésében lényegében
lefedték a zenei élet minden fontos mûfaji megnyilvánulását, sikertelen pályáztatásról nem igazán
beszélhetünk. Azonban néhány pályázati típus megítélése, illetve szakmai értékelése komoly vitákat
eredményezett. Ezek közül általában volt vitatott a nem autentikus népzene különbözõ produkcióinak
és a szórakoztató cigányzene értékének, illetve támogatandóságának kérdése, többségében
szakmailag minõsültek gyengének a zenés színpadi mûvekre beadott pályázatok, és a kiírási
részletezések ellenére is okozott problémát – különösen a szórakoztató zenei mûfajok támogatására
megjelent új, jelentõs minisztériumi pénzforrások fényében – az úgynevezett könnyûzenei- és jazz
produkciók elözönlõ mennyisége.
1.4., 5. Ahogy a fentiekbõl kitûnik, ebben az esztendõben is inkább sikerült a zenei élet
egészének amolyan szegényes, éppen csakhogy életben tartása, mint sem néhány, kiemelten
fontosnak ítélt szakmai igény, produktum teljes körû felvállalása és megvalósítása. Ugyanakkor ez
utóbbi irányában, a Kiemelt Kulturális Rendezvények Kollégiumának életre hívásával, elindult az

* Tihanyi Lászlóval történt egyeztetés után a beszámolót a kollégium jelenlegi elnöke írta meg. (A szerk.)
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NKA-n belül egy új folyamat, aminek eredményeképpen fontos zenei rendezvények juthatnak az
eddiginél jelentõsebb támogatáshoz. Csakhogy ez a megoldás máris komoly szakmai
kompetencia-kérdéseket vetett fel, nem csupán elméletben, hanem néhány ütközés, pontosabban a
megfelelõ ütköztetés hiánya miatt, gyakorlatban is. Az viszont egyre erõteljesebb meggyõzõdésem,
hogy az elaprózódó pályázati pénzelosztás ellenszere a jövõben leginkább a célirányos, meghívásos
pályázatok kiírása lehet, amelyek alaposan kidolgozott és átgondolt koncepció esetén, jól
szolgálhatják a zenei minõség garantálását is.
2. Stratégiai kérdések
2.1., 2., 3. Úgy gondoljuk alapvetõ stratégiai kérdés, hogy a szakmai kollégiumok milyen
garantált költségvetés birtokában tervezhetik meg pályázati rendjüket, hogy milyen idõtávra,
többéves ciklusokra tekinthetnek elõre, és hogy milyen információkkal rendelkezhetnek az egyéb,
kiváltképp a szakminisztériumi támogatások tárgyában. Szakmailag megalapozott, koncepciózus és
kimunkált, legalább középtávra érvényes stratégiai tervek csak a fentiek birtokában képzelhetõk el.
Sajnos e téren a zavar folyamatos, a kultuszminisztérium idén több alkalommal is teljesen váratlan
mûfajú és mértékû zenei támogatásokkal rukkolt elõ (meglehetõsen komoly belsõ feszültségeket,
aránytalanságokat okozva), de kommunikációs zavarokat, mondhatni ügyetlenségeket házon belül is
tapasztalhattunk néhányszor. Természetesen szó nincs arról, hogy a kollégium saját
„csalhatatlanságában” hinne, de a pontosabb szakmai együttmûködést, véleményének kikérését
(adott esetben személyes képviseletét) minden téren elvárná. Azt viszont egyetértõen támogatja, hogy
az NKA kifelé is folytassa tovább erõteljesebb kommunikációját, a külvilág számára is jelenítse meg,
a széles nyilvánosság elõtt is bizonyítsa mecénási elkötelezettségét.
3. Mûködési kérdések
3.1., 2., 3. Elsõként visszatérõen jegyezzük meg az áthúzódó zenei évadok és a naptár szerinti
pénzügyi, adminisztrációs évek ellentmondását. De idén mindezt megtetézte a költségvetési
visszatartási kötelezettség érvényesítése, aminek eredményeképpen számos rendezvény vagy
elcsúszott, vagy meg sem valósulhatott. Ez az eljárás egyébként nagymértékben rontotta az NKA
egész hitelét, hírnevét, jelentõsen rendítette meg a kulturális kormányzat iránti bizalmat.
Kollégiumi mûködésünket érintette a pályáztatás informatikai kísérlete, amely ugyan a jól
kiválasztott zenei pályázati fejezet lebonyolításában nem okozott zavart, de nem is igazán segítette.
Azt persze majd minden kurátor kolléga igényelné, hogy álljon rendelkezésünkre minél szélesebb
információs bázis, azonban a fenti, kipróbált megoldás nem volt igazán segítségünkre.
A kollégium és az Igazgatóság munkakapcsolata egyébként a titkár személyének, immár
gyakori változása ellenére is jó, együttmûködõ, kölcsönösen segítõ.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. Sajnos a pályázatok egy jelentõs része rutinszerû, s bár minden adminisztratív elvárásnak
megfelel, szakmailag, tartalmilag nem igazán hiteles. Hiszem, hogy kevesebb kötöttség és több
kreativitás lenne az üdvös, de ehhez valószínûleg más, „bizalommal telibb” adminisztrációs szemlélet
szükségeltetne. Pl. helyesnek látszott a Bizottságnak az a döntése, hogy a folyóirat-pályázatoknál
kötelezõvé tette a 80%-os megítélési minimumot. Viszont ebbõl két probléma is származott.
Egyrészt, az arányos mérlegelés híján, egyáltalán nem jutott támogatási lehetõség a csak részben
zenei folyóiratok számára, másrészt, volt olyan pályázó, aki, sejtve, hogy szakmailag nem fogja a
kuratórium elutasítani pályázatát (patinás, fontos szaklap), a biztos kifizetés tudatában emelte
másfélszeresére a tétet… Önkritikusan kell megjegyeznem azt is, hogy hangversenykiírásaink
részletezõ kategóriái nem igazán inspiráltak tartalmi változásokat, hanem jórészt csupán formális
megfeleléseket eredményeztek.
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4.2. Továbbra is nagyrészt felületes, formális a pályázatok szakmai utó-ellenõrzése, de talán
még inkább hiányzik a produkciók élõ meghallgatása. (Gondolom, ez utóbbi megoldása komoly
anyagi forrásokat is igényelne, de mégis, igen nagy szükség lenne a hiteles tapasztalatokra!)
4.3. Meggyõzõdésem, hogy közösen vállalt zenei koncepciók alapján, hitelesen megismerve a
szakmai igényeket és lehetõségeket, gyarapítani kellene a nagy ívû, akár több évre is szóló
meghívásos pályázatokat. Egyébként véleményem szerint a pályázóknak nem külön felkészítésre,
hanem pontos pályázati kiírásokra, és széles információkra van szükségük.

Szirányi János s. k.,
a Zenei Szakmai Kollégium
elnöke
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TÁNCMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Pataki András
Titkár: Lilik Zsuzsa
db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+ ; – )

3

Tárgyévi keretet terhelõ elõzõt megelõzõ évi kötelezettségvállalás
(–)

4

Idei keretet terhelõ elõzõt évi kötelezettségvállalás (–)

5

egyéb évközi keretmódosítások ( + ; – )

6

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

Ft
219 000 000
–3221284

0

0

54

–36048716
16 173 420
195 903 420

2005. évi döntések
7

Beérkezett pályázatok

484

Támogatott pályázatok
8

pályázati felhívás szerint

212

178 984 055

9

Címzett

1

13 000 000

10

Egyedi

2

3 200 000

215

195 184 055

0

0

11

ÖSSZESEN:

12

ebbõl céltámogatás

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ elsõ évi kötelezettségvállalás

35

20 950 000

14

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ második évi kötelezettségvállalás

0

0

15

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ évek kötelezettségvállalás
összesen

35

20 950 000

16

Támogatott pályázatok mindösszesen (11+15)

250

216 134 055

17

2005. évi keretmaradvány (6–11)

719 365

18/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

5

6 100 000

18/2

Szakterület támogatása [66] Kiemelt kulturális események id.szakmai koll.

2

40 600 000

19

Szakterület egyéb támogatása összesen

7

46 700 000

20

A szakterület tárgyévi összesenes támogatása (3+4+11+19)

222

205 835 339
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A Bizottság által 2005-re megszabott kiemelt témái közül az Õszi fesztivál keretében
megvalósított (kezdõ mûvészeknek bemutatkozási lehetõséget biztosító) projekt érintette leginkább
kollégiumunkat. A rendezvényekre általunk ajánlott 1 millió forintot a Bizottság – ez nyílván jogában
állt – 4 millió forintra emelte, vagyis ennyivel csökkentette (más szakmai fórumok hatáskörébe
utalta) kollégiumunk által a szakmának juttatható pénzforrásokat. A tényt, hogy a szóban forgó téma
kiemelt lett, azaz szakmai kollégiumunk döntési jogosultságát az adott összeg felett elvesztette,
negatív tapasztalatként értékeltük: legitimitásunk alkalmi elvitatásának, indokolatlan
felfüggesztésének.
1.2. Kiemelt szakmai programja kollégiumunknak 2005-ben nem volt, már csak azért sem,
mert januárban 3 új kurátort is avatott a kollégium. (Az elnöki pozícióban is változás történt.)
Ugyanakkor egyértelmûvé vált számunkra, hogy a következõ években élnünk kell a kiemelt témában
rejlõ orientációs (navigációs) lehetõséggel. Erre vonatkozóan több ötletünk is napirenden van
kidolgozás alatt.
1.3. Szakmai elképzeléseink megvalósításának jelenleg legnagyobb akadálya a rendkívül
(méltánytalanul) szûkös forrás. Így – az adott körülmények között – nem is pályáztathattunk olyan
témákban, mely „sikertelenül” végzõdhetett volna. (Pl.: táncfilmek létrehozására történõ kiírás, vagy
érdemi tánctudományi kutatásokra irányuló kiírás.)
1.4. A szakterület alapvetõ problémája a rendelkezésre álló pénzösszegek rendkívüli
elégtelensége. Az adott – pályázatilag elnyerhetõ – összegek csupán a szakma vegetálására
(vegetáltatására) elegendõek, vagyis a kollégiumi döntések mozgástere rendkívül csekély. Mivel a
szakma élet-halál harcot vív (alkalmasint már magára is támad), kollégiumunkat is komoly
támadások érték, azaz nem tudtuk függetleníteni magunkat a szakterületet jelenleg mélyen
meghatározó anomáliáktól. Meggyõzõdésünk, hogy szükség van a táncszakma rehabilitálására,
vagyis arra, hogy a pályázati források ne csak pályázati igények 15–18%-ára álljanak rendelkezésre,
hanem legalább 25%-ára.
1.5. Megfelelõ pénzösszegek rendelkezésre állása esetén a már fent említett pályázati
témáknak – táncfilm, tudományos munka – abszolút helye lenne a kiírásban. Mindkét terület
rendkívül elhanyagolt, mondhatni érdemben nem igen létezik. Szakmailag nagyon fontos lenne
ezeknek a területeknek preferálása, vagyis életre keltése. Komoly potenciák (mûhelyek) várják az
alkalmat, hogy eddigi erõfeszítéseiket méltányolhassuk, illetve megfelelõ forráshoz jutva
dolgozhassanak.
2. Stratégiai kérdések
2.1. 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 nem igen tudtuk kikerülni, mivel
a rendelkezésre álló források viszonylagos koncentrálása a szakma jelentõs részének teljes
ellehetetlenítését eredményezte volna. Ezek között pedig jócskán vannak olyan együttesek, akik
hazai és külföldi viszonylatban is bizonyították már életképességüket. (Nem lehet elégszer leírni: a
táncszakma kinõtte adott kereteit, ahhoz, hogy képes legyen a felé támasztott – egyre növekvõ –
igényeknek maradéktalanul megfelelni, a jelenleginél komolyabb támogatásra van szüksége.)
2.2. Kollégiumunkban közvetlenül nem érzékeltük a NKÖM–NKA-viszony speciális
jellemzõit, így errõl érdemben nem tudunk nyilatkozni. Annak ellenére nem, hogy feltételezhetõ: az
NKA meghatározott paraméterek szerinti radikális átalakítási kísérlete nem lehetett
feszültségmentes, s így a Bizottság nyilván kétfrontos harcra kényszerült. Meggyõzõdésünk, hogy az
átalakítás huzamosabb idõt, s nagyobb körültekintést igényel, vagyis az eddigieknél jóval komolyabb
szakmai egyeztetést.
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2.3. 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.
3. Mûködési kérdések
3.3. Az adminisztratív és technikai mûködés feltételeivel kollégiumunk elégedett volt,
semmilyen orvoslásra váró problémát nem észleltünk. Sõt! A magunk részérõl csak üdvözölni tudtuk
az adminisztráció azon törekvését, hogy növelje a pályázati szigort, vagyis az adminisztratív
követelményeket az eddigieknél szigorúbban kérje számon. Igaz, ennek az lett a következménye,
hogy a korábbiaknál több volt a „végérvényesen érvénytelen pályázat” – alkalmasint vérzett is a
szívünk –, noha nyilvánvalóan egyetértettünk a szóban forgó törekvéssel.
3.2. Kollégiumunk lehetõségei szerint segíti a pályázókat, azaz lényegi problémát nem
észleltünk ezen a területen. A pályázók ismerik, s többnyire be is tartják a pályázati feltételeket. Ami
nehézséget okoz, az nem a mûködéssel kapcsolatos probléma, hanem jellegzetesen szakmaspecifikus.
Nonverbális mûvészeti ágról lévén szó, alkalmasint problémát jelenthet egy-egy alkotónál tervezett
elõadásának elõzetes verbális leírása. A mûvészi tudatosság, illetve tematikai elkötelezettség mást
jelent területünkön, mint más mûvészeti ágakban. Ez a probléma azonban nem okozott lényegi
konfliktust munkánkban.
3.3. Az Igazgatósággal való kapcsolata kollégiumunknak kifejezetten jó, mondhatni
problémátlan. Kifejezetten szerencsés volt például, hogy a döntéseinkben nem egyszer jogi segítséget
kaptunk az Igazgatóságtól, ami pontosította döntési kompetenciánk határait.
3.4 Meggyõzõdésünk, hogy pályázati lapok adminisztratív terhei túlméretezettek, vagyis
egyszerûsítésre, racionalizálásra szorulnának. Pontosabban: a közigazgatási, jogi nyelv alkalmasint
indokolatlanul nehezíti a pályázati ûrlapok kitöltését. Ne felejtsük: mûvészekrõl van szó, akik más
nyelven beszélnek, mint amilyen nyelven a kérdéseket felteszik nekik.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A pályázatok száma tavaly még nem változott igazán, noha érezhetõ, hogy az
elkövetkezendõ években ez nem marad így. A közönségigény szakmánk iránt – öröm ezt leírni –
növekvõben van. Ezt az igényt akkreditált tánciskoláink kielégítik, vagyis egyre több táncmûvész,
koreográfus végez évrõl évre. A források jelentõs növekedése nélkül nem fogjuk majd a
megnövekedett – s jogosnak elkönyvelhetõ – igényeket kezelni. Pontosabban: a jövõben a
rendelkezésre álló források tovább aprózódhatnak, ami pedig ellentétes az Alap törekvéseivel.
4.2. Az ellenõrzés területünkön hibát nem talált. Egyetértünk egyébként azzal a törekvéssel,
hogy az ellenõrzések szigorát – szakmai és adminisztratív értelemben egyaránt – növelni kell.
Kollégiumunk a maga lehetõségei közepette mindent meg is tesz az ellenõrzés hatékonyságának
növelése érdekében.
4.3. Kollégiumunk – noha három szakmai területet fog át: balett, néptánc, kortárstánc – minden
tõle telhetõt 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
békés egyensúly jelenlegi gyakorlatát.
Pataki András s. k.,
a Táncmûvészeti Szakmai Kollégium
elnöke
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KÉPZÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Várkonyi György 2005. október 15-ig,
Kovács Péter
Titkár: Fekete Gabriella
db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+ ; – )

3

Tárgyévi keretet terhelõ elõzõt megelõzõ évi kötelezettségvállalás (–)

4

Idei keretet terhelõ elõzõt évi kötelezettségvállalás (–)

5

egyéb évközi keretmódosítások ( + ; – )

6

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

Ft
352 000 000
5 554 412
0

0

64

–107500000
25 416 285
275 470 697

2005. évi döntések
7

Beérkezett pályázatok

1 323

Támogatott pályázatok
8

pályázati felhívás szerint

416

255 930 900

9

címzett

0

0

10

egyedi

5

14 071 204

421

270 002 104

5

35 022 800

105

38 700 000

11

ÖSSZESEN:

12

ebbõl céltámogatás

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ elsõ évi kötelezettségvállalás

14

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ második évi kötelezettségvállalás

0

0

15

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ évek kötelezettségvállalás
összesen

105

38 700 000

16

Támogatott pályázatok mindösszesen (11+15)

526

308 702 104

17

2005. évi keretmaradvány (6–11)

18/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

18/2

5 468 593
36

191 428 615

Szakterület támogatása [60] Kultúra 2000 id.szakmai koll.

6

18 838 375

18/3

Szakterület támogatása [66] Kiemelt kulturális események id.szakmai koll.

7

83 200 000

18/4

Szakterület támogatása [76] Digitális médiamûvészet 2004 id.szakmai koll.

34

146 999 307

19

Szakterület egyéb támogatása összesen

83

440 466 297

20

A szakterület tárgyévi összesenes támogatása (3+4+11+19)

504

602 968 401
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A kollégium beszámolója 2005. január 1.–2005. október 15. között
Jelen beszámoló részleges, mert 2005. okt. 15.-i hatállyal elnöki tisztemrõl lemondtam, így a
második pályázati forduló elbírálásának tapasztalatai nem állnak rendelkezésemre. Az Igazgatóság
által megküldött éves összesítõ adatok ugyanakkor nagyon informatívak és fölöttébb tanulságosak. A
beszámoló természetesen Kovács Péter elnök úr részbeszámolójának megállapításaival együtt
veendõ figyelembe.
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A Bizottság által 2005-re megszabott kiemelt témák pályáztatása megtörtént. A
pályakezdõ mûvészek bemutatkozását segítõ kollégiumközi program célja általános támogatást
élvez, de megszervezésére sem az idõ, sem a kollégiumok szûkös kereteit kiegészítõ pénz nem volt
elegendõ. Szervezési vagy szervezeti problémákat jelez, hogy a kollégiumok által felajánlott
összegnek csekély hányada volt a tényleges kollégiumi programra fordítható.
1.2. A kollégiumnak hagyományos és megkerülhetetlen feladatainak finanszírozása, és költségvetési
kereteinek csökkenése (107,5 millió mínusz: 2004. évi elõzetes kötelezettségvállalás) közötti szakadék
áthidalására kellett összpontosítania. Ez a helyzet nem a kiemelt szakmai programok ideje.
1.3. Sikertelen pályáztatással meghiúsuló szakmai elképzelésrõl nincs tudomásom.
1.4. A probléma strukturális. Magyarországon ma nincs mûködõ kultúrafinanszírozási
stratégia, amiben az NKA támogatási rendszerének helyét és határait meg lehetne határozni. Az
általános córesz viszonyai között az NKA eredeti céljait és mai lehetõségeit messze meghaladó (a
szociálistól a fenntartási, mûködtetési jellegûig terjedõ) feladatokkal kénytelen megbirkózni. Az
NKA utolsó mentsvár, „Mädchen für alles”. Ez a jelenlegi kondíciók mellett nem tartható, de az NKA
mégsem adhatja fel a kiegyensúlyozottság és a szolidaritás elvét. Nem folytathat kirakatpolitikát, bár
erre –csakúgy, mint a kulturális kormányzatnak – láthatóan hajlama volna. A kollégiumoknak
azonban mások a problémái, mint a Bizottságnak. Az NKA szemlélete tehát nem egységes, stratégiája
és napi gyakorlata nincs, nem is lehet teljes összhangban. A legmarkánsabb példa a mûvészeti
folyóiratok támogatásának (gyakorlatilag finanszírozásának) ügye. Ha az NKA kivonul, a rendszer
összeomlik, mert nincs más forrás. Ha nem vonul ki, azt csak alapfeladatai finanszírozásának
sérelmére teheti, mint ahogy az történt is. A pályázók igen jelentõs (és bizonyos minõségi garanciát
jelentõ) körét alkotják az önkormányzati intézmények. Feladataik megmaradtak, költségvetési
ellátottságuk katasztrofálisan romlik. Ez fokozott nyomást jelent az NKA-ra, amivel a kollégiumok
nem tudnak mit kezdeni.
1.5. Ex-elnökként e pontban nem érzem magam illetékesnek.
2. Stratégiai kérdések
2.1. A kollégium döntései során figyelembe vette a Bizottság által megfogalmazott
preferenciákat, amelyeket azonban nem érvényesített szentírásként. Igyekezett megõrizni szakmai
autonómiáját.
2.2. Az NKA és az NKÖM viszonyára súlyos árnyékot vetett az évközi költségvetési zárolás,
amelynek következményei az NKA hitelét rendítették meg, s a támogatott területek
mûködõképességét sodorták veszélybe. A NKÖM ebben közvetítõ, továbbhárító szerepet játszott, de
a magam (és többek) véleménye szerint messze nem állt a helyzet magaslatán. A minisztérium élén
történt személyi változások stratégiai koncepcióváltást is jelentettek, anélkül, hogy ebben – akár az
NKÖM-en belül is – egységes álláspont alakult volna ki. Sem az elõállt helyzettel, sem a változások,
hangsúlyeltolódások irányával nem tudok azonosulni. Ez vezetett lemondásomhoz, ami személyes
döntés volt, tehát álláspontom nem föltétlenül azonos a kollégiuméval.
A statisztikai adatok még mindig a bennfentes minisztériumi döntések indokolatlanul magas
arányát tükrözik, amit a szakkollégiumok aligha értékelhetnek másként, mint lehetõségeik
megrövidítéseként. A szakkollégium nem minden esetben értett egyet a Bizottság szempontjaival és
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döntéseivel, és elégedetlen volt a szakterület érdekeinek a Bizottságon belüli megjelenítésével. A
kollégium példának okáért a megismételt sürgetések ellenére sem tudott érdemi lépést (sõt érdemi választ
sem) elérni a 107,5 milliós, kényszerûen elõrehozott kötelezettségvállalás kompenzációja ügyében.
2.3. A szakmai közvélemény rendkívül hevesen reagált a megítélt támogatások folyósításának
felfüggesztésére, a szerzõdéskötések leállítására illetve elhalasztására. Az ezzel kapcsolatos –
természetesen kizárólag negatív – vélemények uralták a médiát, s az NKA mûködésének föntebb
érintett további problémáit idõlegesen háttérbe is szorították. A kollégium egyes lépései is kiváltották
szakmai testületek ellenzését, tiltakozását. A pályázók körének átirányítása a természetes
személyektõl a jogi személyek felé okozott némi zavart és nehézségeket, ugyanakkor átláthatóbbá és
ellenõrizhetõbbé tette a képet.
Az NKA kommunikációs offenzívája határozottan érzékelhetõ, fogadtatása azonban
ellentmondásos. Költséges mulatságról van ugyanis szó, s valóban okoz némi fejtörést, hogy miért is
szorul külön reklámra egy olyan szervezet, amelynek túl sok ügyfele van, és nem tudja kielégíteni a
jogos igényeket. Az NKA egyrészt lehetetlen helyzetben van, másrészt sikereit igyekszik propagálni.
Ezt aligha teheti másképp, mint a támogatások rovására.
3. Mûködési kérdések
3.1. Az NKA adminisztrációjának mûködése kétségtelenül túlbürokratizáltnak tûnt. A
bonyolult és védekezõ jellegû szabályozások egy része indokolható, más része azonban kafkaian
irracionális, idõnként egy önjáró és önmagáért való hivatali gépezet képzetét kelti,
3.2. A 3.1. pontban említetteket érzékelik a pályázók is, sokan egyenesen úgy vélekednek,
hogy a bonyolult pályázati adminisztráció a pályázók megrostálását célozza.
3.3. Az Igazgatóság részérõl a kollégium a lehetõ legkorrektebb együttmûködést tapasztalta. A
kapcsolat konstruktív, segítõkész, emberséges. Ez nem kis dolog egy túlbürokratizált szervezet és
rendkívüli módon túlterhelt apparátus esetében. A kollégium mûködésében okozott némi nehézséget
az elõzõ titkár hosszú betegsége, az egymást váltó helyettesek azonban lelkiismeretesen teljesítették a
rendkívüli feladatokat is. A kísérletképpen bevezetett számítógépes döntés-elõkészítési rendszer nem
bizonyult használhatónak. Nem segítette, hanem bonyolította az elbírálás folyamatát. A szisztéma
nem pótolhatja a szakkurátorok tapasztalatait, „pályázaton kívül” szerzett ismereteit. Az esztétikai
alapú döntések nem numerizálhatók.
3.4. Ilyenek véleményem szerint bõven vannak, de javaslattételre a jelen helyzetben nem
érzem magam jogosultnak.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A pályázók száma a kiírók minden rafinériája ellenére növekszik. A színvonal
változatlanul nagyon ingadozó. Ez mind a szakmai tartalomra, mind a pályázói felkészültségre nézve
igaz. Jóval több a támogatásra érdemes pályázat annál, mint amire a kollégium érdemi támogatást tud
adni. Egyre több a támogatás csekély volta miatt meghiúsuló pályázati cél, a lemondás, a módosítási
kérelem.
4.2. Az utólagos ellenõrzés rendszere mûködik. A tapasztalatok egy-egy kivételtõl eltekintve
kirívó rendellenességet nem mutattak. Az ellenõrzési rendszer komoly terhet ró a kollégiumi tagokra
is, s ez már végképp nem áll arányban a javadalmazásukkal.
4.3. Az erõteljesebb szelekció még javuló költségvetési kondíciók mellett is elkerülhetetlennek
látszik. Ehhez azonban tisztázni kellene az NKA pontos helyét és szerepét egy sajnos még mindig
nem létezõ kultúrafinanszírozási struktúrában.

Várkonyi György s. k.,
a Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium
elnöke
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IPARMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Zsótér László
Titkár: Pusztai Mária
db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

265 000 000

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+ ; – )

3

Tárgyévi keretet terhelõ elõzõt megelõzõ évi kötelezettségvállalás (–)

0

0

4

Idei keretet terhelõ elõzõt évi kötelezettségvállalás (–)

4

–28440000

5

egyéb évközi keretmódosítások ( + ; – )

6

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

0

–1756308
234 803 692

2005. évi döntések
7

Beérkezett pályázatok

518

Támogatott pályázatok
8

pályázati felhívás szerint

222

207 234 052

9

címzett

0

0

10

egyedi

12

26 165 600

234

233 399 652

11

ÖSSZESEN:

12

ebbõl céltámogatás

1

9 942 100

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ elsõ évi kötelezettségvállalás

1

2 000 000

14

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ második évi kötelezettségvállalás

0

0

15

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ évek kötelezettségvállalás
összesen

1

2 000 000

16

Támogatott pályázatok mindösszesen (11+15)

235

235 399 652

17

2005. évi keretmaradvány (6–11)

1 404 040

18/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

5

13 400 000

18/2

Szakterület támogatása [66] Kiemelt kulturális események id.szakmai koll.

1

18 600 000

19

Szakterület egyéb támogatása összesen

6

32 000 000

20

A szakterület tárgyévi összesenes támogatása (3+4+11+19)

240

236 959 652

776

NKA HÍRLEVÉL

n

A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK BESZÁMOLÓI

A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A Budapesti Õszi Fesztivál kínálatába integrált „A jövõ mûvészei – mûvészek a jövõért”
NKA kezdeményezést – a tapasztalatok alapján is – jó elgondolásnak tartjuk, és támogatjuk.
Jobb szervezéssel és a tartalmi szempontok pontosításával hatékonyabbá lehetne tenni a
programot.
1.2. A kollégium kiemelt figyelmet fordít az iparmûvészeti szakterület társadalmi ismertségét,
elismerését és integrációját segítõ kezdeményezések támogatására. Ezért csatlakoztunk „A jövõ
mûvészei – mûvészek a jövõért” programhoz. Támogatásunkkal segítettünk 25 alkotót mûvének
létrehozásában, miután bejelentettük, hogy kiemelten kezeljük a közösségi tereket szolgáló,
szakhatóság által minõsített mûveket.
1.3. Nem volt. A vártnál kevesebb pályázat érkezett, a jogosan elvárt befogadó nyilatkozat
beszerzési nehézségei miatt a külföldi megjelenést támogató témában.
1.4. A beérkezett pályázatok hûen és karakteresen jellemezték az iparmûvészek és az
iparmûvészet helyzetét.
1.5. A jelenlegi pályázati lehetõségekkel kapcsolatban tartalmi változtatási igénnyel nem
találkoztunk. Megfelelõ anyagi háttérrel jól mûködtethetõnek minõsült a meghirdetett témák sora.
2. Stratégiai kérdések
2.1. Igen.
2.2. A NKÖM megbízottjának eredeti képzettsége iparmûvész. A kollégium tagjaként a
minisztériumot képviseli, mindamellett nagy szakmai tájékozottságával segíti a kollégium munkáját.
A kollégium elnökének tájékoztatási céllal megküldött NKA Bizottsági dokumentumokat a
kollégiumi üléseken a tagokkal ismertetjük, és ha szükséges megvitatjuk.
2.3. 2005. év második félévében a maradványképzési program miatt keletkezett kifizetési
bizonytalanságok zavart okoztak a pályázók között, a kommunikációért felelõs munkatársaknak is
nehéz pillanatokat okozva.
3. Mûködési kérdések
3.1. Jól mûködtetik, köszönet érte. A pályázóktól érkezõ jelzések is megerõsítik
véleményemet, miszerint az Iparmûvészeti Kollégium titkára kiváló, a szakmai kollégium –
védõszárnyai alatt olajozottan mûködik.
3.2. A pályázati anyagokhoz csatolandó hatósági igazolások beszerzése a magánszemélyeknek
és a határon túli pályázóknak nehézségeket okoz. Nagy segítség lenne, ha az NKA-adminisztráció a
Központi Nyilvántartásból hívná le az igazolásokat.
3.3. Megfelelõ. Az információs dokumentáció részeként szerepeltetni kellene két évvel
vissszamenõleg a pályázati teljesüléseket.
3.4. A 3.2. alatti javaslat jogszabályi hátterének biztosítása.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. Az alkotói támogatást kérõk létszáma jelentõsen csökkent, mert felismerve korlátainkat,
elõre meghatároztuk a támogatható létszámot. Így mindegyik arra érdemes pályázónknak minimum
300 000 Ft támogatást tudtunk biztosítani.
Életmû-kiállítások programját fontosnak tartottuk, és létrejöttüket 1 000 000 – 1 500 000 Ft-tal
támogattuk.
Ebben az évben – NKA által támogatott kiállításon – szeretnénk bemutatni az elõzõ évben az
Iparmûvészeti Kollégium alkotói támogatásában részesült, sikeres pályázatok eredményeit.
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4.2. A belsõ ellenõrzéssel kapcsolatot tartva az elmúlt évben a kollégium megbízott tagjai,
szakértõként közremûködtek a komplex helyszíni ellenõrzésben, majd tapasztalataikról beszámoltak
a kollégiumi ülésen.
4.3. A pályázók folyamatos tájékoztatása.
A pályázatok benyújtása körüli problémák ismertetése a pályázókkal.
Kapcsolatok erõsítése a szakmai szervezetekkel, a kuratórium hatékony mûködéséhez
szükséges, aktuális információk begyûjtése érdekében.

Zsótér László s. k.,
az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium
elnöke
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FOTÓMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Bán András
Titkár: Angyalosyné Makkai Nóra
db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

139 000 000

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+ ; – )

3

Tárgyévi keretet terhelõ elõzõt megelõzõ évi kötelezettségvállalás
(–)

0

0

4

Idei keretet terhelõ elõzõt évi kötelezettségvállalás (–)

4

–20 100 000

5

egyéb évközi keretmódosítások ( + ; – )

6

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

–120648

9 141 457
127 920 809

2005. évi döntések
7

Beérkezett pályázatok

384

Támogatott pályázatok
8

pályázati felhívás szerint

148

121 430 000

9

címzett

1

4 000 000

10

egyedi

1

1 500 000

150

126 930 000

11

ÖSSZESEN:

12

ebbõl céltámogatás

6

11 437 000

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ elsõ évi kötelezettségvállalás

2

3 260 000

14

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ második évi kötelezettségvállalás

0

0

15

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ évek kötelezettségvállalás
összesen

2

3 260 000

16

Támogatott pályázatok mindösszesen (11+15)

152

130 190 000

17

2005. évi keretmaradvány (6–11)

990 809

18/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

5

1 987 000

18/2

Szakterület támogatása [66] Kiemelt kulturális események id.szakmai koll.

1

15 000 000

19

Szakterület egyéb támogatása összesen

6

16 987 000

20

A szakterület tárgyévi összesenes támogatása (3+4+11+19)

156

123 817 000

A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK BESZÁMOLÓI

n

NKA HÍRLEVÉL

779

A kollégium beszámolója
A kollégium nevében üdvözlöm a Nemzeti Kulturális Alap újra elkülönített állami
pénzalapként való mûködését, s elismerésemet fejezem ki az Igazgatóság felé az új székházba való
költözés zökkenõmentes lebonyolításáért.
A kollégium a rábízott feladatot a 2005. esztendõben megoldotta.
Munkánkat néhány külsõ körülmény nehezítette. Ezek sorában az elsõ az NKA-n belüli
kommunikáció és döntéshozatal végiggondolatlanságai, az önkormányzatiság elvének mûködési
nehézkességei, a második pedig a 2005. évi, a mûvészeti területet mélyen érintõ állami
tartalékképzés, és annak rossz kommunikációja.
Kollégiumunk az NKA megújítási törekvéseinek többségét méltányolta és nyilvánosan is
üdvözölte. Ezzel együtt azt kellett tapasztalnunk, hogy lényeges bizottsági vagy elnöki döntések a
kollégiumok - legalábbis a mi kollégiumunk - véleményének kikérése nélkül születtek (pl. kollégiumi
szerkezet átalakítása, nagyrendezvények, folyóirat-támogatás, sajtókampány, döntéshozatal
digitalizálása). Ebbõl adódott, hogy egy esetben (kollégiumi szerkezet átalakítása) határozott
tiltakozást kényszerültünk megfogalmazni az Elnök úrnak címezve, egy esetben pedig
(nagyrendezvények) komolyan vettük az ideiglenes kollégium szervezésének célját, a vizuális
kultúra egészét átfogó rendezvényt kezdeményeztünk, majd látva a kollégium tényleges mûködését,
terveink elvetésére kényszerültünk.
Ugyancsak feszültséget okozott a döntéshozatal során a folyóirat-támogatás idei szabályozása:
a „80%-os szabály” miatt néhány szakmai folyóiratot kényszerûen túlzott mértékben támogattunk,
míg más, jó szándékú kereskedelmi lapoknak nem tudtunk értékközvetítõ munkájukat elismerõ
kisebb támogatást nyújtani. Azt gondoljuk, szerencsés lenne, ha legalábbis a folyóiratokról
kollégiumközi konzultáció kezdõdne - idõben vagyunk - mielõtt a Bizottság a kérdést újra
szabályozná.
Minap azon megkeresést kaptam, hogy a tavalyi év kevéssé sikeres kommunikációs kampánya
(„tematikus hónapok”) helyett az NKA (ezentúl?) a programajánlókat „elsõsorban az aktuális
eseményekhez” kívánja igazítani, s ennek érdekében szolgáltassak adatot a február-márciusi fotós
eseményekrõl. A kérésnek sajnos nem tudtam eleget tenni, mert az informatikai osztály tájékoztatása
szerint az események pontos idõpontjára vonatkozó kötelezõen kitöltendõ rovat nem szerepel az
adatlapon. Amennyiben az NKA továbbra is kommunikációs kampánya folytatását tervezi, akkor az
ehhez szükséges kötelezõ adatszolgáltatást a végrehajtási rendeletbe, ezt követõen az ûrlapba
szükségesnek látszana beépíteni.
Folyatatható a - megítélésünk szerint - rosszul kommunikáltan megoldott feladatok sora
(fiatalok fesztiválja, „Bolt-ügy”). Összegzésként: kollégiumunk az Elnök úr, a Titkárság és az
Igazgatóság minden megkeresésére érdemben válaszolt, ezzel együtt bizottsági döntések
elõkészítéséhez nem tudtunk hozzászólni, s egyetlen az Elnök úr számára címzett levelünkre sem
kaptunk választ (egy lemondott kollégiumi tagunk pótlására például - indoklás nélkül - közel nyolc
hónap elteltével került sor). A Bizottsági döntésekrõl késve, a nyomtatott hírlevélbõl értesülünk
(miközben a Titkársággal az e-mail kapcsolatunk amúgy folyamatos), a többi kollégium munkájáról
érdemi információ nincs (s amikor „baj van”, arról a sajtóból értesülünk). Így egy sor nyitott
kérdésben - pl. kollégiumközi együttmûködés, NKA kiemelt célok, a szakmai teljesítmények
ellenõrzése és az elszámolás módja - megítélésünk szerint idén nem történt elõrelépés. Ahogy a
pályakezdõ mûvészek fesztiváljának nagyszerû kezdeményezése a szervezés folyamán
eljelentéktelenedett, van esély rá, hogy a kutatási pályázatokra készülõ anyagok sem hagynak majd
mélyebb nyomot szellemi életünkben.
A kollégiumi munka és a döntéshozatal folyamán az Igazgatóság a problémás ügyekben
megfelelõ szinten képviselte magát, az Igazgatóság munkatársaival zökkenõmentes volt a
kapcsolatunk.
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1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. Milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a Bizottság által 2005-re megszabott kiemelt témák
pályáztatásában?
Az NKA középtávú munkatervében megfogalmazott célok közül a kortárs mûvészet
támogatása, a vizuális nemzeti kincs digitalizálása a Fotómûvészeti Szakmai Kollégium számára is
kiemelt cél.
1.2. Volt-e a szakmai kollégiumnak saját kiemelt szakmai programja és milyen eredménnyel
sikerült végrehajtania?
A tudományos pályázaton belül jelentõs összeget szántunk a jelentõs idõs alkotók életmûvének
tudományos feldolgozására és nyilvánosságra hozására. E pályázati altémára magas színvonalú
pályázatok érkeztek, s a kutatómunka összehangolt módon megkezdõdött.
1.3. Megítélésük szerint volt-e olyan szakmai elképzelés, amelynek pályáztatása sikertelenül
végzõdött?
Az egyik legégetõbb problémánk, hogy szakterületünkön alig mûködik felsõszintû képzés.
Ezért hirdettünk pályázatot az akkreditált oktatási intézményekkel együttmûködõ oktatási formák,
workshopok támogatására. Erre az altémára elenyészõen kevés érdemi pályázat érkezett.
1.4. Mennyire voltak a pályázatok – visszanézve –, azonosíthatók a szakterület alapvetõ
problémáival? Milyen területek voltak ezek? Milyen problémákra nem sikerült reagálni és miért?
A kollégium pályázatai mindazon témákban meghirdetésre kerültek, kerülnek, amelyben az
adott pénzkerettel és pályázati periodicitással tényleges segítséget nyújthatunk: alkotói támogatások,
kiállítások, fotós könyvek kiadása, szakmai rendezvények, a magyar fotográfia külföldi bemutatása
stb., illetve – új elemként – kutatás és mûtárgyvásárlás közgyûjtemények részére. Számos olyan
érzékeny területe van a szakmának (pl. szerzõi jog védelme, oktatás, ügynökségek, a NKÖM által
alapított, de alapítványi formában tevékenykedõ Magyar Fotográfusok Háza mûködtetése), ahol nem
formálódnak olyan javaslatok, amelyek Kollégiumunk támogatni tudna, az önálló kezdeményezésre
pedig viszonylag kevés az NKA lehetõsége.
1.5. Milyen területekre kellene kiterjeszteni a jövõben a pályázati lehetõségeket, vagy van-e
igény és mód jelentõs mértékû hangsúlyváltásra a jelenlegi pályázati kiírásokhoz képest?
A Fotómûvészeti Szakmai Kollégium pályázati rendszere az évek folyamán a szakma egésze
számára megnyugtató formát öltött, lényegi változtatásra a közeljövõben nem látunk okot.
Ugyanakkor nyitottak vagyunk akár kollégiumközi együttmûködésekre, akár a folyóirat-támogatás
hatékonyabb módjának végiggondolására.
2. Stratégiai kérdések
2.1. A 2005. évre a Bizottság által korábban megfogalmazott fontosnak ítélt kérdésekre,
irányelvekre helyezték-e a kollégiumok döntéseik hangsúlyát?
A Bizottság azon irányelveit, amelyekrõl tudomást szereztünk, figyelembe vettük.
2.2. Hogyan ítélhetõ meg az Önök szempontjából az NKA és a NKÖM viszonya, illetve az
NKA-n belül a Bizottság és a szakmai kollégiumok viszonya?
A Kollégiumnak az NKA és a NKÖM kapcsolatára nincs rálátása, a miniszteri pénzkeret
elosztásának elveit nem igazán értjük, de ez a 2005. évben különösebb feszültséget nem okozott.
Sajnálatosnak tartjuk a kollégiumok közötti együttmûködés hiányát. A magunk részérõl idén a
pályakezdõ mûvészek fesztiválja kapcsán a Képzõmûvészeti Szakmai Kollégiummal
kezdeményeztünk sikeres együttmûködést.
2.3. Van-e megismerhetõ álláspontja a szakmai közvéleménynek az NKA tevékenységérõl,
hiányosságairól, eredményeirõl? Érzékelhetõvé vált-e az NKA-nak a korábbinál erõteljesebb
kommunikációja?
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Szakterületünkön az NKA támogatások tekintélye változatlanul jelentõs, a kommunikációs
kampánynak érzékelhetõ hatása nem volt.
3. Mûködési kérdések
3.1. Az NKA adminisztratív és technikai mûködése, mûködtetése milyen területeken,
megoldásokban okozott problémát a szakmai kollégiumnak?
A döntés-elõkészítés, szerzõdéskötés és a szakmai pénzügyi ellenõrzés kapcsán az
Igazgatósággal komolyabb problémánk nem merült föl, a napi nehézségeket gördülékenyen kezeltük.
A digitális döntéshozatalnak Kollégiumunk esetében tényleges haszna nem volt.
3.2. Milyen problémákkal találkoztak a pályázók az Önök ismeretei szerint? Van-e javaslatuk
ezek megoldására, de legalább enyhítésére?
A pályázók számára idén a tartalékképzés, az egyre nagyobb mérvû utófinanszírozás és a több
évre átnyúló programok tervezésének nehézkessége okozott problémát.
3.3. Megfelelõ-e az Igazgatóság és a kollégiumok kapcsolata? Hol és hogyan kellene több
segítséget kapnia a kollégiumoknak a pályázatok megfelelõ elõkészítéséhez; valamint hol és hogyan
a döntési folyamathoz?
Az Igazgatóság és a kollégiumunk kapcsolata megfelelõ volt.
3.4. Megítélésük szerint vannak-e olyan bürokratikus elõírások, van-e túlszabályozás,
felesleges formalizmus, amelyek nem jogszabályon alapulnak és ily módon elhagyhatók,
csökkenthetõk lennének; vannak-e olyanok, amelyeket jogszabályok írnak elõ, de képviselnünk
kellene megváltoztatásukat?
A pályázókkal az Igazgatóság munkatársai tartanak napi kapcsolatot, számunkra csupán a
túlszabályozottság ténye ismert, részletei kevéssé.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A korábbiakhoz képest észlelhetõ-e változás a pályázatok számában, felkészültségében,
szakmai színvonalában, vagy valamely részterület elõretörésében, illetve visszaszorulásában?
A 2005. esztendõben a pályázatok száma és kidolgozottsága fõbb vonalakban összhangban
volt a pályázati kiírással, célokkal és a rendelkezésre álló pénzkerettel.
4.2. Van-e ismeretük utólagos ellenõrzésrõl és ezek tapasztalatairól?
Az utólagos ellenõrzésekrõl rendszeresen kaptunk írásos és szóbeli tájékoztatást. Az
ellenõrzések kapcsán megbizonyosodhattunk az Igazgatóság segítõkészségérõl. Az egyes ellenõrzött
fotográfiai intézmények gazdasági állapota nem rosszabb, mint a mûvelõdés más szakterületein.
4.3. Van-e általános feladata az NKA-nak a pályázati felkészülés javításában, esetleg
erõteljesebb szelekció meghirdetésében és megvalósításában, vagy másfelõl eddig pályázati
támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok, irányzatok felkészítéséhez és preferálásához?

Bán András s. k.,
a Fotómûvészeti Szakmai Kollégium
elnöke
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NÉPMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Balogh Balázs
Titkár: Lilik Zsuzsa
db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+ ; – )

3

Tárgyévi keretet terhelõ elõzõt megelõzõ évi kötelezettségvállalás
(–)

4

Idei keretet terhelõ elõzõt évi kötelezettségvállalás (–)

5

egyéb évközi keretmódosítások ( + ; – )

6

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

Ft
262 000 000
0

0

0

67

–39279000
1 293 359
224 014 359

2005. évi döntések
7

Beérkezett pályázatok

851

Támogatott pályázatok
8

pályázati felhívás szerint

489

221 821 777

9

címzett

0

0

10

egyedi

6

2 126 500

495

223 948 277

1

8 000 000

11

ÖSSZESEN:

12

ebbõl céltámogatás

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ elsõ évi kötelezettségvállalás

47

31 508 000

14

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ második évi kötelezettségvállalás

0

0

15

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ évek kötelezettségvállalás
összesen

47

31 508 000

16

Támogatott pályázatok mindösszesen (11+15)

542

255 456 277

17

2005. évi keretmaradvány (6–11)

66 082

18/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

15

28 120 000

18/2

Szakterület támogatása [66] Kiemelt kulturális események id.szakmai koll.

14

111 500 000

19

Szakterület egyéb támogatása összesen

29

139 620 000

20

A szakterület tárgyévi összesenes támogatása (3+4+11+19)

524

324 289 277
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A kollégium a korábbi évek jól bevált gyakorlatának megfelelõen hirdette meg pályázati
pontjait. Az országos és regionális rendezvények, az oktatási szaktáborok és a szakmai kiadványok
támogatására kiírt pályázati témakörök keretében zajlik a népmûvészeti mozgalmat mûködtetõ
események túlnyomó többsége. A nemzetközi jelentõségû, kiemelt országos rendezvények továbbra
is a népmûvészeti szakma legmeghatározóbb eseményei. Az ebbe a körbe tartozó programokat
(Táncháztalálkozó, Mesterségek Ünnepe, Néptánc-antológiák és más kiemelt rendezvényeket)
2006-ban már a Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Szakmai Kollégiuma támogatja.
1.2. Az országos szakmai prioritások figyelembevételével kiemelten kezeltük a gyerek- és
ifjúsági programok mellett az egyre keresettebb, családokat célzó népmûvészeti szaktáborokat,
illetve a komplex, a népmûvészet minden ágát megmozgató több napos rendezvényeket. Itt jegyezzük
meg, hogy a – döntõen nyári idõszakban tartott – népmûvészeti szaktáborok iránti érdeklõdés óriási,
ennek megfelelõen évrõl-évre bõvül az ilyen jellegû rendezvények (néptánc-, népzene-, kézmûves
tábor stb.) választéka.
Idén tavasszal hirdettük meg elõször a Rendszeresen mûködõ táncházak szakmai
programjainak támogatására kiírt pályázatunkat. A kiírás égetõ szükségességét jelzi, hogy több mint
90 pályázat érkezett be hozzánk, melyek közül a legjobb negyvenet (kevesebb, mint a felét)
támogattuk. Ez is felhívja a figyelmet arra, hogy az Országos Táncháztalálkozó a néptáncmûvészeti
mozgalomban a jéghegy csúcsa. Az ott megjelenõ sokadalom a Kárpát-medence megannyi lokális
közösségének népmûvészetet kedvelõ és mûvelõ társadalma. A kis közösségek táncházai tartják
életben a nemzetközi jelentõségû találkozót és nem fordítva.
1.3. Nem volt olyan szakmai elképzelésünk, amelynek pályáztatása sikertelenül végzõdött
volna.
1.4. A szakmai programokat lebonyolító szervezetek mûködésének alulfinanszírozottsága
folyamatosan érzékelhetõ.
1.5. A népmûvészeti mozgalom egy tradicionális alapokon nyugvó kulturális rendszer,
amelyet több évtizedes múltra visszatekintõ szakmai programok mûködtetnek, serkentenek és
frissítenek. Mivel nem érzékelhetõ, hogy e jól mûködõ rendszerben igény volna a szakmai „húzó
programok” jelentõs mértékû értékrend váltása iránt, ezért a kollégium következetes marad a már
bevált folyamatok generálásában, serkentésében.
2. Stratégiai kérdések
2.1. A kollégium állandó szakmai-lelkiismereti problémája, hogy a helyi jelentõségû, lokális
identitástudatot erõsítõ kisebb, ám az adott közösségnek nagyon fontos rendezvényekre (falunapok,
szüreti mulatságok, aratóbálok stb.) nem jut, nem juthat támogatás, ami nehezen egyeztethetõ az
NKA „széles sávra váltó” megújhodásával, amely eszmeiséggel egyébként a kollégium minden tagja
teljes mértékben azonosulna. Jó volna, ha a támogatási rendszer vértpumpáló dobbanásai valóban
eljutnának a hajszálerekig, a népmûvészet egész organizmusát életben tartva. (Nem ítélhetõ egyelõre
még meg, hogy a „Tengertánc Program” hogyan egészíti ki majd a kollégium hatókörét.
2.2. Az NKA és a NKÖM viszonyát csak a kollégium perspektívájából tudjuk megítélni. A
kollégium tagja Bíró Ágnes, a NKÖM Közmûvelõdési Fõosztály osztályvezetõ-helyettese, aki a
szaktárcához tartozó népmûvészeti terület kiváló ismerõjeként segíti a kuratórium munkáját. A
szakmai kollégium ügyeit a Bizottság felé (és viszont) Kázmér Judit közvetítette.
2.3. A kulturális szféra beszûkülõ pályázati lehetõségei miatt egyre bõvül a kollégiumhoz
pályázók köre, nõ az NKA ismertsége. A szakma nagy figyelemmel kísérte az NKA strukturális
átalakítását felvetõ nyilatkozatokat, a civil szervezetek részérõl pedig határozott állásfoglalást
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tapasztaltunk az átalakítás elutasítását illetõen. Augusztusban, a Mesterségek Ünnepe köré szervezett
erõteljesebb kommunikáció segítette a nyári népmûvészeti programok nyilvánosságát.
3. Mûködési kérdések
3.1. A kollégium mûködési feltételei biztosítottak voltak. A zökkenõmentes munka zálogát a
kollégium titkára, Lilik Zsuzsa szakmai rátermettsége és lelkiismeretessége jelentette. A kuratórium
belsõ kommunikációja kiváló. Továbbra is gondot okoznak az adminisztrációban a szakmailag magas
színvonalú, de a pályázó figyelmetlenségébõl adódóan hiányos pályázatok. Nagyon sok pályázó
nehezményezi, hogy az általános pályázati gyakorlattal ellentétben, az NKA-nál nem a beadási
határidõ, hanem a beérkezési határidõ a mérvadó, ami kiszolgáltatottá teszi a pályázót a posta
kiszámíthatatlan kézbesítési szeszélyeinek.
3.2. A kötelezõ maradványképzés miatti késleltetett pályázati kifizetések aggodalmat okoztak
és súlyos nehézségeket a pályázók körében a programok tervezhetõségét illetõen. Az NKA a jövõben
nem kötelezhetõ maradványképzésre, ezzel ezek a problémák megszûnnek.
3.3. Az Igazgatóság és a kollégium kapcsolata megfelelõ. A kollégium által leadott pályázati
felhívások idõben megjelennek.
3.4. A felesleges formalizmusok jó része (sokféle igazolás) jogszabályon alapszik. A
költségnemek megítélése mechanikus, ha valamit nem sorol fel a pályázó, ami pedig szorosan a
tartalmi megvalósításhoz tartozik, akkor nem lehet rugalmasan az „ésszerûsségre” hivatkozva
változtatni.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. Lényegi, komoly változások nem érzékelhetõek. Az összmûvészeti rendezvények,
fesztiválok térnyerése folytatódott és egyre több a digitális megjelentetésre benyújtott pályázat is.
4.2. A kollégium által támogatott pályázatok közül egyet tételes teljesítmény ellenõrzésre jelölt
ki az NKA belsõ ellenõrzése. Az ellenõrzési munkában egy kurátor vett részt. A pályázatok
megvalósulásának jórészét a kurátorok maguk is láthatják a szakmai rendezvényeken, ami
önmagában jelentõs kontrollt jelent.
4.3. A kollégium igyekszik a szakma egészét képviselni és differenciáltan támogatni. Pályázati
rendszerünk az évek során kicsiszolódott, jónak ítélhetõ.

Balogh Balázs s. k.,
a Népmûvészeti Szakmai Kollégium
elnöke
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KÖZMÛVELÕDÉSI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Tóth Zsuzsanna
Titkár: Kiss Sándorné
db
1

Eredeti éves jóváhagyott keret

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+ ; – )

3

Tárgyévi keretet terhelõ elõzõt megelõzõ évi kötelezettségvállalás (–)

4

Idei keretet terhelõ elõzõt évi kötelezettségvállalás (–)

5

egyéb évközi keretmódosítások ( + ; – )

6

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

Ft
464 000 000
0
0

0

157

–69000000
6 809 172
401 809 172

2005. évi döntések
7

Beérkezett pályázatok

1 238

Támogatott pályázatok
8

pályázati felhívás szerint

689

361 633 772

9

címzett

0

0

10

egyedi

24

32 060 000

713

393 693 772

11

ÖSSZESEN:

12

ebbõl céltámogatás

14

20 000 000

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ elsõ évi kötelezettségvállalás

53

25 361 000

14

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ második évi kötelezettségvállalás

0

0

15

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ évek kötelezettségvállalás
összesen

53

25 361 000

16

Támogatott pályázatok mindösszesen (11+15)

766

419 054 772

17

2005. évi keretmaradvány (6–11)

8 115 400

18/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

83

86 642 500

18/2

Szakterület támogatása [66] Kiemelt kulturális események id.szakmai koll.

10

57 600 000

18/3

Szakterület támogatása [73] Sajátos igényû emberek mûvészeti életéért id.szakmai koll.

92

33 700 000

19

Szakterület egyéb támogatása összesen

185

177 942 500

20

A szakterület tárgyévi összesenes támogatása (3+4+11+19)

898

502 636 272
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
Szakmai programunknak tekintjük, hogy a közmûvelõdési folyamatokban jelentõs
tevékenységek, rendezvények, irányok támogatását, fenntarthatóságát és fejlesztését segítsük. Ezt a
célt valamennyi kiírásunkban igyekeztünk érvényesíteni. A fenntarthatóságot sok esetben sikerült
megoldanunk a támogatások „szinten tartásával”, a fejlesztést, továbblépést lényegesen kevesebbszer.
Kifejezetten sikertelen pályázatunk nem volt.
A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium céljai között a közmûvelõdési tevékenység széleskörû
fejlesztése, a már elért eredmények megtartása szerepel. A legfontosabbak: a helyi és az összefogáson
alapuló rendezvények, a mûvészeti seregszemlék megrendezésének támogatása; a kistelepülések
programokkal való ellátása; a közmûvelõdési feladatok eszközökkel való segítése és a kiadványozás
kérdése.
Ismétlõdésüknél fogva legtöbb pályázati kiírásunk nem eléggé segíti az innovativitást – de
nélkülözhetetlen a tevékenységet végzõk számára. Kevés támogatási lehetõségünk maradt
eszközfejlesztésre, kiadványozásra (ez utóbbit különösen fájlaljuk), a közmûvelõdés jelen helyzetét,
a megújulás kitörési pontjait, stb. feltáró kutatások finanszírozására.
Egy-egy hangsúlyos téma mellett, amelyeket évente dominánssá kívánunk tenni, javasoljuk
felszabadítani az egyedi pályázatok keretét – így az egyéni, valóban innovatív pályázatok
befogadására lenne tágabb lehetõség. Ezeket természetesen folyamatos beadás és feldolgozás mellett,
évente 4-5 ülésben bírálhatná a szakmai kollégium. Ezáltal jobban igazodnánk a közmûvelõdési
intézmények igényeihez, annak változásaihoz, a fejlõdéshez – az élet diktálta tempóhoz.
Meggyõzõdésünk, hogy így izgalmasabb, színesebb pályázatokat nyújtanának be a pályázók.
A meglevõkön kívül pályázatokat kellene megfogalmazni:
– kiadványozásra (kutatási és módszertani anyagok megfogalmazására; szakmai bibliográfiákra, segédanyagok közzétételére, projektleírásokra… stb.)
– on-line „galériák”, oldalak mûködtetésére
– a nemzetközi kapcsolatrendszer fejlesztésére
– mentor-szaktanácsadó programok létrehozására (elsõsorban az amatõr mûvészeti aktivitások
terén)
– a közmûvelõdési intézmények inkubátor jellegének kidolgozására, fejlesztési programok
megvalósítására
– az egyre növekvõ nyugdíjas korosztályúak mûvelõdési formáinak fejlesztésére
– önképzõ és közösségi kulturális programok támogatására
– közmûvelõdési szakemberek szakmai továbbképzéseire, kommunikációs tréningekre
– a monitoringozás, minõségbiztosítás kérdéskörének kidolgozására – megvalósítására.
2. Stratégiai kérdések
Kiírásaink megfogalmazásakor igyekeztünk megfelelni a Bizottság elvárásainak, és az
intézmények, civil szervezetek által sugallt, fontosnak ítélt támogatási igényeknek egyszerre.
Ugyanakkor nem hagyhattuk figyelmen kívül a szakmai kollégium tagjainak szakmai tapasztalatait
és a közmûvelõdés fejleszthetõségébe vetett hitünket.
A 2005-ös évben sokszor nem kívánt módon jelent meg a médiában az NKA – a
maradványképzéssel kapcsolatos civil támadások, a támogatások késõi folyósítása, a
szervezet-átalakítás felkavarta a társadalmi közvéleményt. (Legalábbis az érintett szakmák
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képviselõinek nagy részét…) Ugyanakkor a kiemelt kommunikációjú rendezvények tevékenységünk
pozitív oldalait erõsítették.
A mindennapi munkát illetõen szinte folyamatosan érkeznek reflexiók a közmûvelõdési
intézményektõl, kollégáktól, civil szervezetektõl; reagálnak a kiírásokra, pályázati eljárásokra stb. A
reflexiók alapján úgy véljük, hogy a közmûvelõdési szakma elfogadta az NKA-t, számít a
támogatásokra és igyekszik megtanulni a megfelelõ pályázási technikákat.
Ami az erõteljesebb kommunikációt illeti – és itt most a pozitívumokra, a támogatott
rendezvények kiemelt kommunikációjára gondolunk – az bevált. A Közmûvelõdési Szakmai
Kollégium által támogatott és a kommunikációs körbe bekerült események némelyike kifejezetten
hasznosnak ítélte meg a nagyobb hírverést, a különbözõ orgánumokban való megjelenéseket.
3. Mûködési kérdések
A szakmai kollégium munkája során nagyobb részben csak a segítõkészséget tapasztalta –
különösen a kollégiumi titkárunknak köszönhetõen, de ugyanígy segítõkész a pályáztatási osztály és
az Igazgatóság egésze is. A kollégium tagjainak kisebb ellenérzést okozott az év elsõ felében
kipróbált pontozásos értékelési módszer. A többség számára nem okozott nehézséget a kitöltés, de az
adatok objektivizálása annál nehezebb feladat. A számok ritkán tudják visszaadni a pályázat valódi
értékeit. Igények fogalmazódtak meg az elektronikusan rögzített pályázati adattáblák iránt is, amit
egyelõre a kollégiumi tagok nem kapnak meg.
A pályázóknak a hosszú átfutási idõ, a változó ûrlapok jelentenek nehézséget. Örömmel
fogadták viszont, hogy nem kell mindig benyújtani bizonyos igazolásokat, s hogy most már az NKA
is bekérheti helyettük. Még mindig sok kifogás érkezik a bürokratizmusra (amivel nem mindig értünk
egyet), és természetesen sokan érzik szûkösnek a jogcímeket. Érthetõ módon nem szeretik a pályázók
az utólagos finanszírozást. Gyakran hiányolnak bizonyos támogatásokat, pl.: a kiadványok,
mûvelõdéskutatás, eszközbeszerzések támogatási lehetõségeit… Vagy éppen az merül fel, hogy
szûknek érzik a kiírásokat. Sokan nehezményezik azt is, ha egy-egy ritmusos megjelenésûnek
tekinthetõ kiírás elmarad.
Állandó (egyértelmûbb) pénzügyi ûrlapok, a pályázatok internetes benyújthatósága sokat
segíthet a problémák megoldásában. A már fentebb említett nyitottabb kiírások (kvázi „egyedi”
pályázatok) komolyabb kihívásokat jelentenének a legtöbb pályázó számára, s jobban igazodnának a
felmerülõ (valós) igényekhez.
4. Pályázati tapasztalatok
A pályázatok egyértelmûen növekvõ számot mutatnak, talán nem robbanásszerûen, de
tendenciózusan. A színvonal változó; van, aki már rutinosabb, megtanulta a pályázat-készítés
alapfortélyait, van, aki túl rutinos (épp ezért vét olykor hibákat) – és vannak kezdõk. Ez egyenetlen
képet ad. Összességében mégis inkább pozitív a kép, emelkedik a színvonal, bár sok – fõleg a
pályázati adatlapok kitöltésénél – az igénytelenség. Egyre jobb pályázatok jönnek a hátrányos
térségekbõl, és meglepõen jó pályázatok érkeztek utolsó kiírásunkra roma közösségektõl.
Az Igazgatóság elképzeléseinek megfelelõen részt vettünk szúrópróba-szerû (bár elõre
tervezett) utólagos ellenõrzésen (a szokásos szakmai ellenõrzésen túl). Ennek tapasztalatai nem
különösebben érdekesek, hiszen lezárt rendezvények papírjaira irányultak, azokat a helyszínen
ellenõrizve; ugyanakkor fontos volt megtapasztalni, hogy az elszámolásokat hogyan tartják nyilván a
pályázók.
Jobban hiányzik az a fajta ellenõrzés, amely a helyszínen és a megvalósítás idõpontjában
vizsgálja a rendezvényt, eseményt, tevékenységet – vagyis közelrõl látja, tapasztalja, mire fordítódik
a pénz. Véleményünk szerint lehetõséget kellene teremteni arra, hogy a kollégium tagjai évente
egy-egy támogatott pályázót a rendezvény/esemény idõpontjában meglátogassanak (ennek
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nyilvánvalóan plusz költségvonzata van), vagy egy kisközösséget meglátogatva személyes
tapasztalatokat nyerjenek a támogatások hasznosságáról.
A pályázók részérõl sokszor megfogalmazódik igény arra, hogy találkozhassanak a szakmai
kollégiumok tagjaival, közelrõl megismerhessék az NKA részérõl megnyilvánuló elvárásokat –
ezeket a találkozókat az NKA-nak magának is szorgalmaznia kellene, esetleg úgy is, hogy
tájékoztatókat tart a ritkábban pályázóknak, segítve felkészülésüket, eligazodásukat. (Az internetes
lehetõség bevezetésekor ezt mindenképpen szorgalmazni kellene.)
Általános észrevételek a 2005-ös év kapcsán…
A Közmûvelõdési Szakmai Kollégium a 2005-ös évben két alkalommal írt ki pályázatokat,
összesen hét altémában, ezen felül a cirkuszmûvészetit. Pályázataink iránt nagy volt az érdeklõdés.
Sajnálatos módon alkalmanként megszorításokat (támogatási összeghatárokat) kellett
alkalmazni – ami sok esetben hátrányosan érintette a kiváló csomagterveket benyújtó országos és
megyei közmûvelõdési intézményeket, szervezeteket, ugyanakkor másokat arra késztetett, hogy
kihasználják a keret adta lehetõségeket.
Igen eredményesnek tartjuk azt a kezdeményezést, amely együtt-gondolkodásra invitálta a
kurátorokat nyár elején. Hasonló, szekciókban illetve plenárisan zajló találkozások, eszmecserék
megerõsíthetik a kurátorokat, a közös problémák megfogalmazásával idõnként a megoldási
lehetõségek is körvonalazódnak. Nem célszerû azonban a megfogalmazott véleményeket ellenérvek
nélkül figyelmen kívül hagyni.
Végezetül köszönjük a Bizottságnak és az NKA Igazgatóságának a figyelmet, s hogy – a
szándékaink szerint a közmûvelõdés egészét segítõ – munkánkat támogatták.
Ezúton is külön kiemeljük kollégiumi titkárunk, Kiss Sándorné odaadó tevékenységét.

Tóth Zsuzsanna s. k.,
a Közmûvelõdési Szakmai Kollégium
elnöke
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KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Ramháb Mária
Titkár: Bolega Gáborné
db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

603 000 000

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+ ; – )

3

Tárgyévi keretet terhelõ elõzõt megelõzõ évi kötelezettségvállalás
(–)

0

0

4

Idei keretet terhelõ elõzõt évi kötelezettségvállalás (–)

1

–3500000

5

egyéb évközi keretmódosítások ( + ; – )

159 537 234

6

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

759 076 867

39 633

2005. évi döntések
7

Beérkezett pályázatok

720

Támogatott pályázatok
8

pályázati felhívás szerint

533

709 439 428

9

címzett

0

0

10

egyedi

3

916 531

536

710 355 959

24

411 878 953

11

ÖSSZESEN:

12

ebbõl céltámogatás

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ elsõ évi kötelezettségvállalás

0

0

14

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ második évi kötelezettségvállalás

0

0

15

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ évek kötelezettségvállalás
összesen

0

0

16

Támogatott pályázatok mindösszesen (11+15)

536

710 355 959

17

2005. évi keretmaradvány (6–11)

48 720 908

18/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

2

350 000

18/2

Szakterület támogatása [60] Kultúra 2000 id.szakmai koll.

1

1 248 561

19

Szakterület egyéb támogatása összesen

3

1 598 561

20

A szakterület tárgyévi összesenes támogatása (3+4+11+19)

539

708 454 520
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. Milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a Bizottság által 2005-re megszabott kiemelt témák
pályáztatásában?
A Bizottság a Könyvtári Kollégium számára 2005-ben külön kiemelt témát is megjelölt. A
Nagy Könyv program lebonyolítására három meghívásos pályázatot is kiírtunk, amelyeket a
pályázók eredményesen megvalósítottak. A könyvtárakban ez a projekt kiemelkedõ jelentõségû volt,
számos értékes program megszervezésére került sor.
Ugyancsak meghívásos pályázat formájában történt a határon túli folyóiratok beszerzése a
hazai könyvtárak számára, ami segítette az érintett kiadókat is.
Bízunk benne, hogy mindkét téma folytatódik a következõ évben is.
1.2. Volt-e a szakmai kollégiumnak saját kiemelt szakmai programja és milyen eredménnyel
sikerült végrehajtania?
A kollégium kiemelten támogatta:
– a könyvtári szolgáltatások korszerûsítését,
– a kistelepülésen élõk könyvtári ellátásának javítását,
– az emberek önálló tájékozódási képességének fejlesztését.
A kollégium kiemelt fontosságúnak tartotta a különbözõ könyvtárak, könyvtártípusok
együttmûködésével létrejövõ projekteket, ezért a több könyvtár összefogásával megvalósított
pályázatokat elõnyben részesítette.
Mindhárom kiemelt célkitûzés fontosságát eredményes pályázatok igazolták vissza. Sikerült
második évben tenni a kistelepülésen élõk könyvtári ellátásának javításáért. A lakossági
internettanfolyamok nagyon népszerûek, újabb több száz ember ismerkedett meg 2005-ben a digitális
írni-olvasni tudással.
1.3. Megítélésük szerint volt-e olyan szakmai elképzelés, amelynek pályáztatása sikertelenül
végzõdött?
Nem volt olyan pályázati kiírásunk, amely eredménytelen lett volna.
Hat témában 62–77%, négy témában 89–98% között támogattuk a pályázatokat, míg 4
meghívásos és 3 egyedi pályázatot 100 %-ban támogattunk. Ez egyértelmû sikert mutat.
1.4. Mennyire voltak a pályázatok – visszanézve –, azonosíthatók a szakterület alapvetõ
problémáival? Milyen területek voltak ezek? Milyen problémákra nem sikerült reagálni és miért?
A beérkezett pályázatok közül 536-ot támogatott a kollégium, ami az érvényes pályázatok
82%-át jelenti. A kért támogatás 76%-át biztosítottuk, ami mindenképpen visszaigazolja ebben az
évben is az átgondolt kiírást, hatékony pályáztatási gyakorlat megvalósítását.
Az eredmények azt is mutatják, hogy a kollégium alapvetõen figyelembe vette a szakma
igényeit, reálisan tervezte meg a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását.
A kiemelt céloknak megfelelõen javult az NKA támogatásával a kistelepülések könyvtári
ellátása, sikerült újabb értékes szakmai dokumentumok megjelenését támogatni, illetve jelentõs
forrásokat biztosítani a meglévõ állományok védelmére, egyedi muzeális dokumentumok
restaurálására. Korszerûsödött a könyvtári szolgáltatás infrastruktúrája, amely 50%-os önrésszel
ugyancsak érdemi segítséget jelentett a könyvtáraknak.
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1.5. Milyen területekre kellene kiterjeszteni a jövõben a pályázati lehetõségeket, vagy van-e
igény és mód jelentõs mértékû hangsúlyváltásra a jelenlegi pályázati kiírásokhoz képest?
A szakma döntõ többsége elégedett a kollégium pályázati kiírásaival, a képviselt koncepcióval.
Természetesen minden évben megjelennek újabb lehetõségek a hagyományos témák mellett.
Nagyon fontos az az átalakulási folyamat, amely az elaprózott, kisösszegû pályázatok helyett a
nagyobb mûködési területre kiterjedõ, szélesebb összefogással megvalósuló kiírások felé mozdul el
fokozatosan.
Feltehetõen a pályázók élni fognak a több évre tervezés lehetõségével néhány átfogóbb projekt
megvalósítása során.

2. Stratégiai kérdések
2.1. A 2005. évre a Bizottság által korábban megfogalmazott fontosnak ítélt kérdésekre,
irányelvekre helyezték-e a kollégiumok döntéseik hangsúlyát?
Döntéseink összhangban álltak kiírásainkkal, amelyben figyelembe vettük a Bizottság
irányelveit. Érvényesült, az innováció, a Budapest, vidék egyensúlya, a reális költségvetési
támogatási kérelmek szinte maradéktalan megadása, a pályázati kiírások betartatása, az érvénytelen
pályázók kizárása.
2.2. Hogyan ítélhetõ meg az Önök szempontjából az NKA és a NKÖM viszonya, illetve az
NKA-n belül a Bizottság és a szakmai kollégiumok viszonya?
A kollégium és a NKÖM Könyvtári Fõosztálya között kitûnõ szakmai, kollegális kapcsolat van
kezdettõl fogva. A könyvtári stratégia fontos alapokat szolgáltat a kiírásokhoz, a NKA
szellemiségével, támogatásával nagymértékben hozzájárul a célok eredményes megvalósításához.
A kollégium ebben az évben is kihasználta azokat a lehetõségeket, amelyek a Bizottság
tagjaival való találkozásra, eszmecserére rendelkezésre álltak. A kollégium ülésein több alkalommal
vett részt Bizottsági tag, tájékozódott munkánkról.
2.3. Van-e megismerhetõ álláspontja a szakmai közvéleménynek az NKA tevékenységérõl,
hiányosságairól, eredményeirõl? Érzékelhetõvé vált-e az NKA-nak a korábbinál erõteljesebb
kommunikációja?
Az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnökségét a kollégium elnöke rendszeresen
tájékoztatta a kollégium munkájáról, az NKA aktuális kérdéseirõl. Az elnökség határozatban
köszönte meg a távozó elnök tevékenységét tolmácsolva a képviselõkön keresztül a szakma
elégedettségét. Ezt egyébként számos kollega évek alatt folyamatosan megtette. Az év során
reklamálás, elégedetlenség nem jutott el a kollégiumhoz.
A szakma elsõsorban A Nagy Könyv-akció során érzékelte a nagyobb kampányt, amit
fontosnak tartott. A jövõben is szerencsés lenne legalább a hasonló akciókat kihasználni az NKA
népszerûsítésére.
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3. Mûködési kérdések
3.1. Az NKA adminisztratív és technikai mûködése, mûködtetése milyen területeken,
megoldásokban okozott problémát a szakmai kollégiumnak?
A hosszú átfutási idõ változatlanul probléma. Túl sok bürokratikus lépés követi a kollégium
üléseit, mire a döntés nyilvánosságra kerül. Kollégiumunk ebben az évben is úgy fejezte be üléseit,
hogy még a jegyzõkönyvet is azonnal elkészítettük. Ehhez képest még az internetre is csak hetekkel
késõbb került föl az eredményeket közlõ információ. Ez érthetetlen és elfogadhatatlan. Az ez évi
pályázati kiírás hetek óta aláírásra, engedélyezésre került, de még mindig nem jelent meg a kiírása,
értékes idõtõl megfosztva így a pályázókat.
3.2. Milyen problémákkal találkoztak a pályázók az Önök ismeretei szerint? Van-e javaslatuk
ezek megoldására, de legalább enyhítésére?
Különösebb nehézségekkel nem találkoztak a pályázók. Azok a javaslatok, amelyeket évek óta
megfogalmazunk, mindezidáig nem kerültek meghallgatásra, ezért most nem ismétlem meg azokat.
3.3. Megfelelõ-e az Igazgatóság és a kollégiumok kapcsolata? Hol és hogyan kellene több
segítséget kapnia a kollégiumoknak a pályázatok megfelelõ elõkészítéséhez; valamint hol és hogyan a
döntési folyamathoz?
A Könyvtári Kollégium és az Igazgatóság kapcsolata úgy gondolom, megfelelõ. A kollégium
elnöke mindenkivel jó és hatékony munkakapcsolatot ápolt, de a kollégiumi tagok is készséggel
mûködtek együtt, akivel kellett.
Fontos lenne, hogy elektronikus úton lehetõleg a kezdetektõl elérhetõk legyenek azok az
információk, amiket most nagyon körülményes visszakeresni. (Pl. pályázati kiírások, döntések,
Bizottsági határozatok, stb.). Egy lényegesen korszerûbb és tartalmasabb honlapra lenne szükség.
3.4. Megítélésük szerint vannak-e olyan bürokratikus elõírások, van-e túlszabályozás,
felesleges formalizmus, amelyek nem jogszabályon alapulnak és ily módon elhagyhatók,
csökkenthetõk lennének; vannak-e olyanok, amelyeket jogszabályok írnak elõ, de képviselnünk
kellene megváltoztatásukat?
Fenntartva az elmúlt évi véleményeinket, újakat is látunk. A legfrissebb törvénymódosítás
összeférhetetlenségi szabályát azonnal újra kellene fogalmazni, mert ebben a formában szinte minden
kollégium lehetetlen helyzetbe kerül a szakmai szervezetek pályázatának elbírálásakor. Szeretnénk
megjegyezni, hogy mi olyan könyvtárost, aki nem tagja a szakmai szervezeteinknek, nem is
delegálnánk a kollégiumba. Ha viszont mindenki rendelkezik tagsággal, akkor nincs, aki elbírálja a
szakmai szervezetek pályázatait.
Nem tartom szerencsésnek a Könyvtári Kollégium tagjainak 2 fõvel történõ csökkentését sem.
Nemcsak amiatt, mert sokkal kevesebb pályázattal foglalkozó kollégiumok jóval magasabb
létszámmal rendelkeznek, hanem azért sem, mert 2007-ben így minden kurátornak egyszerre jár le a
mandátuma. Eddig mindig voltak a kollégiumnak olyan tagjai, akik a folytonosságot képviselték, erre
most is szükség lenne.
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4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A korábbiakhoz képest észlelhetõ-e változás a pályázatok számában, felkészültségében,
szakmai színvonalában, vagy valamely részterület elõretörésében, illetve visszaszorulásában?
Összesen 720 pályázat érkezett be, megosztva az elsõ félévben 68%-os, második félévben
32%-os arányban. Ez közel 100 pályázattal kevesebb volt, mint az elõzõ évben, ami azonban nem
jelentette azt, hogy csökkent volna a támogatottak száma. Ezt úgy sikerült elérni, hogy több
témakörben a nagyobb könyvtárakat köteleztük a kisebb könyvtárak bevonására, ellátására, akik így
nem voltak önálló pályázók ugyan, de a kedvezményezettek õk lettek.
Mindössze az érvényes pályázatok 17,4%-át utasítottuk el szakmai okok miatt, illetve 9%-ot
érvénytelenség okán. Ez jelzi, hogy a pályázók egyre magasabb szinten teljesítenek.
A kiírásában a különféle könyvtártípusok, illetve szakterületek kiegyensúlyozottságára
törekedtünk.
4.2. Van-e ismeretük utólagos ellenõrzésrõl és ezek tapasztalatairól?
Több komplex vizsgálatra került sor az adott helyszínen. Minden ellenõrzött pályázat
szakmailag, pénzügyileg kifogástalan volt, mindössze egy pályázónál voltak apróbb javítani valók.
4.3. Van-e általános feladata az NKA-nak a pályázati felkészülés javításában, esetleg
erõteljesebb szelekció meghirdetésében és megvalósításában, vagy másfelõl eddig pályázati
támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok, irányzatok felkészítéséhez és preferálásához?
Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy legyenek nagy, átfogó programok évente, amelyek
prioritást kapnak. Ezek alkalmasak arra is, hogy kiemelt propaganda csatlakozzon hozzájuk, amire
jobban figyelnek az emberek.
Szerintem minden kollégiumtól elvárható, hogy javítsa a támogatott és elutasított pályázatok
arányát, stratégiai fontosságú témákat próbáljon meghirdetni és ne aprózza el a támogatási forrásokat.
Köszönöm a támogatást, amelyet a Bizottság, az Igazgatóság kuratóriumi elnöki munkámhoz
nyújtott. Természetesen továbbra is szeretnék kapcsolatba maradni az NKA-val legalább
pályázóként.

Ramháb Mária s. k.,
a Könyvtári Szakmai Kollégium
elnöke
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LEVÉLTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Molnár József
Titkár: Dallos Nagy Gabriella
db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

322 000 000

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+ ; – )

3

Tárgyévi keretet terhelõ elõzõt megelõzõ évi kötelezettségvállalás
(–)

0

0

4

Idei keretet terhelõ elõzõt évi kötelezettségvállalás (–)

0

0

5

egyéb évközi keretmódosítások ( + ; – )

6

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

9 889 000

18 547 894
350 436 894

2005. évi döntések
7

Beérkezett pályázatok

499

Támogatott pályázatok
8

pályázati felhívás szerint

361

320 607 648

9

címzett

0

0

10

egyedi

12

28 617 605

11

ÖSSZESEN:

373

349 225 253

12

ebbõl céltámogatás

125

156 544 500

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ elsõ évi kötelezettségvállalás

5

11 390 000

14

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ második évi kötelezettségvállalás

0

0

15

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ évek kötelezettségvállalás
összesen

5

11 390 000

16

Támogatott pályázatok mindösszesen (11+15)

378

360 615 253

17

2005. évi keretmaradvány (6–11)

1 211 641

18/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

1

2 000 000

18/2

Szakterület támogatása [66] Kiemelt kulturális események id.szakmai koll.

1

7 500 000

19

Szakterület egyéb támogatása összesen

2

9 500 000

20

A szakterület tárgyévi összesenes támogatása (3+4+11+19)

375

358 725 253
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A Levéltári Szakmai Kollégium 2005 elején – az NKA Bizottságának 12/2003. (IX. 24.) és
20/2004. (XII. 13.) számú határozatait figyelembe véve – meghívásos pályázatot írt ki a Magyar
Levéltárosok Egyesülete részére az 1995–2005 között megítélt kollégiumi támogatások
hasznosulásának vizsgálatára. Terveink szerint 2006 folyamán elsõsorban e kutatóprogram
eredményeire támaszkodva végezzük majd el a támogatási stratégia szükséges korszerûsítését, és
teszünk kísérletet kommunikációs tevékenységünk javítására. Ugyancsak kutatási témaként a
kollégium a Bizottság által e célra biztosított 10 millió Ft összegû külön keret terhére támogatta a
tömeges savtalanítási eljárás levéltári használhatóságát vizsgáló – a Magyar Országos Levéltár,
Budapest Fõváros Levéltára és a Pest Megyei Levéltár együttmûködésével megvalósuló –
pilot-projekt megindítását. E vizsgálat sürgõsségét és fontosságát külön is aláhúzza az a körülmény,
hogy a közel 350 000 folyóméter terjedelmû magyar levéltári anyag mintegy 60%-át a korabeli papír
rossz minõsége (magas savtartalma) miatt a teljes megsemmisülés közeli veszélye fenyegeti.
A fentieken túlmenõen az NKA Bizottsága 2005-re egyéb kiemelt témát a kollégium
részére nem írt elõ.
1.2 A kollégium 2005-ben – 172 millió Ft összegû évi rendes kerete és az elõzõ évi maradvány
terhére – kiemelten támogatta:
– a levéltári ismertetõk, valamint a levéltári anyag használatát megkönnyítõ egyéb segédletek
elkészítését, számítógépre vitelét és közreadását,
– a közlevéltári anyag elektronikus nyilvántartó rendszerének kialakításához szükséges
eszközök megvásárlását.
A két kiemelt témához kapcsolódó 91 érvényes kérelembõl 78 (a kérelmek 86%-a), átlagosan a
kért összeg 81%-át kitevõ, összesen 54,8 millió Ft támogatásban részesült.
A veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentésével kapcsolatos, a köziratokról, a
közlevéltárakról és a levéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény 34/A. §-ában
meghatározott feladatok végrehajtására bizottsági döntés alapján megállapított 150 millió Ft összegû
keret felosztásakor a kollégium kiemelt témaként jelölte meg:
– a veszélyeztetett állapotú irategyüttesek mikrofilmezésre történõ elõkészítését és
mikrofilmeztetését,
– a mikrofilmezéshez és a restauráláshoz szükséges eszközök és nyersanyagok beszerzését.
Az állományvédelem kiemelt témaköreit a kollégium összesen 50,4 millió Ft-tal támogatta. A
mikrofilmezéssel összefüggõ 28 pályázat a kért teljes összeget, a mikrofilmezõ és restauráló
eszközök és nyersanyagok beszerzésére érkezett 15 pályázat pedig átlagosan a kért összeg 86%-át
kapta meg.
A pályázati kiírás alapos és körültekintõ elõkészítésének is köszönhetõen a négy kiemelt téma
pályáztatása eredményesen zárult, bár a mikrofilmezési programra – döntõen az iratok
mikrofilmezésre történõ elõkészítésének rendkívül nagy idõ- és munkaigényessége miatt – a vártnál
kevesebben pályáztak.
1.3. 2005-ben 3 alkalommal, összesen 14 altémában írtunk ki pályázatot. Sikertelen pályázati
kiírásunk nem volt.
1.4. Az akut raktározási gondok mellett a szakterület alapvetõ problémája, hogy a levéltárak
fenntartói által biztosított, egyre szûkülõ éves költségvetés a levéltári anyag védelmét, használhatóvá
tételét és szélesebb körû megismerését szolgáló, külön költségkihatással járó szakmai tevékenységek
finanszírozását nem teszi lehetõvé. A kulturális örökség megõrzése és közkinccsé tétele
szempontjából nélkülözhetetlen, ugyanakkor az intézményi finanszírozás körén kívülre szorult
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szakmai tevékenységek végzésére ma már szinte kizárólag csak az NKA-tól nyert támogatások
nyújtanak pénzügyi fedezetet. Ennek figyelembevételével a kollégium 2005-ben – a már ismertetett
kiemelt témák mellett – támogatta:
– a közgyûjteményekben õrzött levéltári dokumentumokat tudományos igényességgel
bemutató forráskiadványok – nyomtatott vagy elektronikus formában történõ – elõkészítését, illetve
lektorált kézirat esetében annak közzétételét,
– a levéltárakban folyó tudományos munka eredményeit bemutató évkönyvek és gyûjteményes
kötetek megjelentetését,
– a levéltári rendezvény (a levéltári tevékenységet szélesebb körben megismertetõ levéltári
napok, tudományos ülésszakok) megszervezését, illetve a nemzetközi konferenciákon,
kongresszusokon való részvételt,
– a maradandó értékû magániratok megvásárlását,
– a megrongálódott – elsõsorban a 19. századot megelõzõen keletkezett – iratok restaurálását,
– a levéltári anyag szakszerû õrzéséhez szükséges raktári berendezések és eszközök
beszerzését.
A felsorolást kiegészítve itt jegyezzük meg, hogy a folyóiratok 2005. évi megjelentetését, a
Bizottság 16/2003. (XI. 24.) számú határozatának megfelelõen a 2004. évi keret terhére támogattuk.
A felsorolt témakörök és az azokra benyújtott pályázatok – a levéltári anyag digitalizálásával
összefüggõ munkálatok kivételével – szinte teljesen lefedik a külön költségkihatással járó,
támogatást igénylõ szakmai tevékenységek körét. A szakterület egészét átfogó digitalizálási program
megszervezése a NKÖM középtávú stratégiai tervében szereplõ feladat. E program elindítása elõtt a
digitalizálási tevékenység eseti, ötletszerû támogatását a kollégium szakmai szempontból
elfogadhatatlannak tartja.
1.5. Az NKÖM Levéltári Fõosztályával és a szakmai szervezetekkel egyeztetett kollégiumi
álláspont szerint az 1.4. pontban felsorolt támogatott témakörök szelektálásának még nem jött el az
ideje, ugyanakkor a jelenlegi pályázati kiírásokhoz képest bizonyos hangsúlyváltás elkerülhetetlen.
Ha a tömeges savtalanítási eljárás pozitív eredménnyel zárul, a kollégium soron kívüli feladata lesz a
savtalanítási program meghirdetése és kiemelt támogatása. A vizsgálat eredményétõl függetlenül
folytatni kell a mikrofilmezési program kiemelt támogatását és lehetõség szerinti kiszélesítését. A
korszerûség igényére tekintettel az elektronikus segédletek készítésének kiemelt támogatása mellett
az adatbázis-építés kiemelt támogatásáról is gondoskodni kell. Mindezek megvalósítása viszont,
mivel a támogatási keret jelentõs bõvülésére nem számíthatunk, szükségessé teszi a forráskiadványok
megjelentetésének és a raktári berendezések megvásárlásának támogatására fordítható keret
szûkítését, a vonatkozó pályázati felhívások felülvizsgálatát.
2. Stratégiai kérdések
2.1. A Bizottság által fontosnak ítélt kérdések és irányelvek figyelembevételével határoztuk
meg a kiemelten támogatott témaköröket, s kezdtük meg ezek projektté alakítását. Emellett a bírálati
szempontok altémánkénti megújításával és következetes alkalmazásával sikerült elkerülnünk a
támogatási keret túlzott elaprózását. Amíg az elõzõ évben átlagosan az igényelt összeg 62%-át kapták
meg támogatásként a pályázók, addig ez az arány 2005-ben már kedvezõbben alakult, 76%-ra
változott.
2.2. A kollégium a kezdetektõl fogva kiegyensúlyozott és szoros szakmai kapcsolatot tart fenn
a NKÖM-mel, és azon belül különösen a Levéltári Fõosztállyal. Mivel a fõosztály vezetõje állandó
meghívottként – szavazati jog nélkül – minden ülésünkön részt vesz, a döntések elõtti konzultációra is
rendszeresen sor kerül.
Az NKA Bizottságával fennálló kapcsolatunk – elsõsorban bizottsági megbízottunknak, dr.
Gecsényi Lajosnak köszönhetõen – ugyancsak kiegyensúlyozott és szoros. A bizottsági megbízott
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2005-ben minden ülésünket meglátogatta, tájékoztatót tartott és konzultációs lehetõséget biztosított
számunkra.
2.3. A szakterületen dolgozók pontosan ismerik és elismerik azt a meghatározó szerepet,
amelyet az NKA a levéltári anyag védelmének, feldolgozásának és hozzáférhetõvé tételének
támogatásában betölt. Figyelemmel kísérik az NKA tevékenységét és igénylik az errõl szóló
közvetlen tájékoztatást. Ezt jelzi, hogy a kollégium elnöke a szakmai szervezetek minden nagyobb
rendezvényére meghívást kapott, és azokon számos kérdésre kellett válaszolnia. Az érdeklõdés
középpontjában az NKA korszerûsítésével és átszervezésével összefüggõ kérdések álltak.
Ugyanakkor az NKA országos szintû – a korábbinál jóval erõteljesebb és szervezettebb –
kommunikációjával kapcsolatban a szakterületrõl továbbra sem érkezett érdemi visszajelzés.
3. Mûködési kérdések
3.1. Az NKA adminisztratív és technikai mûködésével kapcsolatban – az új székházba költözés
idõszakát is ideértve – a kollégium különösebb problémát nem észlelt.
3.2. A pályázók számára továbbra is a pályázat benyújtása és a szerzõdéskötés közötti hosszú
átfutási idõ okozta a legtöbb gondot. Elsõsorban azért, mert 2005-ben az átfutási idõ a pályázatok
többségénél, a központilag elrendelt tartalékképzés miatt jelentõsen meghosszabbodott.
3.3. Az Igazgatósággal fennálló munkakapcsolatunk 2005-ben is zavartalan volt. A döntésre
jól elõkészített pályázatokat mind a három pályázati kiírás esetében idõben megkaptuk, a szükséges
információk rendelkezésünkre álltak, és munkánk egyéb feltételei is megfelelõek voltak. A
pályázatok elõkészítésében komoly segítséget jelentett, hogy a szakmai szervezetek meghívását
elfogadva a jelenlegi kollégiumi titkár, Dallos Nagy Gabriella és az elõzõ titkár, Pusztai Mária részt
vett a Magyar Levéltárosok Egyesülete, az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa és a Magyarországi
Egyházi Levéltárosok Egyesülete éves közgyûlésén, s részletes tájékoztatást adott a pályázatok
kitöltésének módjáról és pénzügyi elszámolásának rendjérõl.
3.4. A pályázati elõírásokkal kapcsolatos pályázói észrevételek lényege a következõkben
foglalható össze:
– továbbra is indokolatlanul soknak tartják a mellékletként megkövetelt különbözõ
(társadalombiztosítási, adó-, vám- stb.) igazolást,
– a pályázatok költségnemekre vonatkozó kiírását is túlszabályozottnak érzik,
– kifogásolják, hogy az NKA továbbra sem a postára adás, hanem a kézbesítés napját jelöli meg
beadási határidõként.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. Az évi rendes keret terhére 2005-ben meghirdetett altémákra 307 db, az elõzõ évihez
képest 11%-kal több pályázat érkezett. A növekedést teljes egészében az egyszeri alkalommal
meghirdetett altémára, az informatikai eszközök beszerzésének támogatására beküldött pályázatok
(32 db) idézték elõ. A többi altéma pályázatainak számában érdemi változás nem történt. Lényegében
ugyanez mondható el a veszélyeztetett állapotú levéltári anyag megmentésére bizottsági döntéssel
megítélt támogatási keret pályázatairól is.
A pályázók túlnyomó többsége reális költségvetést készített, és a pályázatok tartalmi, szakmai
színvonala is javuló tendenciát mutat.
4.2. Utólagos ellenõrzés keretében a belsõ ellenõrzési osztály 2 pályázatnál összesen 9
pályázati támogatás felhasználását és pénzügyi elszámolását vizsgálta meg. A pályázók a támogatást
a szerzõdésben meghatározott célra fordították. Az elszámolás és a bizonylatok kezelése az egyik
pályázónál megfelelõ, a másiknál korlátozottan megfelelõ minõsítést kapott.
A kollégium bevonásával elvégzett teljesítmény-ellenõrzésrõl készült jelentés a Levéltári
Közlemények 2003. és 2004. évi megjelentetéséhez nyújtott támogatás hasznosulását illetõen a
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pályázó teljesítményét pénzügyi vonatkozásban megfelelõnek, szakmai szempontból pedig
kiválónak minõsítette.
4.3. A kollégium által meghatározott támogatotti körbe a közlevéltárak, a nyilvános
magánlevéltárak és a levéltári szakmai szervezetek mellett, a forráskiadványok esetében, a nem
levéltárban dolgozó tudományos kutatók is beletartoznak. Mivel nem a gyakorló levéltárosok ilyen
irányú tevékenységének támogatását, hanem a legértékesebb, illetve a közérdeklõdésre leginkább
számot tartó forrásegyüttesek tudományos igényû közzétételét tekintjük elsõdleges célnak, a
támogatotti kör szûkítésére a jövõben sem gondolunk.
A pályázati felkészülés javítását illetõen – a szakterület megoldatlan problémáiból kiindulva –
az NKA bizottságának középtávú munkatervében meghatározott, a kulturális örökség megõrzésére és
a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó feladat végrehajtását tartjuk különösen fontosnak.
Végezetül megköszönöm mindazt a segítséget, anyagi, szakmai és erkölcsi támogatást, amit az
év során az NKA Bizottságának elnökétõl, tagjaitól, az Igazgatóság munkatársaitól, a NKÖM
Levéltári Fõosztályától és a levéltári szakmai szervezetektõl munkánkhoz kaptunk.

Molnár József s. k.,
a Levéltári Szakmai Kollégium
elnöke
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MÚZEUMI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Viga Gyula
Titkár: Nagy Józsefné
db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

333 000 000

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+ ; – )

3

Tárgyévi keretet terhelõ elõzõt megelõzõ évi kötelezettségvállalás (–)

0

0

4

Idei keretet terhelõ elõzõt évi kötelezettségvállalás (–)

4

–11299000

5

egyéb évközi keretmódosítások ( + ; – )

6

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

–26878681

35 988 777
330 811 096

2005. évi döntések
7

Beérkezett pályázatok

520

Támogatott pályázatok
8

pályázati felhívás szerint

331

276 298 500

9

címzett

2

43 000 000

10

egyedi

6

24 824 000

339

344 122 500

1

10 000 000

11

ÖSSZESEN:

12

ebbõl céltámogatás

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ elsõ évi kötelezettségvállalás

18

19 350 000

14

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ második évi kötelezettségvállalás

0

0

15

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ évek kötelezettségvállalás
összesen

18

19 350 000

16

Támogatott pályázatok mindösszesen (11+15)

357

363 472 500

17

2005. évi keretmaradvány (6–11)

–13311404

18/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

4

42 700 000

18/2

Szakterület támogatása [60] Kultúra 2000 id.szakmai koll.

1

3 515 500

18/3

Szakterület támogatása [66] Kiemelt kulturális események id.szakmai koll.

3

54 600 000

19

Szakterület egyéb támogatása összesen

8

100 815 500

20

A szakterület tárgyévi összesenes támogatása (3+4+11+19)

347

433 639 000
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A kollégium beszámolója
2005. január 1-jén megváltozott a kollégium összetétele: elnöki megbízást kapott az újonnan
bekerült Viga Gyula etnográfus, s tagja lett a testületnek Kaján Imre muzeológus. A korábbi megbízás
alapján tevékenykedett Kratochwill Mimi mûvészettörténész (2005 végéig), Mravik Lászlóné
Kovács Petronella restaurátor, Szacsvay Éva etnográfus (2005 végéig) és Víg Károly biológus.
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A kollégium a pályáztatás során elsõsorban a saját, kialakult szempontrendszerét
érvényesítette. A kiemelt témái a muzeológiai tevékenység leginkább támogatásra szoruló területeit
célozták meg. Már csak azért sem jelentek meg a pályázati kiírásban a szakág újabb célkitûzései,
elsõsorban a mûtárgyvédelem és a látogatóbarát múzeum kialakításának szempontjai, mert azok a
NKÖM kiemelt pályázatai között szerepeltek. Mindez nem jelenti, hogy ne igyekeztünk volna
figyelni a Bizottság – és a kultúra irányításának más intézményei, szervezetei – által aktuálisan
felvetett szempontokra, ám azok legfeljebb a döntések belsõ mechanizmusában nyilvánulhattak meg.
1.2. A Múzeumi Kollégium egyetlen önálló, áthúzódó szakmai programot bonyolított
2005-ben: a Xellum Kft. kutatásának eredményei csak 2006-ban jelennek meg, de bizonyára
jelentõsen hozzájárulnak majd a látogatóbarát múzeumok tevékenységének szakmai
megalapozásához. A kollégium lényegében tovább folytatta az elõzõ évek pályáztatási gyakorlatát: a
muzeális közgyûjtemények tevékenységének teljes területét – gyûjtés, tárolás és megõrzés,
tudományos feldolgozás és bemutatás – igyekezett lefedni. Ez szakmailag indokolható, ugyanakkor
kényszerpálya is: az NKA pályázati rendszere, támogatása a mai magyar múzeumügy cselekvésének
meghatározó feltétele. Sajnálatos módon – az intézményei hierarchia alsóbb szintjei felé haladva – a
muzeális közgyûjtemények költségvetése évek óta nem tartalmazza az alapfeladatok ellátásának
feltételeit sem. A pályázók gyakorlatilag kötelezõ feladataik elvégzésének feltételeit teremtik meg
sikeres pályázataik révén, ami azt jelzi, hogy az NKA pályázati támogatása valóban érdemben
hasznosul. Más kérdés, hogy a Múzeumi Kollégium egymást váltó tagjai is érzik ennek a helyzetnek a
visszásságát, de azt is tudják, hogy a legkisebb intézmények által elnyert, szolid pályázati összeg is
egy-egy település, ill. kistérség kultúrához jutásának alapvetõ feltételeit teremtheti meg. Úgy véljük,
hogy amennyiben a magyar múzeumok elmúlt évtizedes eredményeibõl kivennénk az NKA
támogatását, érdemben nagyon kevés felmutatható érték maradna, de kétséges lenne az egész
közgyûjteményi hálózat mûködõképessége is. Ez ördögi kör, amibõl a kultúra finanszírozásának
elégtelensége miatt nem lehet kitörni.
Eredményesen járultunk hozzá a múzeumi szakterület évente visszatérõ programjainak
létrejöttéhez (Múzeumi Majális, Év Múzeuma pályázat lebonyolítása).
1.3. A 2005. évi pályázati kiírás – folytatva a kollégium korábbi tevékenységében
kikristályosodott gyakorlatot – lényegében a múzeumok szakmai tevékenységének egészére
kiterjedt. Pályázati témáink sikeresek voltak, a korábban kialakult rend szerint eljutottak a
kiválasztott célcsoportokhoz. Két témát szerettünk volna preferálni: a gyûjteményi egységeket
feldolgozó szakkatalógusok kiadását, valamint a nemzetközi érdeklõdésre is számot tartó
eredmények idegen nyelvû közlését. Igazából egyik téma iránt sem nyilvánult meg érdeklõdés, ami
bizonyára azzal magyarázható, hogy ezek a munkák hosszabb elõkészítést igényelnek, s leginkább
2–3 éves „áthúzódó” pályázat keretében lennének megvalósíthatók.
1.4. A pályázatok 2005-ben is a múzeumügy – pályázatokban is megjeleníthetõ - alapvetõ
tevékenységi köreit tükrözték, egyszersmind annak legégetõbb hiányaira utaltak. A pályázatok a
gyarapítás, a tudományos feldolgozás és bemutatás, valamint a mûtárgyvédelem feladataihoz
igazodtak. Más kérdés, hogy a múzeumi szakterület erõsen hierarchizált, s egészen más igények
jelennek meg az egyes intézménytípusok részérõl. A maga helyén mindegyik indokolt, s nyilvánvaló,
hogy a pályázatok nem tudják nivellálni a különféle mûködési feltételeket. A kollégium
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gondolkodását az jellemezte, hogy a kis intézmények kis összegû pályázati igényeit is igyekezett
támogatni, úgy gondolván, hogy a maguk helyén azok is alapvetõ fontosságúak. Nem biztos azonban,
hogy ezt a továbbiakban is fent kell tartanunk, különösen a lokális jelentõségû, gyengén látogatott
kiállítások létrehozásának vonatkozásában. Folyamatosan fenntartandónak véljük a 2005-ben
megkezdett gyakorlatot a központi szakmai folyóiratok meghívásos pályázaton való támogatására.
Úgy gondoljuk, hogy ez a szakterület közös érdekét szolgálja. Egyetlen terület volt, ahol felemásra
sikeredett a pályázati támogatás: a NKÖM Múzeumi Fõosztályával egyeztetve, a mûtárgyvédelmi
eszközbeszerzésekre irányuló pályázatok egy részét a minisztérium ez irányú pályázati keretéhez
utaltuk. Mivel az a keret áldozatul esett a kötelezõ tartalékképzésnek, az egyébként indokolt pályázati
kérések nem nyertek támogatást. A 2006. évi pályázati kiírásban feltétlenül kizárjuk ennek az esetnek
a megismétlõdését.
1.5. A 2005. évi pályázat lebonyolítása, az NKA átalakításának félbe maradt programja
egyelõre nem teszi aktuálissá a jelentõs mértékû hangsúlyváltást a jelenlegi, jól bevált és
mûködõképes pályázati tematikához képest. Csak akkor lehet erõteljesebb hangsúly eltolást
elképzelni, ha az a múzeumi szakterület egésze feladatfinanszírozásának rendszerelvû
megszervezéséhez igazodik.
2. Stratégiai kérdések
2.1. A 2004-ben elkezdett nagy témakörök képezték a pályáztatás alapját, változtatásokra
elsõsorban azok hangsúlyaiban került sor. Kikerültek a pályázatból olyan témakörök, amelyek a
NKÖM kiemelt programjaihoz illeszkedtek (vidéki állandó kiállítások felújítása, mûtárgyvédelmi
berendezések). Az NKA Bizottsága által kiemelt szempontokhoz csak közvetve, saját
feladatrendszerünk révén illeszkedtünk. Kivételt képezett az értékelés technikája: a pályázati kiírás
során olyan szempontokat is igyekeztünk megjelölni, amelyek a pontozásos bírálat rendjébe
illeszthetõk. A kiadványok támogatását a számítógépes bírálati szempontokkal is alátámasztottuk.
2.2. 2005. sajátos – reméljük, meg nem ismétlõdõ – év volt a kultúra finanszírozásában is, ami
ki-kilendítette a mûködést a megszokott medrébõl. Láthatóan komoly zavart okozott a nagymérvû
pénzügyi elvonás, ami érintõlegesen kihatott a NKÖM Múzeumi Fõosztály és az NKA, ill. a
Múzeumi Kollégium viszonyára is. (Mivel a Kollégium lényegében egy fordulóban, májusban
felhasználta a pénzügyi kereteit, különösebb konfliktus nem keletkezett.) Sajnálatos módon azonban,
elesett annak az – egymást kiegészítõ, erõsítõ – együttmûködésnek a lehetõsége, amit az év elején
mindenki remélt. Úgy tûnt, hogy eredményesen tudunk együttmûködni a NKÖM Múzeumi Fõosztály
mûtárgyvédelmi programjával, megosztva a pályázati igényeket, ám az elvonás ezt megakadályozta.
Szándékaink szerint, 2006-ban – ezt a készülõ pályázati kiírás is tükrözi – nagyobb figyelmet
kívánunk szentelni a NKÖM, általa az egész múzeumi szakma olyan feladatainak is. Ez egyfajta
kényszer, de a múzeumügy alapvetõ érdeke.
Ezen túl is, a Kollégium tagjai kollegiális módon, teljes egyetértésben mûködtek együtt a
NKÖM Múzeumi Fõosztály jelenlevõ képviselõjével, aki észrevételeivel, javaslataival, ill.
információival hatékonyan egészítette ki a kollégiumi tagok tevékenységét.
2.3. A múzeumi szakma álláspontja az NKA-val kapcsolatban messzemenõen elismerõ.
Különösen a nem állami fenntartású intézmények kezelik úgy, mint – olykor egyetlen – „partnerüket”
szakmai céljaik megvalósításában. Az NKA mind a pályázható témákban, mind a támogatások
összegében lényegesen hatékonyabb egyéb pályázatoknál. Hozzá kell azonban tennünk, hogy a 2005.
évi kötelezõ „tartalékképzés” nem erõsítette az NKA presztizsét! Éppen a kiszámíthatóság szenvedett
csorbát. Nem tudom megítélni, hogy közvetlenül összefügg-e ezzel a ténnyel, de kommunikáció
megerõsítése sem tudta kellõen alátámasztani az NKA megismerésének és megismertetésének
programját. Szerencsétlenül alakult, hogy éppen ebben az esztendõben indult el az új kommunikációs
stratégia, amikor a megszorítások hatása erõteljes visszhangot keltett – láthatóan erõsebbet a tervezett
kommunikációnál.
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3. Mûködési kérdések
3.1. Az NKA adminisztratív és technikai mûködése biztos hátteret jelentett a kollégium
mûködéséhez, a kötelezõ tartalékképzés okán lelassított szerzõdéskötések és kifizetések
természetesen nem ebbe a körbe tartoznak. Lehetõségeikhez mérten, az NKA szakemberei
hatékonyan segítették a tevékenységünket, külön is köszönet illeti ezért a kollégium titkárát, Nagy
Józsefnét. A pályázatok feldolgozása, a döntések elõkészítése gyors volt, minden részletre kiterjedt a
figyelem, így a kollégiumi tagok jószerével minden szóba jöhetõ segítséget megkaptak a
munkájukhoz.
3.2. A pályázók számára elsõsorban az NKA visszafogott pénzügyi mûködése okozott gondot.
Jelentõsen megnõtt a módosítási kérelmek száma, ami arra vezethetõ vissza, hogy késõn kapták meg a
pályázók a szerzõdéseket, ill. a pályázati pénzeket. Több pályázó a pályázati témát illetõen is
módosítást kért, mivel – tárgyvásárlások esetén – az eladó megunta a várakozást és visszalépett.
3.3. Az Igazgatóság és a kollégium kapcsolata korrekt, több támogatást igazából nem is várunk
tevékenységünkhöz az Igazgatóság részérõl. Az év folyamán – a tervezett átalakítás folyamatában –
az Igazgatóság számos alkalommal kérte a kollégium véleményét, a magunk eszközeivel minden
alkalommal igyekeztünk reflektálni ezekre a kérdésekre. Az, hogy a megváltozó pénzügyi kondíció
kommunikálása ellentmondásos volt, az sem egyszerûen az NKA hivatalának felelõssége.
3.4. A pályázatok minden területen túlbürokratizáltak, a támogatások elnyerése a kultúra
finanszírozása területén is komoly feladatot ró a pályázókra. A zömében önkormányzati, ill. állami
fenntartású intézményektõl olyan igazolásokat kér a pénzügyi szabályozás, ami az esetükben
jószerével értelmetlen. Ennek jogszabályi hátterét az NKA nyilván nem tudja megváltoztatni. Az
esetleges pótlások bekérésével, az NKA meglehetõsen rugalmas rendszert alakított ki: a legritkább
esetben zárja ki formai okok miatt a pályázót. Vagyis, úgy gondoljuk, hogy a rendszer jelenlegi
formájában fenntartható, mûködõképes.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A pályázatok számában érdemi változás nem figyelhetõ meg. Nincs érdemi változás a
pályázatok színvonalában sem: a pályázók jelentõs része rutinszerûen készíti el azokat. Ezen persze
nem lehet csodálkozni, hiszen az intézmények zömében muzeológusok írják a pályázatot, akik
elsõsorban a pályázati tematika szakmai kérdéseiben járatosak. Nem figyelhetõ meg erõteljesebb
elmozdulás a részterületek között sem, ami részben bizonyára a pályázati kiírás tematikai
változatlanságával magyarázható, részben pedig azzal, hogy az NKA pályázata a muzeális
közgyûjtemények szakmai munkájának elsõ számú letéteményese. (Különösen az önkormányzati
fenntartású intézményeknél.) Amint más pontokban is jeleztük, a pályázatok lényegében a múzeumi
szakág egész tevékenységét lefedik.
Folytatandónak tartja a kollégium azt a gyakorlatot, hogy a pályázatokat egyszerre, az év
legelején írja ki. Az intézmények munkaterv alapján végzik a feladataikat, tehát jobbára belátható az
éves tevékenységük. Ugyanakkor a pályázati bírálat során jobban követhetõk a szakmai elvárások,
jobban kifejezhetõ a feladatrendszer belsõ aránya. Ezzel párhuzamosan, minimálisra csökkentettük
az egyedi elbírálású pályázatok lehetõségét: lényegében a szakterület központi folyóiratainak
megjelentetését és évente visszatérõ, központi rendezvényeit tartottuk ebben a körben.
A Múzeumi Kollégium gyakorlatában, ebben az évben jelent meg a visszatérítendõ támogatás
igénylése. Ennek a bírálati szempontjait még nem alakítottuk ki. Belátva annak hasznát, hogy a
visszatérítendõ támogatások hatékonyabbá tennék a pályázatokra rendelkezésre álló keretet, a
Kollégium jelenlegi mûködési rendjébe nehezen lenne beilleszthetõ az ilyen kérések rendszeres és
folyamatos elbírálása. Ez a testület nem is alkalmas, de nem is hívatott annak megítélésére, hogy a
visszatérítendõ támogatást igénylõ intézmény képes-e teljesíteni gazdasági vállalást, s nem
fenyegeti-e veszély a rendes, éves pályázatok pénzügyi keretét. Ez a forma csak az NKA hivatalával
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való folyamatos konzultáció, s heti kollégiumi ülések révén lenne megvalósítható. Nem biztos, hogy
ennek lebonyolítását a szakmai kollégium hatáskörébe kell utalni.
4.2. A kollégium 3 utólagos ellenõrzésben vett részt, a tapasztalatok – abban az értelemben,
hogy a pályázók hasznosan használták fel a támogatást és azzal idõben elszámoltak – általában
pozitív. Más kérdés, hogy az ellenõrzésben résztvevõ muzeológus nem tud csak az NKA, ill.
kollégium elvárásaira figyelni, általánosabb szakmai benyomásokat is szerez. Ebben az értelemben
már nem egyértelmû a kép. A pályázók mentségére szól, hogy a pályázat megfogalmazása és a téma
megvalósítása (a támogatás felhasználása) között meglehetõsen hosszú idõ telik el, közben a célok
valamelyest módosulnak. Szembetûnõ ez a múzeumi periodikák esetében: akár egy év is eltelhet a
pályázat beadása és a megjelenés között, közben a megcélzott tematika módosul. Ez azonban nem
jelenti, hogy nem reális, és – ha más módon is – nem hasznos a pályázat megvalósítása.
4.3. A kialakult pályázati rendszert alkalmasnak tartjuk a jelenlegi elvárások kielégítésére. A
pályázati támogatás megszerzésére elvileg egyenlõ esélye van minden intézménytípusnak, más
kérdés természetesen, hogy a valóságban a döntések a múzeumi intézményrendszer hierarchiáját
tükrözik. Magam nehezen tudom elképzelni, hogy – a közgyûjteményi szakterület finanszírozásának
jelenlegi rendszerében és helyzetében – az NKA tevékenysége, „beavatkozása” sokat tudna
változtatni, javítani a helyzeten. A támogatások hatékonysága és a kultúrához való hozzájutás –
látszólagos – esélyegyenlõsége kényes egyensúlyának megbontása nélkül érdemi elmozdulás aligha
remélhetõ. Megítélésem szerint, s ezt természetesen fõleg a múzeumi szakterületre értem, az NKA a
jelenlegi helyzetben keveset tehet anélkül, hogy az ne érintené a finanszírozás egész kimért
rendszerét.

Viga Gyula s. k.,
a Múzeumi Szakmai Kollégium
elnöke
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ÉPÍTÕMÛVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Hegedûs Péter
Titkár: Pusztai Mária
db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

107 000 000

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+ ; – )

3

Tárgyévi keretet terhelõ elõzõt megelõzõ évi kötelezettségvállalás (–)

0

0

4

Idei keretet terhelõ elõzõt évi kötelezettségvállalás (–)

7

–18157000

5

egyéb évközi keretmódosítások ( + ; – )

6

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

0

39 287 368
128 130 368

2005. évi döntések
7

Beérkezett pályázatok

209

Támogatott pályázatok
8

pályázati felhívás szerint

88

119 589 085

9

címzett

0

0

10

egyedi

6

9 941 250

94

129 530 335

11

ÖSSZESEN:

12

ebbõl céltámogatás

2

45 100 000

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ elsõ évi kötelezettségvállalás

1

8 000 000

14

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ második évi kötelezettségvállalás

0

0

15

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ évek kötelezettségvállalás
összesen

1

8 000 000

16

Támogatott pályázatok mindösszesen (11+15)

95

137 530 335

17

2005. évi keretmaradvány (6–11)

–1399967

18/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

0

0

18/2

Szakterület támogatása [60] Kultúra 2000 id.szakmai koll.

1

6 250 000

18/3

Szakterület támogatása [66] Kiemelt kulturális események id.szakmai koll.

1

36 000 000

19

Szakterület egyéb támogatása összesen

2

42 250 000

20

A szakterület tárgyévi összesenes támogatása (3+4+11+19)

96

153 623 335
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai tartalmi kérdések
1.1. Kollégiumunk végezte a Budapesti Õszi Fesztivál keretében létrejött „A jövõ mûvészei –
mûvészek a jövõnek” c. program pályáztatását. Kiírását a mûvészeti szakkollégiumok vezetõinek
bevonásával készítettük, és a programok létrehozására álló kevés idõ ellenére számos sikeres
programot, valamint az NKA–nak és nyolc mûvészeti kollégiumának jelentõs súlyú nyilvánosságát
eredményezte. Ennek keretében valósult meg az újra-indítása óta 35 éves építész Mesteriskola
„páros” kiállítása az Építészek Házában és a mellette lévõ Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Átriumában, melyek igényes, sikeres, nagy látogatottságú programok voltak.
Kiemelten kezeltük „Az építészeti nyilvánosság helyzetét és a hazai építészeti kultúrában
játszott szerepét vizsgáló kutatás”-t, melyre meghívásos pályázatot írtunk ki. A kutatás 2006-ban
készül el.
1.2. A kollégium 2005. évi pályáztatásában kiemelt szerepet kapott a kortárs építészet napi
kultúrában való jelenlétének növelésére, széleskörû megismertetésére irányuló kiírás, mely a
médiákat (TV-és rádiómûsorok, napi-és hetilapok) igyekezett e cél érdekében mozgósítani. Tudtuk,
hogy erre fordítható eszközeink szinte csak jelképesek, de bíztunk abban, hogy kiírásunk mintegy
figyelemfelhívó katalizátorként megmozdítja az adott témakörben egyébként érdekelt alkotókat, s
ebben nem is csalatkoztunk. TV-k, rádió- és napilapok jutottak kiírásunk kapcsán támogatáshoz,
melyek közül néhány mûsor már nagy sikerrel – szakmai elismerés mellett – fut (pl.: „Tizenkét
kõmûves”, HIR TV).
1.3. A tapasztalatok és a szakmai ellenõrzés alapján az Építõmûvészeti Kollégium által
támogatott pályázatok sikeresnek tekinthetõk. A kollégium támogatási lehetõségei csak részbeniek és
a 2005. évi pénzügyi lehetõségeink oly szûkösek voltak, hogy a kollégium döntései során erõs –
sokszor fájdalmas – szelekcióra kényszerült.
1.4. Az építészeti mû, – mely tárgyiasulásához mecénást (építtetõt) igényel –, összetett
vállalkozási folyamat keretében valósul meg, s mint ilyen, az építészeti mû létrehozása az NKA által
közvetlenül nem támogatható. Így a kollégium lehetõségei többé-kevésbé a pályázati felhívásokban
foglalt témakörökre korlátozódnak, melyeken belül a hangsúlyt a kortárs építészet napi kultúrában
való jelenlétének növelése irányába igyekeztünk eltolni.
1.5. Alapvetõ hangsúlyváltás nem szükséges. A beérkezett pályázatok témabeli arányai
kiegyensúlyozottnak mondhatók, minden területnek, korosztálynak van helye. Az építõmûvészet
problémái egyediek; épített terekben töltjük napjainkat, körülvesz minket az épített világ, mely
akarva-akaratlanul hat ránk, kikerülhetetlenül formálja tudatunkat, alakítja ízlésünket. Ennek,
valamint annak tudatosítása, hogy az építészet kultúránk meghatározó része, hordozója és
befogadója, identitásunkat hordozó kultúrtörténet, lényegesen több teret, és ismertséget szükséges
kapnia. Ennek támogatása a Kollégium fontos feladata.
2. Stratégiai kérdések
2.1. Kollégiumunk pályázati kiírásait a Bizottság döntéseinek, és a szakmai szempontoknak
figyelembe vételével készítette.
2.2. Az NKA és NKÖM jelenlegi viszonyáról most is elmondható, hogy abba a kollégium felõl
kevéssé látni bele. Az NKA Bizottsága és a kollégium viszonyában a támogatások és lehetõségek
legjobb felhasználását, a pályázók nagyobb mértékû támogatását szükséges elérni. A Bizottságnak az
építõmûvészet helyzetét, a társadalomra gyakorolt hatását és körülményeit alaposan, belülrõl ismerõ
és átérzõ, azt ott erõteljesen képviselõ építész tagja nincs, de a Bizottság kijelölt tagjával (Gaál
József), kapcsolatunk kifogástalan, közvetlen és rendszeres.
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2.3. Az NKA, és az Építõmûvészeti Kollégium mûködésének ismertsége a szakmán belül
növekszik. Az NKA tevékenységének eredményességét a pályázók a sikeresen támogatott
pályázataik aránya alapján ítélik meg. E tekintetben a helyzet 2005 folyamán romlott, mivel az
igények a lehetõségeket sokszorosan felülmúlták, és számos – egyébként támogatásra érdemes –
pályázatot kellett elutasítanunk. Kollégiumunk „ A jövõ mûvészei – mûvészek a jövõnek” program
pályáztatásával, ezen belül a megvalósult építõmûvészeti programokkal az NKA és mûvészeti
szakkollégiumai ismertségének növeléséhez is hozzájárult.
3. Mûködési kérdések
3.1. Az NKA adminisztratív és technikai mûködésével kapcsolatban nem érzékelünk
különösebb problémát. Az internetes kapcsolattartás általánossá vált. Az átköltözés után a korábbi
„helyszûke” okozta gondok megoldódtak, ugyanakkor keletkeztek újak; nem értjük, miért kell az
épületbe való bejutáshoz a „hétfejû sárkány fejeit levágni”, vagyis a korábbihoz képest
nagyságrendekkel többe kerülõ biztonsági rendszert és õröket fenntartani!?
3.2. A pályázók a bürokráciával találkoznak elsõsorban, a sok beszerzendõ hivatalos irat
megnehezíti a dolgukat. A pályázók – különösen az elõször pályázók – (bár ilyen egyre ritkábban
van) gyakran hibáznak. A kiírásokban foglalt pályázati idõszakok és címek gyakran hibásak, mellyel
ráfordításaik kárba veszhetnek. A kiírások, pályázati ûrlapok és az azokhoz tartozó kitöltési utasítás
internetes elérhetõsége sokat segít a pályázóknak.
3.3. Az Igazgatóság és a kollégiumok kapcsolata megfelelõ; a titkáron keresztül szinte „napi” a
kapcsolat, egyéb ügyekben, mint pl. szakmai ellenõrzések, vagy a döntési folyamat elõkészítése, a
kollégium mindig partnere az Igazgatóságnak. A döntési folyamat elõkészítése során nagy segítséget
jelentene, ha az NKA feltöltött és napra-kész adattárát a kurátorok (személyes kóddal az interneten
belépve) használhatnák, és a pályázók „NKA-s” elõéletét, pályázataikat, a korábbi döntéseket –okos
keresõ program segítségével- pontosan ismerhetnék. Akkor nem fordulhatna elõ, hogy kellõ
információk hiányában hasonló témakörben néhány év elteltével esetleg több kollégium is támogatást
nyújt.
3.4. A bürokráciával kapcsolatban álláspontunk változatlan; A bürokrácia – jól kezelve –
bizonyos fegyelem, következetesség. Ennek szükséges mértékét a kollégium nehezen tudja
megítélni, de jelenlegi mértékét nem tartja zavarónak. Amit viszont jogszabály ír elõ, de
megváltoztatását jó lenne képviselni, az az értelmetlen bürokrácia a kollégiumi tagok
vagyonnyilatkozatával kapcsolatban, hiszen itt a mûködés szabályozása nyílt, az összegek pedig
olyan alacsonyak!
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A beérkezett pályázatok száma és anyagi igénye várakozásainknak megfelelõ volt.
Elmondható, hogy csak szakemberek pályáztak. A kollégiumhoz pályázatot benyújtók között a
rendszeresen pályázók vannak többségben, akik már ismerik az NKA pályáztatási rendszerét, és ma
ez már nem okoz nekik problémát.
Az arányok a korábbi évekhez hasonlóak, a pályázatok nagyobbik része Budapestrõl érkezik.
Budapestre koncentrálódik az összefogó egyesületek, felsõfokú oktatási intézmények jelentõs része.
Elgondolkodtató ugyanakkor, hogy az ország mintegy negyedérõl nem érkezik pályázat, ami az NKA
országosan nem kellõ ismertségére utal.
Az egyes területek aránya nagyjából megegyezik az elõzõ évekével. Újabb területet az 1.2.
pont alatt ismertetett kiírásunk „mozgatott meg”.
4.2. Az utólagos ellenõrzésrõl és annak eredményérõl az ellenõrzési osztály minden esetben
írásban tájékoztatott, szakmai ellenõrzésben pedig a kollégium kijelölt tagja mûködött közre.
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4.3. A pályázókkal az NKA-nak gyakori, személyes kapcsolata van, így minden lehetséges
segítséget igyekszik megadni, de úgy látjuk, hogy ez gyakran személyes vállalás, és nem közismerten
intézményes módon történik. Ugyanakkor elmondható, hogy a támogatáshoz nem jutó szakmai
csoportok többnyire nem azért nem kapnak támogatást, mert felkészületlenek, hanem, mert a
kollégium szakmai döntése-, vagy a rendelkezésre álló keretösszeg miatt nem támogatja õket. A
szakmai kollégiumnak nem lehet feladata, hogy felkészítsen pályázókat a pályázásra, a programok
elõkészítésének és lebonyolításának megtanítására.
Összefoglalva:
A kollégium 2005. évi támogatásai a magyar építõmûvészet jobb megismerését, a kortárs és a
közelmúlt építõmûvészetének médiákban való megismertetését, valamint kutatását és feldolgozását,
az építészek EU-béli helyzetét és szervezeteit megismertetõ rendezvényeket és elõadásokat, illetve a
magyar építészek szakmai szervezeteinek az EU-ban mûködõ nemzetközi építész szervezetekkel
történõ rendszeres kapcsolattartását, valamint a felsõfokú építészeti oktatás színvonalának emelését
célozták. A kollégium figyelmet fordított a határon túli magyar építõmûvészeti kultúra támogatására
és a fiatal építészek pályázataira.
A vitát követõen a döntések egyhangúlag vagy szavazattöbbséggel történtek. A kollégiumi
tagok összeférhetetlenségét elõre, írásban jelezni kellett, amely tényt a jegyzõkönyvben rögzítettünk.

Hegedûs Péter s. k.,
az Építõmûvészeti Szakmai Kollégium
elnöke
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ISMERETTERJESZTÉSI
ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA
SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Kocsis András Sándor
Titkár: Dallos Nagy Gabriella
db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

238 000 000

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+ ; – )

3

Tárgyévi keretet terhelõ elõzõt megelõzõ évi kötelezettségvállalás (–)

4

Idei keretet terhelõ elõzõt évi kötelezettségvállalás (–)

5

egyéb évközi keretmódosítások ( + ; – )

222 102 971

6

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

314 471 466

29 000 000
0

0

79

–174631505

2005. évi döntések
7

Beérkezett pályázatok

1 266

Támogatott pályázatok
8

pályázati felhívás szerint

275

327 120 000

9

címzett

0

0

10

egyedi

7

11 950 000

282

339 070 000

11

ÖSSZESEN:

12

ebbõl céltámogatás

79

231 050 000

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ elsõ évi kötelezettségvállalás

26

31 928 655

14

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ második évi kötelezettségvállalás

0

0

15

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ évek kötelezettségvállalás
összesen

26

31 928 655

16

Támogatott pályázatok mindösszesen (11+15)

308

370 998 655

17

2005. évi keretmaradvány (6–11)

18/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

18/2
18/3

–24598534
70

299 535 500

Szakterület támogatása [54] Édes ANYANYELVÜNK II.

1

12 000 000

Szakterület támogatása [60] Kultúra 2000 id.szakmai koll.

1

3 750 000

72

315 285 500

354

479 723 995

19

Szakterület egyéb támogatása összesen

20

A szakterület tárgyévi összesenes támogatása (3+4+11+19)
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A kollégium beszámolója*
A 8 tagú kollégium a 2005. évben 7 alkalommal ülésezett. Ezen felül egy alkalommal nem volt
határozatképes. Valamennyi ülésen egyhangúan hozta meg a kollégium döntéseit. Ebben az évben is
sikerült megoldanunk, hogy a nagy számú pályázatok és a rendelkezésünkre bocsátott elosztható
összegeket, ha nehezen is, de arányban tartottuk. A kollégium így nem utasított el olyan pályázatot,
mely egyértelmûen érdemes volt támogatásra.
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. Milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a Bizottság által 2005-re megszabott kiemelt témák
pályáztatásában?
A kollégium a TÁRKI kutatási programját fogadta el 2005-ben a 10 és 18 év közötti korosztály
olvasási és könnyvásárlási szokásai címmel, melynek eredményei áprilistól válnak hozzáférhetõvé.
1.2. Volt-e a szakmai kollégiumnak saját kiemelt szakmai programja és milyen eredménnyel
sikerült végrehajtania?
A kollégium a MASZRE-vel közösen 23 alkotónak tudott támogatást adni új ismeretterjesztõ
mûvek megírására, melyek egy részének ebben az évben a megjelentetéshez is hozzá tud járulni,
végigkísérve így a mû megszületését az utolsó mozzanatig.
A KvVM-mel közösen az ismeretterjesztõ folyóiratokon belül évek óta kiemelten tudja
támogatni a természetvédelemmel foglalkozó, a környezettudatos szemléletet erõsítõ folyóiratok
megjelentetését.
1.3. Megítélésük szerint volt-e olyan szakmai elképzelés, amelynek pályáztatása sikertelenül
végzõdött?
A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülése, illetve más csoportok 2006. évi
kiállítási és rendezvényprogram tervezetét 2005 évben elõször nem a kollégium bírálta el. Az általa is
egyhangúlag elfogadott javaslatot nem sikerült maradéktalanul támogatnia az újonnan életre hívott
ideiglenes kollégiumnak.
1.4. Mennyire voltak a pályázatok – visszanézve – azonosíthatók a szakterület alapvetõ
problémáival? Milyen területek voltak ezek? Milyen problémákra nem sikerült reagálni és miért?
A kollégium pénzügyi kerete nem tette lehetõvé, még az év közbeni két keretemeléssel együtt
sem, hogy mindazt a támogatást odaítélje, amelyet a pályázatok szakmai színvonala indokolt volna.
Ezen a helyzeten csak a kollégium pénzügyi keretének jelentõs, 600 millió forintra történõ emelése
tudna változtatni.
1.5. Milyen területekre kellene kiterjeszteni a jövõben a pályázati lehetõségeket, vagy van-e
igény és mód jelentõs mértékû hangsúlyváltásra a jelenlegi pályázati kiírásokhoz képest?
A kollégium az ismeretterjesztés és környezetkultúrán belül egy kissé el kíván mozdulni a
tudományos mûvek támogatása irányába, amely szándékát már a 2006. évre kiírt pályázati felhívása
is tükrözi.
2. Stratégiai kérdések
2.1. A 2005. évre a Bizottság által korábban megfogalmazott, fontosnak ítélt kérdésekre,
irányelvekre helyezték-e a kollégiumok döntéseik hangsúlyát?

* Kocsis András Sándorral egyeztetve, a kollégium beszámolóját a jelenlegi elnök írta meg. (A szerk.)
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A kollégium úgy véli, döntései összhangban vannak a Bizottság által megfogalmazott
irányelvekkel.
2.2. Hogyan ítélhetõ 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, 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 összegû támogatást.
2.3. Van-e megismerhetõ álláspontja a szakmai közvéleménynek az NKA tevékenységérõl,
hiányosságairól, eredményeirõl? Érzékelhetõvé vált-e az NKA-nak a korábbinál erõteljesebb
kommunikációja?
A kollégium álláspontja szerint a szakma korábban is informált volt az NKA tevékenységérõl,
eredményeirõl amelyet a pályázatok nagy száma is jelez. Folyamatosan figyelemmel kísérik a rólunk
szóló híradásokat. Az erõteljesebb kommunikáció a nagyközönséget érte el a korábbiaknál jobban l.
3. Mûködési kérdések
3.1. Az NKA adminisztratív és technikai mûködése, mûködtetése milyen területeken,
megoldásokban okozott problémát a szakmai kollégiumnak?
Az NKA adminisztratív és technikai mûködése nem okozott problémát a kollégium
munkájában. A határidõk némi eltolódását nem ez, hanem a pályázatok nagy száma idézte elõ.
3.2. Milyen problémákkal találkoztak a pályázók az Önök ismeretei szerint? Van-e javaslatuk
ezek megoldására, de legalább enyhítésére?
A pályázók némileg bonyolultnak ítélik a pályáztatás formalitásait. Konkrét javaslatokat
azonban nem tettek.
3.3. Megfelelõ-e az Igazgatóság és a kollégiumok kapcsolata? Hol és hogyan kellene több
segítséget kapnia a kollégiumoknak a pályázatok megfelelõ elõkészítéséhez; valamint hol és hogyan
a döntési folyamathoz?
A kollégium és az Igazgatóság kapcsolata megfelelõ. A nyújtott segítség megfelelõen segítette
munkánkat.
3.4. Megítélésük szerint vannak-e olyan bürokratikus elõírások, van-e túlszabályozás,
felesleges formalizmus, amelyek nem jogszabályon alapulnak és ily módon elhagyhatók,
csökkenthetõk lennének; vannak-e olyanok, amelyeket jogszabályok írnak elõ, de képviselnünk
kellene megváltoztatásukat?
Túlszabályozást egy ponton érzékel a kollégium, a folyóiratoknál. Itt magasnak érezzük a
80%-os odaítélési minimumot, elõnyösebb lenne, ha ennek megítélését a Kollégium saját
hatáskörben dönthetné el. Úgy értékeljük, hogy elegendõ lenne a 80%-ot az ajánlás szintjén tartani.
4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A korábbiakhoz képest észlelhetõ-e változás a pályázatok számában, felkészültségében,
szakmai színvonalában, vagy valamely részterület elõretörésében, illetve visszaszorulásában?
A pályázatok színvonala egyenletesen javul. Úgy érzékeljük, hogy némileg nõtt a többszerzõs
munkák száma, valamint az újrakiadások száma is növekedett. Csökkent viszont azoknak a
pályázatoknak a száma, amelyek egyértelmûen üzleti vállalkozások számára kívántak támogatást
elnyerni.
4.2. Van-e ismeretük utólagos ellenõrzésrõl és ezek tapasztalatiról?
Utólagos ellenõrzésrõl a kollégium nem kapott információt.
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4.3. Van-e általános feladata az NKA-nak a pályázati felkészülés javításában, esetleg
erõteljesebb szelekció meghirdetésében és megvalósításában, vagy másfelõl eddig pályázati
támogatáshoz nem jutó szakmai csoportok, irányzatok felkészítéséhez és preferálásához?
Véleményünk szerint hasznos lenne, ha az NKA foglalkozna az egyéni pályázók
felkészítésével, illetve az eredménytelen pályázatok okainak áttekintésével.

Székely Gábor s. k.,
az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra
Szakmai Kollégium elnöke
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MÛEMLÉKI ÉS RÉGÉSZETI
SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Román András(=)
Titkár: Nagy Józsefné
db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

412 000 000

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+ ; – )

3

Tárgyévi keretet terhelõ elõzõt megelõzõ évi kötelezettségvállalás
(–)

0

0

4

Idei keretet terhelõ elõzõt évi kötelezettségvállalás (–)

3

–8187500

5

egyéb évközi keretmódosítások ( + ; – )

6

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

802

141 970
403 955 272

2005. évi döntések
7

Beérkezett pályázatok

300

Támogatott pályázatok
8

pályázati felhívás szerint

141

392 313 302

9

címzett

0

0

10

egyedi

2

11 500 000

143

403 813 302

11

ÖSSZESEN:

12

ebbõl céltámogatás

0

0

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ elsõ évi kötelezettségvállalás

6

22 280 000

14

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ második évi kötelezettségvállalás

0

0

15

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ évek kötelezettségvállalás
összesen

6

22 280 000

16

Támogatott pályázatok mindösszesen (11+15)

149

426 093 302

17

2005. évi keretmaradvány (6–11)

141 970

18/1

Szakterület támogatása miniszteri keretbõl

3

5 000 000

18/2

Szakterület támogatása [60] Kultúra 2000 id.szakmai koll.

4

18 505 880

19

Szakterület egyéb támogatása összesen

7

23 505 880

20

A szakterület tárgyévi összesenes támogatása (3+4+11+19)

150

419 131 682
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. A kollégium 2005. évre nem kapott kiemelt témát.
1.2. A kollégiumnak kiemelt szakmai programja nem volt.
1.3. A kollégium pályázatai sikeresek voltak, a pályázatokra jelentkezõk száma lényegesen
meghaladta a korábbit, a programok lebonyolítása elõrehaladt, több esetben be is fejezõdött.
1.4. A pályázatok a szakterület alapvetõ problémáit az anyagi lehetõségek korlátai miatt
alapvetõen nem oldhatják meg – a mûemléki támogatási rendszer a rendelkezésre állónál
nagyságrendileg nagyobb forrásokat igényel. Mindazonáltal a rendelkezésre álló források is jelentõs
segítséget adnak a terület számára, a mûemléki szakemberek és tulajdonosok alapvetõen bizalommal
és várakozással tekintenek a pályázati rendszerre. A pályázati felhívások ugyanakkor nem mozgattak
meg alapvetõen új szakmai területeket, melyek közvetlen ösztönzése azonban épp a források hiánya
miatt nem idõszerû.
1.5. Hangsúlyváltásra nem látok lehetõséget, érdemi változást a források jelentõs bõvülése
okozhatna. Új profil megjelenésére a következõ pályázati idõszakban egyes szakterületek célzott
megnevezésével lenne lehetõség, ami azonban további elõkészítõ munkát igényel.
2. Stratégiai kérdések
2.1. Ld. 1.1. kérdésre adott választ.
2.2. A kollégium viszonya a NKÖM kiemelt szervezetével, a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatallal példamutató. A KÖH területi felügyelõi szerepet kapnak a támogatási folyamat
kontrolljában, ami amellett, hogy biztosítja a munkák szakmai kontrollját, segíti az érintett szereplõk
munkájának összehangolását. Az NKA-n belül Deme Péter a Bizottsági tagjaként rendkívül sok
segítséget nyújtott mind az aktuális kérdések kibontásához, mind a kollégium hosszú távú
mûködésének kialakításához.
2.3. A kollégium mûködése viszonylag rövid idõszakra tekint vissza, az általános pozitív
visszajelzéseken kívül konkrét szakmai vélemény még nem fogalmazódott meg. A kollégium
kommunikációja a 2005. szeptemberi NKA részére biztosított PR akció révén javult, bár annak
eredményességérõl konkrét visszajelzések nem születtek.
3. Mûködési kérdések
3.1. Az elmúlt évben a kollégium mûködéséhez minden érdemi segítséget megkapott az NKA
munkatársaitól.
3.2. A pályázók számára általában a régészeti ásatási engedélyek és a mûemléki építési
engedélyek beszerzése, a munkák ütemezése jelent gondot. Mivel az engedélyeztetés az NKA
hatáskörén kívül esik, s a kollégium felfogása szerint ezek beszerzése nem a pályázati idõszak
feladata, ennek kapcsán aktív lépéseket nem tervezünk. A munkák ütemezhetõsége érdekében
továbbra is igyekszünk a pályázati idõszakot az év elejére koncentrálni, mert mind a régészeti, mind
az építési feladatok szezonális jellegük miatt akkor szervezhetõek hatékonyan, ha a pályázatok
eredménye nagyjából az I. negyedév végére ismertté válik.
3.3. Az eddigi gyakorlat szerint igen jól mûködött, továbbra is meg kell tartani a lehetõséget
arra, hogy a pályázatok elõkészítéséért és felülvizsgálatáért szerzõdéses partnerek segítsék a
kollégium munkáját. Ennek fedezetét a pályázatok nevezési díja biztosítja.
3.4. Az összeférhetetlenségi szabályok miatt kialakuló általános ellehetetlenülés gondján
túlmenõen nem látok bürokratikus akadályokat.
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4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A kollégium rövid élete alatt két pályázati ciklus zajlott le. Már ez a két ciklus is mutatta,
hogy a pályázati lehetõség ismertebbé válásával a támogatások igénybevételére hatalmas igény van.
A túljelentkezés az új évben várhatóan tovább növekszik! A kollégium pályázatain belül mindez
elsõsorban a mûemlék-helyreállítási támogatások támogatását érinti. E programban eddig nem volt
tapasztalható egy-egy terület elõretörése, hangsúlyának erõsödése.
4.2. Utólagos ellenõrzésben - még egyszerû kollégiumi tagként - magam is részt vettem. Azt
gondolom, hogy az ellenõrzés pozitív eredményei kellõen igazolták a mûemléki támogatási rendszer
felépítése során beépített kontroll elemeket: építési engedély megléte, utófinanszírozás a munkák
elvégzését és az önrész felhasználását követõen, fényképes szakértõi igazoló jelentés a munkák
elkészültérõl. E rendszert a továbbiakban is fent kívánjuk tartani.
4.3. A támogatási rendszer forrásainak bõvítése nélkül a támogatási csoportok növelése nem
egyszerû. A felkészülés során a pontos, egyértelmû útmutatás kívánatos, melyet azonban az NKA
munkatársai és a Kollégium tagjai is biztosítanak.

Erõ Zoltán s. k.,
a Mûemléki és Régészeti Szakmai
Kollégium elnöke

*A kollégium elõzõ elnöke, dr. Román András elhunyt, a beszámolót a kollégium tagja és utódjául kinevezett elnöke
írta. (A szerk.)

A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK BESZÁMOLÓI

n

NKA HÍRLEVÉL

AZ NKA
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUMAI 2005

815

816

NKA HÍRLEVÉL

n

A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK BESZÁMOLÓI

A SAJÁTOS IGÉNYÛ
– FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLÕ –
EMBEREK MÛVÉSZETI ÉLETÉÉRT 2005
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM*
Elnök: Mohás Lívia
Titkár: Fekete Gabriella
db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

20 000 000

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+ ; – )

3

Tárgyévi keretet terhelõ elõzõt megelõzõ évi kötelezettségvállalás (–)

0

0

4

Idei keretet terhelõ elõzõt évi kötelezettségvállalás (–)

0

0

5

egyéb évközi keretmódosítások ( + ; – )

14 269 298

6

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

34 269 298

0

2005. évi döntések
7

Beérkezett pályázatok

256

Támogatott pályázatok
8

pályázati felhívás szerint

92

33 700 000

9

címzett

0

0

10

egyedi

0

0

92

33 700 000

11

ÖSSZESEN:

12

ebbõl céltámogatás

0

0

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ elsõ évi kötelezettségvállalás

0

0

14

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ második évi kötelezettségvállalás

0

0

15

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ évek kötelezettségvállalás
összesen

0

0

16

Támogatott pályázatok mindösszesen (11+15)

92

33 700 000

17

2005. évi keretmaradvány (6–11)

* A kollégium beszámolót nem küldött. (A szerk.)
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A pályázatot a kollégium az alábbi célkitûzéssel írta ki:
Segíteni a sajátos igényû embereknek abban – egyenlõ esélyük, társadalmi befogadásuk
érdekében –, hogy javuljanak a kulturális, mûvészeti, mûvészetterápiás programokhoz való
hozzáférési esélyeik, valamint támogatást nyújtani a társadalmi befogadásukat segítõ
szemléletformálásban.
A pályázaton magánszemélyek nem vehettek részt, a pályázók köre a felsoroltakból került ki:
hazai és határon túli gazdasági társaságok, jogi személyiséggel rendelkezõ állami, önkormányzati
intézmények, nonprofit szervezetek.
Elõnyt élveztek a sajátos igényû emberek érdekében tevékeny vagy ilyen szervezettel
együttmûködõ pályázók.
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DIGITÁLIS MÉDIAMÛVÉSZET 2004
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Peternák Miklós
Titkár: Fekete Gabriella
db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

0

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+ ; – )

3

Tárgyévi keretet terhelõ elõzõt megelõzõ évi kötelezettségvállalás
(–)

0

0

4

Idei keretet terhelõ elõzõt évi kötelezettségvállalás (–)

0

0

5

egyéb évközi keretmódosítások ( + ; – )

6

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

147 000 000

0
147 000 000

2005. évi döntések
7

Beérkezett pályázatok

97

Támogatott pályázatok
8

pályázati felhívás szerint

34

146 999 307

9

címzett

0

0

10

egyedi

0

0

34

146 999 307

11

ÖSSZESEN:

12

ebbõl céltámogatás

0

0

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ elsõ évi kötelezettségvállalás

0

0

14

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ második évi kötelezettségvállalás

0

0

15

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ évek kötelezettségvállalás
összesen

0

0

16

Támogatott pályázatok mindösszesen (11+15)

34

146 999 307

17

2005. évi keretmaradvány (6–11)
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A kollégium beszámolója
Nevétõl eltérõen a szakmai kollégium 2005-ben kezdhette meg az érdemi munkát, így a
pályázati kiírás, a döntés, a pályázati értékelések, a pályamûvek bemutatása a 2005-ös évben történt.
Ennek oka a pályázat sajátos feltételeiben rejlik: Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma biztosították a forrásokat s a kiírás
kapcsolódott a “Jövõ háza” projekthez, melynek többszöri módosulása valamint a két minisztérium
közötti egyeztetések az eredetileg elképzeltnél hosszabb idõt vettek igénybe.
A pályázati kiírás a modern információs technika, az új médiumok lehetõségeit kreatív módon
használó új médiamûvészeti alkotások megvalósításának és nyilvánosságra segítésének támogatására
147 millió forintot irányzott elõ. Magyarországon ilyen összegû támogatás még soha nem állt
rendelkezésre új médiamûvészeti alkotások pályázati úton történõ létrehozatalára. A korábban –
eddig két alkalommal – meghirdetett ugyancsak ideiglenes, nevében a digitális szót viselõ
kollégiumok pályázatai nem választották külön a digitalizálást a – közelebbrõl meg nem határozott –
digitális technikával készült mûalkotásoktól, vagyis egyszerre lehetett pályázni analóg formában
meglévõ információk digitalizálására és új alkotásokra, mely kategóriák nehezen összemérhetõek.
Jelen kiírás – összhangban a mecénás szándékaival – e csapdát elkerülve kifejezetten a mûvészi
produkció létrehozására és bemutatására irányult, megjelölve a bemutatási kereteket, vagyis az IHM
“Jövõ háza” programot. Minthogy a számítógép alkalmazása ma már oly mértékben elterjedt, hogy a
tradicionálisnak nevezhetõ médiumok jó részét gyakorlatilag felváltotta (grafikai tervezés, animáció
stb.) a pályázati kiírás egyértelmûvé tette, hogy elsõsorban kiállítási térbe tervezett, az interaktivitás
valamint az újszerû eszközhasználat lehetõségeivel élõ mûvek az esélyesek.
Pályázni lehetett:
a) Új interaktív médiamûvészeti alkotások, installációk terveivel;
b) Már létezõ interaktív médiamûvészeti alkotások továbbfejlesztési és bemutatási tervével;
c) A kommunikációs technikák sajátosságait kreatív módon alkalmazó intermediális projektek
terveivel.
A pályázati kiírásban szerepelt, hogy elbírálás során elõnyt élveznek azok a pályamûvek:
a) amelyek új mûvészi minõséget, a hagyományostól eltérõ megjelenést, látásmódot hoznak
felszínre és a nemzetközi élvonalban is megállják a helyüket;
b) amelyek várhatóan széles közönség érdeklõdésére tarthatnak számot,
c) amelyek koncepciójukban kapcsolódnak a Jövõ Háza programhoz (http://www.ihm.gov.hu/
programok/a_jovo_haza).
Összesen 97 pályamû érkezett, melyek közül 34 tervet támogatott a kollégium, arányaiban
hasonló volt a kért támogatási összegek és a rendelkezésre álló keret viszonya: több mint
háromszorosa volt a pályázók által igényelt támogatás a megítélhetõ összegnek.
A pályázat sajátos eleme volt az a szándék, mely a bemutatási kötelezettségbõl is adódik, hogy
a mûvek megvalósításához és kiállításához szükséges minden (indokolt) költséget elnyerhetett a
sikeres pályázó, amennyiben elfogadta a meghirdetés részeként közzé tett feltételeket, vagyis a
“mûalkotásának felhasználási jogdíj nélküli bemutatását az IHM vagy megbízottja(i) által rendezett
kiállításokon a támogatott program befejezését követõ két éven keresztül, különös tekintettel a Jövõ
Háza programra. A támogatott pályázó a kiállítások idejére a mûvet az alkotás bemutatásához
szükséges eszközökkel együtt díjmentesen bocsátja az IHM vagy megbízottja(i) rendelkezésére. Errõl
a mû elkészültét követõen megállapodást köt a pályázó az IHM képviselõjével.”
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A beérkezett pályamûvek nagy része megfelelõ színvonalú, érdekes és újszerû javaslatokkal
élt, míg néhány pályamunka szerzõi félreértették a kiírást, s így a kollégium ezeket (minõségüktõl
függetlenül, mint a pályázati célokhoz nem illeszkedõ elképzeléseket) kénytelen volt elutasítani.
A pályázat jellegébõl adódóan az értékelés két szakaszban történt: a nyertes pályázóknak
beszámolási kötelezettségük volt a tervezett mû elkészülését követõen, s ennek elfogadása után nyílt
meg számukra a bemutatásra tervezett költségkeret. A meghirdetés – fent említett okokból elõállt –
halasztódása miatt a mû elkészítésére rendelkezésre álló idõ a tervezettnél rövidebb lett, mely több
pályázónál okozott átmeneti gondot: kénytelenek voltak az elsõ szakasz határidejének módosítását
kérni. Minthogy párhuzamosan a Jövõ háza projekt tervezett megnyitója is változott, ez valójában
semmiféle gondot nem okozott. Jelentõsebb problémának tûnt, hogy a Jövõ háza kiállítás koncepciója
is módosult, s így a Millenárison tervezett kiállítási helyszín nem tudta az összes mûvet fogadni és
bemutatni, csak mintegy 2/3-át az elkészült installációknak, azonban a Mûcsarnok szívességébõl
megfelelõ megoldás született a többi alkotás bemutatására is, melyek a Jövõ háza introfesztivál
részeként a Pillanatkép címû kiállításon kerültek nyilvánosságra, vagyis megvalósult ily módon az
eredeti elgondolás. A mûvek mindegyike elkészült s a Jövõ háza program keretében találkozhatott a
közönséggel – a fogadtatás és sajtóvisszhang alapvetõen pozitív volt a mûvek vonatkozásában.
Az a tény, hogy egyidejûleg, nyílt és megfelelõ mértékû finanszírozási feltételek között soha
ennyi új, korszerû médiamû még nem készült Magyarországon, önmagában is sikernek tekinthetõ,
kiemelendõ azonban még, hogy az alkotások nagy részében benne rejlik az a potenciál, hogy
nemzetközi terepen, jelentõs médiamûvészeti fesztiválok és kiállítások kontextusában is
megjelenhessenek, ahol a magyar részvétel általában – s épp a megfelelõ finanszírozás nyomán
létrejött új mûvek hiánya miatt – elenyészõ volt eddig. A médiamûvészet a 21. század
legdinamikusabban fejlõdõ iránya, mely a hagyományos mûvészi munka és funkciók keretei
szétfeszíteni képes, korszerû, látványos, inspiratív mûformákat hozott létre. Az 1990-es évekkel a
világ minden táján új típusú intézmények, médiaközpontok, gyûjtemények, fesztiválok, versenyek,
múzeumok, kutatóintézetek sora nyílt meg, felismerve és támogatva ezen új jelenséget. Ugyancsak
jellegzetes tünet, hogy a meglévõ intézmények átrendezõdése, „mediatizálása” is megkezdõdött: új
típusú, informatív és közönségbarát bemutatási formák sora állt elõ. A médiamûvészet rendszeres
hazai támogatására megfelelõ formát mindeddig nem sikerült kialakítani, azonban e pályázat azt
sejteti, hogy talán ez egy mûködõ megoldás, tehát új mûvek létrehozatalának és bemutatásának
segítése megfelelõ kiindulás lehetne. Épp ezért javaslom a digitális kollégium státusának
átgondolását, ideiglenessége helyett rendszeres mûködtetését. Sokkal jelentõsebb a hozadéka, mint
amekkora befektetést igényel: új mûvek, új eszmék sora jöhetne létre folyamatosan, s ez
tapasztalataim szerint jelentõsen hozzájárulhatna egy új, korszerû Magyarország-kép
megteremtéséhez és megismertetéséhez nem csak külföldön, hanem itthon is.
Megjegyzés: A kollégium mûködése során azt tapasztaltam, hogy az NKA dogozói korrekt,
hozzáértõ, gyors, segítõkész és pontos munkát végeztek, melyért ez úton is köszönettel tartozom.

Peternák Miklós s. k.,
a Digitális Médiamûvészet 2004
Ideiglenes Szakmai Kollégium
elnöke
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POPULÁRIS ZENEKULTÚRA
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Retkes Attila
Titkár: Bitskey Viktória
db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

0

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+ ; – )

0

3

Tárgyévi keretet terhelõ elõzõt megelõzõ évi kötelezettségvállalás
(–)

0

0

4

Idei keretet terhelõ elõzõt évi kötelezettségvállalás (–)

0

0

5

egyéb évközi keretmódosítások ( + ; – )

26 000 000

6

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

26 000 000

2005. évi döntések
7

Beérkezett pályázatok

402

Támogatott pályázatok
8

pályázati felhívás szerint

69

25 200 000

9

címzett

0

0

10

egyedi

1

800 000

70

26 000 000

11

ÖSSZESEN:

12

ebbõl céltámogatás

0

0

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ elsõ évi kötelezettségvállalás

0

0

14

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ második évi kötelezettségvállalás

0

0

15

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ évek kötelezettségvállalás
összesen

0

0

16

Támogatott pályázatok mindösszesen (11+15)

70

26 000 000

17

2005. évi keretmaradvány (6–11)
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A kollégium beszámolója
Az NKA Populáris Zenekultúra Ideiglenes Szakmai Kollégiuma 2005 nyarán a kormányzati
kezdeményezésre létrejött PANKKK (Program a Nemzeti Kortárs Könnyûzenei Kultúráért)
keretében kezdte meg mûködését és annak szerves alkotóelemeként végezte munkáját.
Az ideiglenes kollégium legfontosabb eredményének azt tekinthetjük, hogy a hazai kulturális
élet olyan szereplõinek kínált pályázati lehetõségeket, akik vitathatatlanul értéket teremtenek és
közvetítenek, de az NKA korábbi pályázatain nem vehettek részt, mert az általuk képviselt mûfaj és
stílus nem tartozott a Zenei Szakmai Kollégium hatáskörébe.
A 2005 õszén beérkezett és elbírált pályázatok segítségével értékteremtõ független
hanglemezkiadók mûködését, szerzõi kiadású hanglemezek megjelenését, bemutatkozó
demófelvételek elkészítését, tehetségkutató versenyek szervezését, illetve tehetséges könnyûzenei
elõadók, együttesek pályakezdését tudta támogatni az NKA, a Populáris Zenekultúra Ideiglenes
Szakmai Kollégium rendelkezésére álló, 26 millió forintos keretösszeg segítségével.
A kollégium tagjai voltak: Tóth Zsuzsanna, Rieger Johanna, Koszits Attila, Zsoldos Béla,
Retkes Attila (elnök).
2005. július 27-én jelent meg a Populáris Zenekultúra Ideiglenes Szakmai Kollégium pályázati
felhívása szeptember 9-ei beérkezési határidõvel, az alábbi kategóriákban:
1. Magyar könnyûzenei elõadók, zenekarok elsõ, kereskedelmi forgalomba kerülõ
hanglemezének megjelentetésére
2. Magyar könnyûzenei elõadók, zenekarok szerzõi kiadásban megjelenõ hanglemezének
kiadására
3. Pályakezdõ magyar könnyûzenei elõadók, zenekarok bemutatkozó demofelvételének
elkészítésére
4. Amatõr elõadók pályakezdésének támogatására
5. Élõ könnyûzenei tehetségkutató versenyek megrendezésének támogatására

***

A beérkezett pályázatokat az NKA Populáris Zenekultúra Ideiglenes Szakmai Kollégiuma
2005. november 7-ei ülésén értékelte, és döntött a 26 millió forintos keretösszeg felosztásáról.
Összesen 402 pályázat érkezett, az igényelt támogatás 265 277 493 forint volt.
A kollégium összesen 70 pályázatot támogatott, a rendelkezésre álló 26 000 000 forint
értékben.
A pályázati felhívásban megfogalmazott, a hanglemezkiadáshoz kapcsolódó három pályázati
kategóriában összesen 319 pályázat érkezett, amelyek közül a kollégium 56 pályázatot támogatott,
összesen 20 800 000 Ft értékben.
A tehetségkutató versenyek kategóriájában 22 pályázat érkezett, amelyek közül a kollégium 7
pályázatot támogatott 3 500 000 Ft értékben.

A SZAKMAI KOLLÉGIUMOK BESZÁMOLÓI

n

NKA HÍRLEVÉL

823

Az amatõr mûvészeti tevékenység kategóriájában 60 pályázat érkezett, amelyek közül a
kollégium 6 pályázatot támogatott, 900 000 Ft értékben.
Egyedi elbírálású pályázatot nyújtott be a Private Moon Records, amelyet a kollégium 800 000
Ft értékben támogatott.
A támogatott pályázók listája és a megítélt összeg megtalálható az NKA honlapján
(www.nka.hu).
A Populáris Zenekultúra Ideiglenes Szakmai Kollégium a pályázatok megvalósulását, a
beküldött szakmai és pénzügyi beszámolókat várhatóan 2006 nyarán vagy kora õszén értékeli.

Retkes Attila s. k.,
a Populáris Zenekultúra
Ideiglenes Szakmai Kollégium
elnöke
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KULTÚRA 2000
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Tihanyi László
Titkár: Nagy Józsefné
db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

100 000 000

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+ ; – )

3

Tárgyévi keretet terhelõ elõzõt megelõzõ évi kötelezettségvállalás
(–)

0

0

4

Idei keretet terhelõ elõzõt évi kötelezettségvállalás (–)

0

0

5

egyéb évközi keretmódosítások ( + ; – )

–45344552

6

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

69 046 448

14 391 000

2005. évi döntések
7

Beérkezett pályázatok

18

Támogatott pályázatok
8

pályázati felhívás szerint

18

68 944 310

9

címzett

0

0

10

egyedi

0

0

18

68 944 310

11

ÖSSZESEN:

12

ebbõl céltámogatás

0

0

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ elsõ évi kötelezettségvállalás

0

0

14

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ második évi kötelezettségvállalás

0

0

15

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ évek kötelezettségvállalás
összesen

0

0

16

Támogatott pályázatok mindösszesen (11+15)

18

68 944 310

17

2005. évi keretmaradvány (6–11)

102 138
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A kollégium beszámolója
Tekintettel arra, hogy ez a kollégium döntõen különbözik a többi szakmai kollégiumtól, úgy
gondolom, indokolt, ha a szakmai beszámoló is eltér a többi kollégium esetében használatos
formulától.
A „Kultúra 2000” kollégium az azonos nevû Európai Uniós pályázatokhoz nyújt segítséget,
ezért a legkülönbözõbb területekrõl érkeznek ide pályázatok. A 2005. évben a kollégium teljes
mértékben eleget tudott tenni feladatának: egyetlen pályázatot sem kellett elutasítania, a nyertes
pályázatok mindegyike automatikusan megkapta – hiszen meg is kell kapja minden esetben – a
pályázott összeget. A pályázatok többsége több éves futamidejû, ezért nincs mindegyikrõl
visszajelzés arra vonatkozóan, megvalósult-e, vagy sem. Mivel a pályázatok mindegyike
akceptálandó célt tûzött ki maga elé, és megvalósulásának egyik alapfeltétele – a pályázati cél
megvalósításához való anyagi hozzájárulás – teljesült, reméljük, mindegyik sikeres lesz.
Abból, hogy ilyen kevés számú pályázat érkezett, következtetni lehet arra is, hogy ez a
pályázati lehetõség nem eléggé ismert a potenciális pályázók körében. Azonban lehetséges másik
magyarázat is. Aki vett már részt „Kultúra 2000” típusú pályázatban, tudja, hogy egy meglehetõsen
bonyolult, és szövevényes feltételrendszert kell teljesítenie, és azt igen bonyolult módon kell
adminisztrálnia. Lehetséges, hogy ez sokakat elrettent, vagy arra ösztönöz, hogy más, könnyebb utat
válasszon. Ugyancsak lehetséges, hogy még idõre van szükség ahhoz, hogy kialakuljanak azok a
személyes és szakmai kapcsolatrendszerek, amelyek elõsegítik, hogy az egyes elképzelésekhez
könnyen meg lehessen találni a megfelelõ külföldi partnereket.
Ugyancsak a pályázati típus speciális voltából következik, hogy sem a döntés folyamán, sem az
NKA vezetésével való kapcsolatban semmilyen probléma nem jelentkezett.

Tihanyi László s. k.
a Kultúra 2000
Ideiglenes Szakmai Kollégium
elnöke
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KIEMELT KULTURÁLIS ESEMÉNYEK
IDEIGLENES SZAKMAI KOLLÉGIUM
Elnök: Inkei Péter
Titkár: Nagy Józsefné
db

Ft

1

Eredeti éves jóváhagyott keret

0

2

Elõzõ évi keretmaradvány (+ ; – )

0

3

Tárgyévi keretet terhelõ elõzõt megelõzõ évi kötelezettségvállalás
(–)

0

0

4

Idei keretet terhelõ elõzõt évi kötelezettségvállalás (–)

0

0

5

egyéb évközi keretmódosítások ( + ; – )

1 000 000 000

6

Módosításokkal kialakult éves felhasználható keret

1 000 000 000

2005. évi döntések
7

Beérkezett pályázatok

92

Támogatott pályázatok
8

pályázati felhívás szerint

84

1 000 000 000

9

címzett

0

0

10

egyedi

0

0

84

1 000 000 000

11

ÖSSZESEN:

12

ebbõl céltámogatás

0

0

13

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ elsõ évi kötelezettségvállalás

5

100 000 000

14

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ második évi kötelezettségvállalás

0

0

15

Tárgyévi keretet nem terhelõ következõ évek kötelezettségvállalás összesen

5

100 000 000

16

Támogatott pályázatok mindösszesen (11+15)

89

1 100 000 000

17

2005. évi keretmaradvány (6–11)

0
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A kollégium beszámolója
1. Szakmai, tartalmi kérdések
1.1. Milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a Bizottság által 2005-re megszabott kiemelt témák
pályáztatásában?
Megítélésem szerint a Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Szakmai Kollégiumára nem
értelmezhetõ.
1.2. Volt-e a szakmai kollégiumnak saját kiemelt szakmai programja és milyen eredménnyel
sikerült végrehajtania?
Az ideiglenes kollégiumot létrehozó bizottsági és miniszteri határozat meghatározta a szakmai
program lényegét.
E kereteken belül a kollégium megfogalmazott néhány szakmai elképzelést. Ebbõl
megvalósult és a kollégium megítélése szerint igazolást nyert a pályázati fölhívás szakmai
részletezettsége.
További elképzelések esetében a 2005 utolsó negyedére esõ mûködési idõszakunkban csak
ezek megalapozására volt mód.
A legfontosabb elképzelés a kiemelt kulturális eseményeknek nyújtott támogatásnak az NKA
gyakorlatában szokásos tartalmi ellenõrzésének kiegészítésére, megújítására irányul. Ennek lényege,
hogy a kuratóriumra háruló szakmai ellenõrzésben érvényesíteni kívánjuk a külsõ monitorozás
elvének és gyakorlatának alkalmazható vonásait.
Ehhez kapcsolódó elképzelés a kiemelt kulturális eseményekre vonatkozó NKA és külsõ
adatok és egyéb információ egységes, könnyen kezelhetõ, a késõbbi pályáztatáshoz felhasználható
információs bank kiépítése.
1.3. Megítélésük szerint volt-e olyan szakmai elképzelés, amelynek pályáztatása sikertelenül
végzõdött?
A nagy tömegû és szerteágazó tartalmú pályázatok elbírálásába bevont külsõ szakértõi
közremûködés – elsõsorban a fölkészítésre rendelkezésre álló idõ szûkössége miatt – csak korlátozott
haszonnal járt.
1.4. Mennyire voltak a pályázatok – visszanézve –, azonosíthatók a szakterület alapvetõ
problémáival? Milyen területek voltak ezek? Milyen problémákra nem sikerült reagálni és miért?
Megítélésem szerint a Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Szakmai kollégiumára nem
értelmezhetõ.
1. 5. Milyen területekre kellene kiterjeszteni a jövõben a pályázati lehetõségeket, vagy van-e
igény és mód jelentõs mértékû hangsúlyváltásra a jelenlegi pályázati kiírásokhoz képest?
A kollégium szeretne adminisztratív eszközzel is – pl. támogatási küszöb meghatározásával, az
egyszeri események kivételes befogadásával – érvényt szerezni a „kiemelt” jelzõnek.
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2. Stratégiai kérdések
2.1. A 2005. évre a Bizottság által korábban megfogalmazott fontosnak ítélt kérdésekre,
irányelvekre helyezték-e a kollégiumok döntéseik hangsúlyát?
Megítélésem szerint a Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Szakmai Kollégiumára nem
értelmezhetõ.
2.2. Hogyan ítélhetõ meg az Önök szempontjából az NKA és a NKÖM viszonya, illetve az
NKA-n belül a Bizottság és a szakmai kollégiumok viszonya?
A kollégium sajátossága, hogy sok esetben hagyományosan minisztériumi szerepköröket
kellett átvennie. Ez mindvégig problematikus volt, magán viselte a két szervezet közti
szerepmegosztás és az ebbõl következõ egyeztetés tisztázatlanságait. Ugyanakkor szerencsére az
esztendõ e tekintetben megoldatlan konfliktusok nélkül zárult.
Különösen az elsõ kiírás alkalmával okozott gondot a meghívandó események jelölése körüli
illetékességek tisztázatlansága, a többi szakmai kollégiummal a Bizottság közvetítésével
megvalósuló kommunikáció.
2.3. Van-e megismerhetõ álláspontja a szakmai közvéleménynek az NKA tevékenységérõl,
hiányosságairól, eredményeirõl? Érzékelhetõvé vált-e az NKA-nak a korábbinál erõteljesebb
kommunikációja?
Új kollégiumként ezt nem volt módunk folyamatában érzékelni és értékelni.

3. Mûködési kérdések
3.1. Az NKA adminisztratív és technikai mûködése, mûködtetése milyen területeken,
megoldásokban okozott problémát a szakmai kollégiumnak?
A mûködés és mûködtetés a kollégium számára kielégítõ volt. Szembesültünk azonban a
korábbi évek nyilvántartási adatbázisának kezelési, alkalmazási nehézségeivel. Egy konkrét példán:
mivel nem folyik a bevitt adatok összehangolása és konszolidálása, a pályázó szervezetek
megnevezésének variációi rendkívül nehézzé teszik az azonosítást és értelmezést. (Pl. a 14. fesztivál
aligha ér össze a XIV-kel, a névelõ megléte és minden elütés újabb ok az elkallódásra.) 3.2. Milyen
problémákkal találkoztak a pályázók az Önök ismeretei szerint? Van-e javaslatuk ezek megoldására,
de legalább enyhítésére?
Kollégiumunk sajátossága következtében pályázók az elsõ fölhívás elõzményeinek (korábban
említett) nehézségeivel szembesültek. A rendkívüli idõszûke sokukat hozott nagyon nehéz helyzetbe.
Ezt fokozta, hogy az elsõ kiírás alkalmával nem volt kellõen összehangolva a kollégium sajátos
szempontrendszere az NKA rendszeresített pályázati dokumentációjával, ami ismétlõdésekhez és
esetenként értelmezési zavarokhoz vezetett.
Arról még nincs ismeretünk, hogy a támogatásban részesülõ pályázók milyen problémákkal
találkoznak.
3.3. Megfelelõ-e az Igazgatóság és a kollégiumok kapcsolata? Hol és hogyan kellene több
segítséget kapnia a kollégiumoknak a pályázatok megfelelõ elõkészítéséhez; valamint hol és hogyan
a döntési folyamathoz?
Nincs érdemleges észrevételem.
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3.4. Megítélésük szerint vannak-e olyan bürokratikus elõírások, van-e túlszabályozás,
felesleges formalizmus, amelyek nem jogszabályon alapulnak és ily módon elhagyhatók,
csökkenthetõk lennének; vannak-e olyanok, amelyeket jogszabályok írnak elõ, de képviselnünk
kellene megváltoztatásukat?
Az új törvénymódosítás összeférhetetlenségi szabályai megütközést keltettek a kollégiumban,
de gyakorlati problémával még nem szembesültünk.

4. Pályázati tapasztalatok
4.1. A korábbiakhoz képest észlelhetõ-e változás a pályázatok számában, felkészültségében,
szakmai színvonalában, vagy valamely részterület elõretörésében, illetve visszaszorulásában?
Megítélésem szerint a Kiemelt Kulturális Események Ideiglenes Szakmai Kollégiumára nem
értelmezhetõ.
4.2. Van-e ismeretük utólagos ellenõrzésrõl és ezek tapasztalatairól?
Amint jeleztem, ezen a téren vannak terveink és várakozásaink.
Van-e általános feladata az NKA-nak a pályázati felkészülés javításában, esetleg erõteljesebb
szelekció meghirdetésében és megvalósításában, vagy másfelõl eddig pályázati támogatáshoz nem
jutó szakmai csoportok, irányzatok felkészítéséhez és preferálásához?
Erre a pontra is vonatkozik az 1. 5 pontra adott válaszunk.

Inkei Péter s. k.,
a Kiemelt Kulturális Események
Ideiglenes Szakmai Kollégium
elnöke
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
megjelentette
dr. Németh Gabriella és dr. Patyi András

A társasházi törvény magyarázata
címû kiadványát.
Hazánkban 1924 óta létezik a társasház intézménye, és a ma hatályos törvény immár a negyedik társasházi törvény.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény kommentárja a közös tulajdon ezen speciális formájának
szabályait igyekszik megismertetni az olvasókkal. A kiadványt haszonnal forgathatják elsõsorban közös
képviselõk, társasház-tulajdonosok, társasházi ügyekkel napi szinten foglalkozók, de a jogi pályák valamelyikén dolgozó szakemberek is.
A törvényszövegbe illesztett magyarázatok önálló szövegként is, de a törvényszöveg kiegészítéseként is
használhatók.
Az egyetemi docens, illetve ügyvéd szerzõpáros könyvében jól ötvözi az elméleti és a gyakorlati megközelítés elõnyeit. A szerzõk sok helyütt igyekeznek megvilágítani, elmagyarázni nemcsak a konkrét jogszabályszöveget, hanem a társasházi jogviszonyok mögöttes, általános polgári jogi háttérintézményeit, jogelveit is
(pl. jóhiszemû joggyakorlás elve, joggal való visszaélés általános tilalma stb.). Sõt, a kommentár szövegében megtalálhatjuk a szavazati arányokkal (pl. egyszerû szótöbbség, minõsített többség, abszolút többség)
kapcsolatos tudnivalók általános ismertetését is.
A kiadvány függeléke tartalmaz egy társasházi alapító okiratot és egy szervezeti és mûködési szabályzatot
is. E két okirat természetesen mintadokumentum, melyek tartalmát az adott társasház alapítása során a
konkrét tulajdoni és mûködési viszonyok függvényében mindenképpen pontosítani, kiegészíteni, módosítani kell, de mégis támpontul szolgálhat mintaszövegként mindazok számára, akik tanácstalanok abban,
hogyan is induljanak neki egy társasház-alapításnak, immáron az új, negyedik társasházi törvény szabályai
alapján.
A kiadvány 144 oldal terjedelmû.
Ára: 1155 Ft áfával.
A kötet megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII., Rákóczi út 30.
(bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÉS
Megrendeljük A társasházi törvény magyarázata címû kiadványt (ára: 1155 Ft áfával) .................
példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:
A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................
Utca, házszám: .....................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára
átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlönyboltjában: (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás

